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ABSTRAK
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN PASAR
(Studi Implementasi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karang Anyar
Kec.Jati Agung Kab. Lampung Selatan)

Oleh
FICAYANI

Pada saat ini kondisi di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten
Lampung Selatan berdasarkan hasil dari penelitian kebutuhan social masyarakat
khususnya di bidang pembangunan pasar dapat dikatakan belum terpenuhi dengan
baik seperti belum adanya kesadaran masyarakat akan penting nya mempunyai
pasar desa mengingat banyaknya penduduk desa karang anyar yang berprofesi
sebagai petani dan pedagang maka dari itu pentingnya pemerintah desa
membangun pasar demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa
dalam pembangunan pasar demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan
masyarakat khususnya dibidang pembangunan sarana dan prasarana di Desa
Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan juga
untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat peran pemerintah
desa dalam pembangunan pasar dalam meningkatkan perekonomian dan
kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di desa karang anyar
kecamatan jati agung kabupaten lampung selatan, jenis penelitian ini adalah
penelitian kualitatif.Fokus penelitian ini adalah upaya pemerintah desa untuk
meningkatkan perekonomian demi kesejahteraan masyarakat di desa karang anyar
dibidang pembangunan pasar.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran yang
dilakukan oleh pemerintah desa karang anyar secara garis besar mencakup dua hal
yaitu pelayanan terhadap masyarakat dan pembinaan masyarakat.dalam bidang
pembangunan pemerintah desa melakukan pembangunan pasar baru untuk
masyarakat
demi
meningkatkan
perekonomian
dan
kesejahteraan
masyarakat.Temuan penelitian ini yaitu masyarakat belum bisa menerima
program pemerintah desa dengan melakukan pembangunana pasar baru.Faktor
pendukung dari peran pemerintah desa karang anyar dalam pembangunan pasar
yaitu 1. Adanya bantuan dana dari pemerintah, 2. Terdapat sarana dan prasarana
yang dapat digunakan sebagai tempat olah raga untuk para pemuda dan
masyarakat setempat. Sementara itu penghambatnya yaitu : 1. Kurangnya
kesadaran masyarakat pentingnya pasar di desa karang anyar.

MOTTO

         
         
Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan
gunung gunung, maka semua nya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka
khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikul lah amanat itu oleh manusia.
Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. (Q.S. Al-Ahzab : 72)

              

َ   

Alif laam miim raa. Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran). Dan Kitab yang
diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar: akan tetapi
kebanyakan manusia tidak beriman (kepadanya). (Q.S. AR-Ra'd ayat 1)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam
memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan secara
singkat kata-kata istilah yang terdapat dalam judul skripsi: “Peran
Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Pasar” dengan mengambil tempat
penelitian di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten
Lampung Selatan.
Peranan

menurut

Hendro

Puspitomerupakan

suatukonsep

fungsional yang menjelaskan fungsi seseorang yang dibuat atas dasar
tugas-tugas nyata yang dilakukan seseorang.Jadi yang di maksud peran
adalah tugas-tugas ataupun upaya yang harus dilakukan oleh seseorang
untuk memenuhi fungsi yang diembannya. 1
Pemerintah Desa atau bisa disebut kepala desa yaitu orang yang
terpilih untuk memimpin dalam kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system
pemerintahan negara kesatuan republic Indonesia.2menurut H.A.W.
WidjajaPemerintah Desa adalah pemimpin kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat

1

Puspito Hendro, Pengantar Sosiologi, (Yogyakarta:Yayasan Kanisius, 1997),h. 76
Kabupaten Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung, Data Monografi Kecamatan,
(2013), h.17
2

setempat.3Kepala Desa merupakan aparatur pemerintahan desa yang juga
dipilih langsung oleh masyarakatnya untuk menjabat sebagai pemimpin
suatu desa.Sehingga, seorang kepala desa memiliki tugas dan tanggung
jawab terhadap kemajuan desa.
Pembangunan
membangun.

Agar

Pasar
tidak

adalah

proses,

ketinggalan

dari

cara,

atau

negara

perbuatan

lain,

karena

pembangunan di segala bidang sangat diperlukan dan dilakukan. 4Adapun
objek penelitiannya adalah di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan.
Pemerintah desa dituntut untuk dapat menjadi motor penggerak
pembangunan dan kemajuan suatu desa karena aparat keselurahan
bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga akan lebih memahami
keadaan dan kondisi masyarakat.
Dalam masalah pembangunan masyarakat desa, prinsip-prinsip
yang harus di perhatikan adalah: pembangunan ekonomi harus integral
meliputi mental spiritual materil, menumbuh kembangkan swadaya dan
kegotong royongan masyarakat sendiri, dengan bantuan minimal dari luar.
Pembangunan dilaksanakan atas dasar dua keinginan dan dua tujuan yang
sama antara rakyat dengan pemerintah.

Dari pemaparan yang telah dijelaskan diatas, penulis akan
memaparkan fokus kajian yang membahas tentang Peran Pemerintah Desa
3

H.A.W. Widjaja. Pemerintah Desa/Marga, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001),
h. 44
4
Peter Salim, Kamus Besar Indonesia, h. 140

Dalam Pembangunan Pasar di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung yang
dimana Pemerintah Desa berperan dalam pembangunanpasar demi
kesejahteraan perekonomian masyarakat desa karang anyar namun tidak di
setujui oleh beberapa banyak masyarakat desa setempat sehingga
pembangunan pasar tersebut tidak bisa dilakukan dengan baik dan sampai
sekarang pembangunan belum mendapatkan izin surat resmi dari
pemerintah pusat.

B. Alasan Memilih Judul
Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih judul ini adalah
sebagai berikut :
1. Penulis tertarik mengkaji tentang peran pemerintah desa karena peran dan
tugas serta kewajiban seorang pemerintah desa adalah memimpin
penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan kemasyarakatan.
Kemajuan pembangunan sebuah desa harus diawali dengan performa yang
baik dari seorang pemimpin atau pemerintah desa, sehingga mampu
menjadi teladan bagi bawahan dan masyarakat. Sehingga perlu adanya halhal yang menjadi tolak ukur sejauh mana peranpemerintah desa dalam
mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi selaku pemimpin desa.
2. Penulis memandang bahwa pembahasan dalam penelitian ini mengandung
kajian yang membahas mengenai peran dari pemerintah desa, yang terkait
dengan pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan pasar oleh
aparat pemerintah desa. Dimana dalam aspek-aspek yang terkandung di

dalamnya memiliki keterkaitan dengan program studi yang dipelajari oleh
penulis pada jurusan pemikiran politik islam.
3. Lokasi penelitian yang berada di Kecamatan Jati Agung Kabupaten
Lampung Selatan tidak jauh dari tempat tinggal penulis, serta tersedianya
sarana dan prasarana

yang

mendukung dalam penelitian,

yang

memudahkan penulis dalam mencari dan mendapatkan informasi yang
dibutuhkan. Sehingga memungkinkan penelitian ini dapat diselesaikan
dalam waktu yang telah direncanakan.

C.

Latar Belakang Masalah
Pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan terendah
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Keberadaan desa
baik

sebagai

lembaga

pemerintahan ataupun sebagai kesatuan

masyarakat hukum adat menjadi sangat penting.Sebagai lembaga
pemerintahan, desa merupakan kesatuan ujung tombak pemberian
layanan kepada masyarakat.Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat,
desa juga merupakan basis system kemasyarakatan bangsa Indonesia
yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi
pengembangan system politik, ekonomi, social-budaya, dan pertahanan
keamanan yang stabil dan dinamis. 5
Desa adalah suatu wilayah yang di tinggali oleh sejumlah
penduduk yang saling mengenal, hidup bergotong-royong, adat istiadat

5

Hanif Nurcholis, Pertumbuhan &Penyelenggaraan PEMERINTAHAN DESA, (Jakarta:
Erlangga, 2009), h. 2

yang sama, tata norma dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur
kehidupan kemasyarakatan. Di samping itu, umumnya wilayah desa terdiri
atas daerah pertanian dan perdagangan, sehingga sebagian besar mata
pencariannya adalah seorang petani dan pedagang. Desa di bawah
pemerintahan Kabupaten. 6
Pembangunan ekonomi merupakan usaha yang terus menerus dan
mengalami peningkatan baik kualitas maupun kuantitas. Pembangunan
ekonomi harus di utamakan atas-atas kebutuhan yang paling di butuhkan
oleh masyarakat, pembangunan di laksanakan dengan kaderisasi artinya
tidak terjadi monopoli pelaku pembangunan baik oleh tokoh masyarakat
maupun tokoh agama.
Pembangunan masyarakat dengan melihat masyarakat sebagai
pelaku dan objek dari pembangunan, maka harus memperhatikan prinsip :
kebutuhan terutama di dasarkan atas dan untuk memenuhi kebutuhan yang
di nyatakan dan di rasakan masyarakat. Prinsip partipasi menekankan pada
keterlibatan masyarakat
mempunyai

fungsi

secara aktif dan lembaga-lembaga

pelayanan

masyarakat.

Prinsip

yang

keterpaduan

mencerminkan adanya upaya untuk memadukan sumber-sumber yang di
miliki oleh masyarakat dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan
kegiatan pembangunan masyarkat.7
Upaya mengarahkan perubahan masyarakat dilakukan dalam
rangka menciptakan etos kerja sekaligus motivasi kerja yang tinggi di
6
7

Undang-Undang Tentang Desa Tahun 2014
A. Surjadi, Pembangunan Masyarakat Desa, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 21

kalangan masyarakat, sebaik apapun langkah yang ditempuh tanpa adanya
upaya yang tepat dalam mengarahkan perubahan hasilnya kurang efektif.
Mengarahkan perubahan masyarakat hubunganya dengan kesiapan
masyarakat dan menerima dan memahami setiap program pengembangan
yang di tawarkan sebagai alternative model pemecahan masalah ekonomi.
Prinsip kerja yang harus di perhatikan menurut A. Surjadi adalah :
a. Mesti mewujudkan persahabatan dan kepercayaan dengan orang-orang
yang harus di pengaruhinya
b. Harus memperoleh persetujuan rakyat mengenai perubahan apa yang
akan dilaksanakan
c. Harus memperhatiakn bahwa perubahan yang di rasakan itu adalah
tidak membahayakan kepentingan masyarakat
d. Harus menyukai kerja kelompok.8

Desa karang anyar merupakan salah satu desa yang terletak di
Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Desa karang anyar
dalam wilayah yang dilalui jalur Bandar Lampung kota Metro memiliki
posisi strategis dengan wilayah yang luas sehingga dilakukan pemekaran
menjadi beberapa desa antara lain desa karang rejo dan desa karang sari.
Dari

pemerintah,

desa

karang

anyar

mendapat

bantuan

dana.mengingat masyarakat desa karang anyar belum mempunyai pasar
sendiri dan selama ini menggunakan pasar yang dibangun dan dimiliki

8

A. Surjadi, Op.Cit., h. 20-25

oleh lima orang maka dari itu pemerintah desa membangun pasar baru
demi meningkatkan perekonimian masyarakatdan nantinya pasar baru
tersebut akan menjadi milik warga desa karang anyar. Dan apabila pasar
tidak jadi dibangun maka desa karang anyar akan mendapat kerugian yang
sangat besar, salah satunya adalah desa karang anyar tidak akan mendapat
bantuan apapun dari pemerintah dalam jangka waktu yang panjang. Dan
akibat ini tidak hanya akan dirasakan oleh desa karang anyar, tetapi juga
semua desa yang ada di kecamatan jati agung.
Hari minggu, tanggal 26 januari 2014 telah diadakan musyawarah
desa yang bertempat di Balai Desa Karang Anyar, Kec.Jati Agung Kab.
Lampung Selatan. Yang dihadiri oleh Kepala Desa, Aparatur Desa, Tokoh
Masyarakat, Tokoh pemuda, dan Karang Taruna Desa Karang Anyar.
Adapun pembahasan Rapat Musyawarah Desa adalah sebagai berikut :
1. Pembangunan Pasar
2. Penggeseran Lapangan Sepak Bola
Setelah dilaksanakannya Musyawarah Desa, menghasilkan kesepakatankesepakatan sebagai berikut :
1. Pembangunan pasar desa karang anyar sebaiknya ditempatkan
ditempat yang strategis dan jauh dari jalan raya agar tidak mengganggu
kenyamanna berlalu lintas dan tidak menimbulkan kemacetan.
2. Dipasang instalasi dilapangan, karena lapangan setiap tahun selalu
digunakan sebagai tempat sholat idul fitri, upacara kemerdekaan dan
kegiatan desa lainnya.

3. Lapangan desa karang anyar agar dapat dibangun lebih baik lagi, agar
lebih bermanfaat bagi masyarakat,dan desa karang anyar bisa lebih
maju.
4. Jika memungkinkan kegiatan jual beli dipasar dilakukan setiap hari,
agar mendapat pemasukan yang lebih meningkat mengingat warga
desa karang anyar mayoritas petani dan pedagang.
Awal juni tahun 2015 mulailah dibangunnya pasar baru di
lapangan desa karang anyar awalnya berjalan dengan baik-baik saja.
Namun pada hari jumat tanggal 03 juli 2015 sekitar 60 warga desa karang
anyar beramai-ramai mendatangi kantor balai desa untuk berunjuk rasa
atas ketiksetujuan diadakan pembangunan pasar dilapangan yang dianggap
merupakan tanah milik

nenek

moyang

mereka,

warga tersebut

beranggapan bahwa kepala desa telah mengambil hak milik warga desa
karang anyar atas tanah lapangan tersebut untuk kepentingan diri sendiri.
Hari minggu tanggal 19 juli tahun 2015 tepat setengah bulan dari
tragedi demo masyarakat seetempat pun datang kembali ke kantor balai
desa untuk mengaspirasikan kekecewaannya dan ketidaksetujuannya atas
tetap dibangunnya pasar baru tersebut. Kemudian pada hari kamis, tanggal
08 oktober tahun 2015, telah diadakan kembali musyawarah desa yang
bertempat di Balai Desa Karang Anyar, Kec.Jati Agung Kab. Lampung
Selatan. Yang dihadiri oleh perwakilan Kec. Jati Agung, Forkopimcam
Jati Agung, Kepala Desa, Aparatur Desa, Ketua BPD, Anggota BPD,
Ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Warga

Desa Karang Anyar serta perwakilan Disperindag Kab. Lampung Selatan,
Dinas PU, Kontraktor Pembangunan Pasar.
Setelah dilaksanakannya Musyawarah Desa, menghasilkan kesepakatankesepakatan sebagai berikut :
1. Menyetujui dan menyepakati pembangunan desa karang anyar yang
dibangun diatas lapangan.
2. Menyetujui dan menyepakati tentang penggeseran lokasi lapangan
ketempat yang baru.
3. Kepala

dusun

bertanggung

jawab

penuh

atas

persetujuan

pembangunan pasar dan penggeseran lapangan kepada masyarakat
diwilayah dusun masing-masing.
4. Apabila selama pelaksanaan pembangunan pasar dan penggeseran
lapangan ada sekelompok atau oknum warga desa karang anyar
berupaya menghambat dan mengganggu pelaksanaan pembangunan
tersebut, maka akan dianggap sebagai provokator dan akan kami
laporkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan proses hukum
yang berlaku.
Desember tahun 2015 pembangunan pasar telah selesai namun
wargapun tidak mau menempati pasar baru dan tetap menggunakan
pasar yang lama untuk berjualan dengan alasan-alasan tertentu, seperti
misalnya bangunannya yang kecil, ruang masuk kendaraan pedangan
sempit dan harga yang cukup mahal untuk penyewaan tempat bagi
pedagang dan lain sebagainya. dan pada awal tahun 2016 justru kepala

desa mendapat panggilan dari jaksa dua kali melalui telepon dengan
kasus penyalahgunaan kekuasaan dalam pembangunan pasar. Namun
setelah melalui beberapa pemeriksaan kepala desa dinyatakan tidak
bersalah. Kemudian kepala desa mendapat panggilan kembali dari
polres dengan kasus yang sama hingga tiga kali pemanggilan yang
pertama melalui telepon yang kedua kekantor balai desa dan yang
terakhir kerumah kepala desa, namun setelah melakukan pemeriksaan
berkali-kali kepala desa dinyatakan tidak bersalah bahkan beliau
berkata tidak takut bila memang harus ditahan jika beliau memang
bersalah atau menyalahi aturan-aturan hukum yang sudah ada.
Tanggal 02 april 2017 pemerintah desa menunggu diresmikan
pasar baru namun karena pemerintah pusat berhalangan maka batal,
setelah seminggu tepat pada tanggal 10 bulan april 2017 diharapkan
oleh kepala desa atas peresmian pasar baru bahkan kepala desa sampai
menyiapkan acara pentas atau hiburan seperti barongsai sircus dan
lainnya untuk meramaikan peresmian pasar tersebut, namun tetap saja
batal Karena belum ada persetujuan dari pemerintah pusat. Sampai
pada tanggal 17 bulan april tahun 2017 kepala desa menunggu
peresmian dengan masih menyiapkan pesta hiburan serta tenda dan
tempat duduk untuk para warga desa karang anyar namun tetap saja
pemerintah pusat belum memberikan surat izin atas peresmian pasar
baru tersebut.

Meskipun telah melalui beberapa prosedur dan musyawarah
bersama namun masih banyak masyarakat yang kontra terhadap
pembangunan pasar baru yang menggunakan sebagian dari tanah
lapangan desa karang anyar dan tak tanggung-tanggung warga pun
bahkan demo ke kantor pemerintah pusat sehingga pemerintahpun
sampai detik inibelum juga meresmikan pasar baru tersebut.
Untuk itu dalam penelitian ini penulis akanmemaparkan focus
kajian yang membahas tentang bagaimana peran pemerintah desa
dalam pembangunan pasar baru dan factor-faktor apa saja yang
mempengaruhi pembangunan pasar baru di Desa Karang Anyar Kec.
Jati Agung Kab.Lampung selatan.

D. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penelitian ini
berusaha menjawab persoalan sebagai berikut :
1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan pasar?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan pasar ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:
1. Untuk

mengetahui

bagaimana

peran pemerintah desa

pembangunan pasarbaru di desa karang anyar.

dalam

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
pembangunan pasarbaru di desa karang anyar.
Adapun beberapa kegunaan dari penelitan ini adalah sebagai berikut:
1.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan
pada jurusan pemikiran politik islam khususnya dalam memperkaya
informasi tentang pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM)
mengenai manfaat pembangunan pasar baru dan factor-faktor yang
mempengaruhi pembangunan pasar baru tersebut.

2.

Menambah kontribusi dalam pengembangan wacana berfikir dan
sebagai sarana penerapan ilmu yang bersifat teori yang selama ini
sudah dipelajari.

3.

Memberikan sumbangan pemikiran kepada kepala desa di desa karang
anyar kecamatan jati agung dalam upaya meningkatkan kinerja selaku
aparat pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan desa dimasa
mendatang.

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan ini berupa penelitian
lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan
di lapangan atau pada responden. 9Penelitian lapangan pada hakekatnya
merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang
tengah terjadi secara realistis di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini
akan membahas bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan
pasar serta factor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembangunan pasar
tersebut sehingga dapat menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan
yang ada.
B. Sifat Penelitian
Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian deskriptif
kualitatif. Yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki
dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek
penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau
sebagaimana

adanya.10penelitian

dilakukan

dengan

menjelaskan,

menggambarkan variable-variabel masalalu dengan masa sekarang
(sedang terjadi). 11Atau deskriptif yang bersifat eksploratif, yaitu bertujuan
untuk

menggambarkan keadaan atau

status fenomena.12Penelitian

kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan
cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (Perspektif Subject)
9

Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodelogi dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2002), h.12
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Hadar Nawawi, Metode Penelitian Sosial(Yogyakarta: Gama Press, 1987), h. 63
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Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996),
Cet. Ke VII, h. 32
12
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), Edisi Revisi
h.245

lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan
sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.
2. Sumber Data
Untuk mempermudah penulisan, sumber penelitian dalam kajian
ini dikelompokkan sebagai berikut :
A. Data Primer
Data primer merupakan data yang di peroleh atau di kumpulkan
langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan
memerlukanya. 13Data primer dalam penelitian ini di peroleh langsung dari
lokasi penelitian yaitu melalui wawancara dan pengumpulan data yang
berkaitan dengan peran pemerintah desa di desa karang anyar.
Data primer penelitian ini menggunakan responden dan informen
dalam menghimpun data-data yang dibutuhkan. Responden sendiri berasal
dari kata ;”respon” atau penanggap, yaitu orang yang menanggapi.
Responden dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di desa karang
anyar kecamatan jati agung itu sendiri, yang diminta memberikan
keterangan suatu fakta mengenai permasalahan yang ada.
Selain responden, dalam menambah kekayaan data-data yang ada
peneliti menggali informasi dari para informan. Informan dalam penelitian
itu sendiri yaitu pemerintah desa dan aparat desa..
B. Data Sekunder

13

M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2002), h. 81

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh
orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data
ini diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti
terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia. 14 Data sekunder
merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari
perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu untuk dapat
digunakan oleh peneliti.
3. Populasi dan Sampel
1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek
yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang di
tetapkan peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik
kesimpulan. 15 Populasi pada penelitian ini adalah Masyarakat Desa
Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
Yaitu populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 5000 jiwa.
2. Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang di miliki
oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Penelitian ini
menggunakan Purposive Sampling (pengambilan sampel secara
bertujuan atau bisa juga diartikan teknik pengambilan sampel secara
sengaja). Maksutnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang
diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi sampel diambil tidak
secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Purposive
sampling juga disebut judgmental sampling, yaitu pengambilan
14
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atau

sampel berdasarkan “penilaian” peneliti mengenai siapa-siapa saja
yang pantas (memenuhi persyaratan) untuk dijadikan sampel. Maka
Peneliti menentukan sendiri bahwa kepala desa dan masyarakat
yang akan menjadi bahan penelitian penulis. Dengan sampel yang
diambil dari populasi yaitu 2000 : 3/100 = 60
4. Metode Pengumpulan Data
Untuk

memperoleh

data

yang

diperlukan,

maka

perlu

menggunakan metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan
data yang peneliti gunakan adalah :
a. Metode Interview
Interview juga disebut dengan wawancara atau kuesioner, lisan
berarti sebuah dialog yang dilakukan oleh wawancara untuk memperoleh
informasi dari terwawancara.Dalam hal ini penulis menggunakan
interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara
dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti
yang di maksut dengan interview terstruktur.16Penulis mengumpulkan data
ptimer dengan melakukan wawancara kepada informan yaitu kepala desa
dan kepada responden yaitu masyarakat desa karang anyar kecamatan jati
agung.
b. Metode Dokumentasi
Dalam penelitian kasus yang akan dilaksanakan, informasi yang
berbentuk dokumen sangat relevan karena tipe informasi ini bisa
16

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek(Jakarta:
Rineka Cipta, 1998), h.145-146

menggunakan berbagai bentuk dan dijadikan sumber data yang eksplisit.
Adapun jenis-jenis dokumen tersebut seperti surat, memorandum,
pengumuman resmi, penelitian yang sama, kliping-kliping yang baru dan
artikel yang muncul di media masa, maupun laporan peristiwa lainnya. 17
Pengumpulan data melalui dokumentasi, diperlukan seperangkat
alat yang memandu untuk pengambilan data dokumen. Ini dilakukan, agar
dapat menyeleksi dokumen mana yang dipandang dibutuhkan secara
langsung dan mana yang tidak diperlukan. Data dokumen dapat berupa:
foto, gambar, peta, grafik, struktur organisasi, catatan-catatan bersejarah
dan sebagainya.18
c. Metode Analisis Data
Data yang diperoleh dilapangan dianalisis dengan menggunakan
teknik analisis kualitatif yaitu : ”digambarkan dengan kata-kata atau
kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan”.
Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir
induktif.Berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus,
peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik generalisasi yang
mempunyai sifat umum.
Teknik analisis yang digunakan deskriptif analisis, mencari
gambaran yang sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta dan
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peran pemerintah desadalam
pembangunan pasar di desa karang anyar.
17
18
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G. Tinjauan Pustaka
1. Penulis menemukan ada penelitian yang memiliki kesamaan judul
dengan penelitian penulis yaitu penelitian Hajali Lumbantobing (2010)
dengan judul “Peranan Pemerintah Desa dalam Memberdayakan
Masyarakat Bidang Pembangunan Infrastruktur Di Era Otonomi
Daerah”(Studi Pada Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban
Kabupaten Tapanuli Utara). Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, UNSU. Dimana focus kajianya pada fungsi pemerintah desa
dalam memberdayakan masyarakat bidang pembangunan infrastruktur
di era otonomi daerah dalam memberdayakan masyarakat yang dapat
di tinjau dari partisipasi masyarakat, pelaksanaan pembangunan
infrastruktur, transparansi dan pembangunan yang berkelanjutan.
“Persamaan dengan karya ilmiah penulis yaitu variable bebasnya
adalah pemerintah desa, sedangkan perbedaannya yaitu variable
terikat.
2. Penelitian yang penulis temukan kesamaannya juga terdapat pada
penelitian Risma Sitourus yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan Tugas
Pemerintahan Desa” (Studi kasus di Kabupaten Toba Samosir Provinsi
Sumatera Utara). Tesis, Konsentrasi Program Study Management Pada
Sekolah Pasca Sarjana Universitas Aumatera Utara. focus kajian
Risma Sitourus berbeda dengan penelitian ini, dimana penelitian
“Risma Sitourus lebih memfokuskan kajian pada tingkat factor

pendidikan, latihan, motivasi dan pengalaman kerja terhadap kinerja
Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas sedangkan penulis lebih
memfokuskan pada peran pemerintah desa dalam pembangunan pasar
demi mensejahterakan masyarakat dimasa mendatang. Risma Sitourus
menggunakan pendekatan kuantitatif dalam menggunakan metode
penelitian sedangkan penulis menggunakan pendekatan kualitatif
dalam menggunakan metode penelitian.
Fokus kajian karya-karya ilmiah terebut berbeda dengan fokus
kajian dalam penelitian ini.Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada
tugas-tugas atau upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di Desa
Karang

Anyar

Kec.Jati Agung

Kab.Lampung Selatan dalam

penyelenggaraan pemerintahannya yang bertujuan untuk dapat
berperan serta dapat mensejahterakan mayarakatnya khususnya
dibidang pembangunan pasar guna meningkatkan perekonomian.

BAB II
KEPEMERINTAHAN DESA DALAM KONSEP PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
A. Pemerintahan Desa
1. Pengertian Desa
Desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu Deshi, yang berarti tanah
kelahiran atau tanah tumpah darah. Pengertian desa itu sendiri adalah unit
pemusatan penduduk yang bercorak agraris dan terletak relative jauh dari kota.
Sutarjo Kartohadikusumo mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum
tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan
sendiri. 19Di dalamnya memiliki adat istiadat tersendiri dan juga peraturan
tersendiri di dalam masyarakat.
Sebagaimana dijelaskan juga dalam Undang-Undang Tentang Desa,
bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa, adalah kesataun masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyaraakt, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 20

19
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Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul
desa dan kondisi social budaya masyarakat setempat.Pembentukan desa dapat
berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan,
atau pemekaran dari suatu desa menjadi dua desa atau lebih, atau
pembentukan desa diluar desa yang telah ada dan biasanya disebut
pemerintahan desa.
Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat
yang memilki peran strategis dalam peraturan masyarakat desa/kelurahan dan
keberhasilan pembangunan nasional. 21Pemerintah desa terdiri dari kepala desa
dan perangkat desa, yakni terdiri atas sekretaris desa dan perangkat lainnya.
2. Konsep Pemerintah Desa
Sebelum terbentuk pemerintah didesa, pada awalnya desa atau yang
disebut nama lain merupakan suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang
dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di
wilayah tersebut dengan aturan-aturan yang disepakati, yang tujuannya untuk
menciptakan kesejahteraan bersama. “desa dipahami sebagai suatu daerah
kesatuan hukum dimana bertempat tinggal disuatu masyarakat yang berkuasa
(memiliki wewenang mengadakan pemerintahan sendiri.” 22Desa juga merupakan
tempat tinggal penduduk yang masih dianggap tradisional yang kental dengan
bahasa daerah dan juga tingkat pendidikan yang rendah.
21
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Pemerintah pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana
suatu wilayah yang ditempati oleh sekelompok manusia mengalami suatu
kekacauan, keadaan tersebut memaksa sesorang yang memiliki pengaruh untuk
membentuk suatu kelompok yang kuat untuk melindungi dari gangguan kelompok
lainnya, selanjutnya kelompok ini menjadi pihak yang menganggap sebagai satusatunya yang paling berhak untuk memerintah sehingga disebut sebagai
pemerintah yaitu orang-orang yang menjalankan suatu pemerintahan. 23Menurut
Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 pemerintah desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 24
Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang
penyelenggaraan nya ditujukan kepada desa. Personil satuan organisasi yang
disebut pemerintah desa kecuali kelurahan itu disebut perangkat negara dan bukan
perangkat atau pegawai negeri, karena beberapa pertimbangan antara lain:
a. Konsisten dengan pengertian desa sebagai kesatuan ketatanegaraan
b. Perangkat tersebut, kendatipun pada umumnya dipilih dari kalangan
masyarakat desa setempat, namun yang mengangkat adalah pejabat yang
berwenang

23

Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h.
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c. Tidak disebut sebagai perangkat atau pegawai negeri, karena kedudukan
pegawai negeri diatur dengan peraturan perundang-undangan tertentu,
yang tidak berlaku bagi perangkat pemerintah desa otonom. 25
Pemerintah desa tersusun didalam suatu organisasi.Organisasi itu haruslah
sederhana dan efektif.Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan
seorang kepala desa beserta perangkat desa, mewakili masyarakat desa guna
hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan
yang dimaksut dengan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggara
pemerintahan desa. 26
3. Kewenangan Pemerintahan Desa
Sesuai prinsip desentralisasi, desa atau disebut nama lain mempunyai
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya
berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang berlaku.dalam praktek
penyelenggaraan pemerintahan, istilah yang digunakan untuk kewenangan
kemudian dipersempit lagi menjadi urusan pemerintahan yang merupakan fungsifungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut.27
Selanjutnya

untuk

mengatur

urusan

masyarakat

tersebut

maka

pemerintahan desa dapat membuat peraturan desa yang merupakan bentk regulasi
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yang

disusun oleh pemerintah desa

bersama

Badan Permusyawaratan

Desa.Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa,
isi peraturan desa tersebut harus sesuai dengan kepentingan umum dan isi
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dalam penyusunan peraturan desa tersebut, rancangan peraturan desa
dapat berasal dari pemerintah desa ataupun berasal dari hasil inisiatif dari Badan
Permusyawaratan Desa.Selain itu masyarakat berhak memberikan masukan baik
secara tertulis maupun lisan setelah itu rancangan peraturan desa dibahas oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara bersama-sama.
Untuk rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja
desa, pungutan, dab penataan ruang yang telah disetujui bersama BPD,
sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lama 3 hari disampaikan oleh
kepala desa kepada bupati/wali kota untuk dievaluasi. Hasil evaluasi
disampaikan oleh bupati/wali kota kepada kepala desa paling laam 20 hari
sejak rancangan peraturan desa tersebut diterima. Apabila bupati/wali kota
belum memberikan hasil evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan
belanja desa tersebut kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan
desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) menjadi
peraturan desa.28

Sebelum terbentuknya suatu system pemerintahan di Indonesia, urusanurusan yang dikelola oleh desa adalah urusan-urusan yang memang telah
dijalankan secara turun-menurun sebagai norma-norma atau bahkan sebagian dari
norma-norma itu telah melembaga menjadi suatu bentuk hukum yang mengikat
dan harus dipatuhi bersama oleh seluruh masyarakat desa, yang dikenal sebagai
hukum adat.Urusan yang dijalankan secara turun-menurun ini meliputi baik
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urusan yang hanya murni tentang adat istiadat, maupun urusan pelayanan
masyarakat dan pembangunan desa atau yang pada saat ini disebut dengan urusan
pemerintahan.
Urusan pemerintahan desa tersebut merupakan urusan-urusan yang
menjadi tanggung jawab atau tugas dari pemerintah desa itu sendiri. Menurut
Taliziduhu Ndraha “Secara umum ada 2 jenis urusan pemerintahan desa yaitu
urusan Dekonsentratif,urusan Partisipatifdan khusus bagi desa-desa yang
berotonomi desa, ada urusan jenis ketiga yaitu urusan rumah tangga desa…” 29
selain itu menurut H.A.W Widjaja terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
dalam urusan pemerintahan yaitu “Urusan pemerintahan bersifat dinamis dalam
penyelenggaraan dan distribusinya akan selalu mengalami perubahan dari masa
kemasa (plebisit day by day) dan untuk menjamin kepastian hukum, perubahanperubahan tersebut perlu didasarkan ats peraturan perundang-undangan.”30
Urusan-urusan pemerintahan desa tersebut menurut Taliziduhu Ndraha
tersebut diatas yaitu :
a. Urusan Dekonsentratif
Urursan-urusan dekonsentratif ialah urusan-urusan yang menjadi tanggung
jawab pemerintah yang lebih diatas.Pemerintah itulah yang merencanakan
itu, membiayai, mengawasi dan memberikan tanggung jawab secara
keseluruhan.Pelaksanaan operasionalnya ditugaskan kepada pemerintah
desa sebagai aparat pemerintah desa nasional didesa yang
bersangkutan.Untuk urusan ini, pemerintah desa mendapat, atau perlu
mendapat biaya, sarana, peralatan, bahan, pedoman, dan fasilitas
operasional dari pemerintah yang lebih atas itu.Tentu saja jalur urusan
29
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dekonsentratif ini ialah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan
desa.Dalam urusan dekonsentratif, masyarakat desa relative tidak memiliki
peranan desisif, kendatipun relative responsible atas tugas-tugas yang
dibebankan kepadanya. 31

b. Urusan Parsitipatif
Urusan partisipatif ialah urusan-urusan yang ditetapkan oleh pemerintah,
tetapi pelaksaannya diserahkan kepada mas yarakat desa yang
bersangkutan sebagai sarana pendidikan pembangunan. Didalam
melaksanakan urusan-urusan itu, masyarakat desa memegang peranan
desisif dan responsible.Tanpa peranan itu, urusan yang berkenan tidak
dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan pembangunan. Dalam
melaksanakan urusan-urusan partisipatif ini, pemerintah atasan
memberikan pembinaan dalam berbagai bentuk dan cara, misalnya
bantuan uang, rencana perlombaan desa, peraturan, sarana kelembagaan,
dan sebagainya.32
c. Urusan Rumah Tangga Desa
Telah dikemukakan bahwa urusan rumah tangga desa diperoleh
tidak berdasarkan asas desentralisasi melainkan berdasarkan tradisi atau
adat yang berlaku.Sampai sekarang belum ada ketentuan yang jelas
mengenai isi dari pada rumah tangga desa itu. 33
4. Fungsi Pemerintahan Desa
Fungsi pemerintahan baik dari pusat, daerah, maupun desa adalah
memberikan pelayanan

kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, pelayanan

tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan, dan pelayanan
perlindungan.Pemberian pelayanan tersebut bertujuan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Menurut Shadu Wasistiono pelayanan umum atau
31
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pelayanan publik adalah “pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas
nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa
pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.”34
Pelayanan publik berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori
sektor pelayanan publik, bukan sektor privat.Yang dimaksut dengan
pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada
publik, yaitu sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berfikir,
perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan
nilai-nilai dan norma-norma yang mereka miliki. Dalam konteks
pemerintahan desa, publik disini maksutnya adalah sejumlah penduduk
atau rakyat yang tinggal dalam wilayah desa yang mempunyai fikiran,
perasaan, dan kepentingan yang sama terhadap keberadaan pemerintah
desa berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang.35
Masyarakat desa mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang
terbaik sedangkan pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk menyediakan
barang publik dan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, pelayanan
tersebut diberikan tanpa memandang status, pangkat, ataupun golongan
masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas barang
publik dan pelayanan publik yang akan diperoleh tersebut.
Barang-barang publik adalah barang-barang yang dapat digunakan secara
bersama-sama oleh semua orang tanpa seorangpun dikecualikan dalam
menggunakannya. Ciri lain dari barang publik adalah tidak ada persaingan
dalam penyediaannya, contohnya adalah lapangan sepak bola, pemakaman
umum, sumur umum, dan gardu pos keamanan. Sedangkan layanan publik
adalah pelayanan yang diterima oleh semua orang tanpa seorangpun
dikecualikan dalam pelayanannya, seperti pemberian surat keterangan
untuk pembuatan KTP/SIM/SKCK sertifikat tanah, surat keterangan
miskin, surat pengantar untyk mendapatkan pengobatan gratis, dan lainlain. 36
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Selain itu fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah desa yaitu adalah
fungsi pelayanan masyarkat dalam bidang pembangunan.Pelayanan pembangunan
merupakan pelayanan pemerintah desa dalam bentuk melakukan pembangunan
yang berdampak kesejahteraan masyarakat desa baik secara langsung maupun
tidak langsung.
Pembangunan yang berdampak langsung kepada peningkatan
kesejahteraan warga desa misalnya pembangunan jalan dan jembatan yang
menghubungkan ibukota dengan desa, ibukota kabupaten dan pasar.
Dengan jalan dan jembatan yang baik warga desa dapat pulang pergi
mencari nafkah atau keperluan lainnya dengan lancar, warga juga dapat
membeli barang-barang langsung dari pasar atau kota dengan lancar.
Adapun pembangunan yang dampaknya tidak langsung terhadap
peningkatan kesejahteraan warga desa misalnya pembangunan TK dan
SD. Pembangunan TK dan SD tidak secara langsung terlihat membawa
peningkatan kesejahteraan warga desa karena dampaknya akan terlihat
setelah para murid tersebut dewasa. Anak desa yang terdidik akan bisa
lebih sejahtera dari pada anak desa yang tidak terdidik. 37
Pelayanan pemerintah desa juga berupa memberikan perlindungan kepada
warga desa.Pemerintah desa harus dapat menciptakan rasa aman kepada warganya
dari tindak kejahatan, kerusuhan, dan bencana alam. Pemerintah desa bekerja
sama dengan Polsek dan Koramil ayng ada didalam wilayah desa untuk
menciptakan rasa aman dan tentram tersebut kepada warganya sehingga warga
desa melakukan kehidupan dengan aman dan tentram.
Pelayanan pemerintahan desa tersebut berhubungan dengan tiga fungsi
yang dimiliki pemerintahan desa yang pertama yaitu memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang kedua melakukan pembangunan dan ketiga menciptakan
ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat.
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Fungsi pertama bisa diberikan kepada perorangan dan bisa juga kepada
kelompok. Yang diberikan kepada perorangan misalnya member surat
pengantar pembuatan KTP warga, memberi surat pengantar surat kelakuan
baik, surat keteranagn miskin bagi warga miskin, surat keterangan orang
yang akan menikah dan lain-lain. Sedangkan yang disediakan kepada
kelompok misalnya menyediakan pos jaga, lapangan olahraga, taman desa,
kuburan dan lain-lain. Fungsi kedua diwujudkan dengan melakukan
pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan kegiatan dan
kegairahan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat menciptakan
pertumbuhan ekonomi masyarakat.Pembangunan jalan, penerangan jalan,
jembatan, saluran irigasi adalah contoh pembangunan yang berdamapak
langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa, demikian juga
dengan pembangunan pasar desa, lembaga-lembaga pendidikan dan
pembangunan temoat ibadah. Pembangunan yang tidak membawa manfaat
bagi peningkatan kesejahteraan warga desa secara kangsung hendaknay
tidak dijadiakn prioritas misalnya, pembangunan kantor kepala desa yang
sebetulnya masih layak pakai, pembuatan gapura masuk desa yang
mewah, pendirian patung desa dan lain-lain. Fungsi ketiga yaitu
menciptakan kondisi yang tentram, aman dan tertib dilakukan dengan cara
bekerja sama dengan pihak Kepolisian Sektor dan KORAMIL., membina
dan memberdayakan semua unsur keamanan rakyat yang mencakup
perangkat desa bidang keamanan dan semua rakyat desa menciptakan
kondisi yang aman dan tertib di desa. Secara operasional pemerintah desa
bekerja sama deangan RT dan RW membentuk sistem keamanan
lingkungan (sisikamling) dengan cara membuat satuan-satuan pos penjaga
keamanan disetiap RT atau dusun.38
Dengan demikian, pemerintah desa harus melaksanakan ketiga fungsi
tersebut.Wujud dari peran pemerintah desa adalah kegiatan memberikan
pelayanan kepada masyarakat berdasarkan fungsi tersebut.
Jika dilaksanakan denagn baik dan prima, ketiga fungsi tersebut akan
berdampak nyata pada penciptaan kesejahteraan masyarakat desa. Dampak
yang paling di rasakan pertama adalah kepuasan masyarakat terhadap
keberadaan pemerintahnya.Masyarakat desa puas karean masalah bersama
yansg mereka hadapi dapat terpecahkan berkat pelayanan yang mudah,
cepat, murah dan baik dari pemerintah desa. 39
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Selanjutnya, jika semua urusan mendapatkan pelayanan yang prima, maka
segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar yang pada gilirnanya akan
berdampak secara

langsung

maupun tidak

langsung pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat.
B. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa.
Pemerintah desa sebagai mana yang dimaksut dalma Undang-Undang No 6 Tahun
2014 pasal 23 kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu
oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah desa adalah
organisasi yang terdiri atas :
a. unsur pimpinan, yaitu kepala desa
b. unsur pembentuk kepala desa, yang terdiri atas:
1. sekterariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan
secretariat desa.
2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu
melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti
keagamaan, dan lain-lain.
3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa
seperti kepala dusun. 40

yang diketuai oleh
kepala desa yang
urusan pengairan,
diwilayah kerjanya

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus berdasarkan dengan
pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhineka Tunggal Ika. Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas
umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas :
a.
b.
c.
d.

Asas kepastian hukum
Asas tata tertib penyelenggaraan negara
Asas kepentingan umum
Asas keterbukaan
40
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e.
f.
g.
h.

Assa proporsionalitas
Asas profesionalitas
Asas akuntabilitas
Asas efesiensi dan asas efektif. 41
1. Kepala Desa
Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa,

melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan masyarakat
desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.

Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
Mengajukan perancangan peraturan desa
Menetapkan peraturan desa
Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD
desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
Membina kehidupan masyarakat desa
Membina perekonomian desa
Mengordinasikan pembangunan desa secara parsipatif
Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan, dan
Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangan. 42

Dalam melaksanakn tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksut dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26

kepala desa mempunyai

kewajiban:
a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan
e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
41
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f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa akuntabel, transparan,
professional, efektif, efesien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan
nepotisme
g. Menjalin kerja sama dan kordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan
didesa
h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik
i. Mengelola keuangan dan aset desa
j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
m. Membina dan melestarikan nilai-nilai social budaya masyarakat desa
n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan didesa
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan
hidup dan
p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa. 43
Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan
pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan
pemerintah. Agar fokus pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana dimaksut
dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2015 pasal 29 kepala desa dilarang:
a. Merugikan kepentingan umum
b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,
pihak lain, dan/atau golongan tertentu
c. Menyalagunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya
d. Melakukan tindakan diskriminatif hadap warga dan/atau golongan
masyarakat tertentu
e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa
f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang
dan/atau desa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya
g. Menjadi pengurus partai politik
h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan
Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan
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j.

Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau
pemilihan kepala daerah
k. Melanggar sumpah atau janji jabatan dan
l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa
alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. 44
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya kepala desa dapat berhenti karena,
meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Kepala desa dapat
diberhentikan karena berbagai hal seperti masa jabatan telah berakhir, terbukti
telah melanggar sumpah jabatan, tidak melaksanakan kewajiban, atau melanggar
larangan sebagai kepala desa, tidak dapat melaksanakan tugas secara bertuturturut selama 6 bulan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat kepala desa.
Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun yang diitung sejak yang
bersangkutan dilantik.Kepala desa yang sudah menduduki jabatan kepala desa
hanya boleh menduduki jabatan kepala desa lagi untuk 2 kali masa jabatan.
Sesuai dengan prinsip kepala desa mempunyai kewajiban untuk
memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada bupati/wali
kota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD,
serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada
masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan
kepada bupati/wali kota melalui camat satu kali dalam satu tahun. Laporan
pertanggung jawaban kepada BPD disampaikan satu kali dalam satu tahun
dalam musyawarah BPD.Menginformasikan laporan penyelenggaraan
desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelka pada
papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai
pertemuan mastarakat desa atau dengan media lainnya. Laporan tersebut
digunakan oleh bupati/wali kota sebagai dasar melakukaan evaluasi
penyelenggaraan pemerintah desa dan sebagai pembinaan lebih lanjut.
Kepala desa juga wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepala
desa yang disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat dan kepada
BPD.45
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Pengertian laporan pertanggung jawaban dalam hal ini adalah suatu
laporan yang dibuat dan dipertanggung jawabkan suatu forum tertentu dan dalam
jangka waktu tertentu.Dengan demikian laporan pertanggung jawabkan adalah
suatu bentuk laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas yang telah
dilakukan selama jangka waktu yang telah ditentukan.Adapun bentuk laporan,
mekanisme dan waktu pelaporan diatur berdasarkan laporan yang berlaku.
2. Perangkat Desa
Perangkat desa merupakan bagian dari pemerntah desa yang bertugas
untuk membantu tugas-tugas kepala desa.Berdasarkan pasal 48 Undang-Undang
No. 6 Tahun 2014 perangkat desa terdiri dari secretariat desa pelaksana
kewilayahan dan pelaksanaan teknis. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa
setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/wali kota. Dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat desa bertanggung jawab kepada
kepala desa.
Perangkat desa sebagaimana dimaksut dalam Undang-Undang No. 6
Tahun 2014 pasal 48 diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan yaitu:
a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang
sederajat
b. Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun
c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal didesa paling
kurang satu tahun sebelum pendaftaran dan
d. Syarat lain yang ditentukan daerah kabupaten/kota.46
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Jumlah perangkat desa disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi
social masyarakat setempat. Sedangkan sekretaris desa diisi dari pegawai negeri
sipil yang memenuhi persyaratan yaitu:
a.
b.
c.
d.

Berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat
Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan
Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran
Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang
perencanaan
e. Memahami social budaya masyarakat setempat, dan
f. Bersedia tinggal di desa bersangkutan.47
Sekretaris desa diangkat oleh sekertaris daerah kabupaten/kota atas nama
bupati/walikota. Adapun perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari
penduduk desa bersangkutan. Pengangkatan perangkat desa ditetepkan dengan
keputusan kepala desa, untuk bisa diangkat sebagai perangkat desacalon harus
berusia paling rendah 20 tahun dan yang paling tinggi pada usia 60 tahun.
Sekertaris

desa

diisi

dari

pegawai

negeri

sipil

yang

memenuhi

persyaratan.Sekertaris desa yang ada selama ini yang bukan PNS secara bertahap
diangkat menjad PNS sesuai peraturan perundang-undangan. 48
Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan
atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan
setiap tahun dalam APBD Desa. Penghasilan tetap tersebut paling sedikit sama
dengan upah minimum regional kabupaten atau kota. Ketentuan lebih lanjut
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mengenai kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan
peratuan daerah kabupaten/kota.49
C. Kesejahteraan Masyarakat
1. Konsep Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang diinginkan oleh setiap
manusia yang hidup di bumi ini, baik masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan
maupun yang tinggal di perkotaan.“Sejahtera adalah keadaan keluarga yang hidup
makmur, dalam kelompok teratur, berdasarkan system nilai, bebas dari penyakit,
tidak ada gangguan, dan menyenangkan.” 50Kesejahteraan dapat dikatakan sebagai
suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup manusia, khususnya
yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan
pendidikan.Dalam terminology akademik kesejahteraan masyarakat juga sering
disebut dengan kesejahteraan social karena kesejahteraan social dapat diartikan
sebagai kondisi sejahtera dari suatu masyarakat itu sendiri.
Konsep atau teori kesejahteraan (welfare) juga sering diartikan berbeda
oleh orang dan negara yang berbeda, pengertian kesejahteraan sedikitnya
mengandung empat makna:
1. Sebagai kondisi sejahtera (well-being). Pengertian ini biasanya
menunjuk pada istilah kesejateraan social (social wlfare) sebagai
kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Kondisi
49
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sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia
karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat
tinggal,

dan

pendapatan

dapat

dipenuhi,

serta

memperoleh

perlindungan dari resikoresiko utama yang mengancam kehidupannya.
2. Sebagai pelayanan social. Di inggris, Australia dan Selandia Baru,
pelayanan social umumnya mencakup lima bentuk yakni, pelayanan
kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelayanan social personal.
3. Sebagai tunjangan social, khususnya di Amerika Serikat, diberikan
kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima welfare adalah
menimbulkan konotasi negative pada istilah kesejahteraan, seperti
kemiskinan, kemalasan, dan ketergantungan.
4. Sebagai proses suatu usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan,
lembaga-lembaga social, masyarakat maupun badan-badan pemerintah
untuk meningkatkan kualitas kehidupan kehidupan (pengertian
pertama) melalui pemberian pelayanan social (pengertian ke dua) dan
tunjangan social (pengertian ketiga). 51
Kesejahteraan social memiliki arti kepada keadaan yang baik,
kebahagiaan dan kemakmuran, banyak orang yang menamainya sebagai
kegiatan amal.Di Amerika Serikat kesejahteraan social juga diartikan
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sebagai bantuan public yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat
miskin dan anak-anak mereka. 52
Sedangkan dalam arti sempit, kata social menyangkut sector
kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang atau bagian dari pembangunan
social atau kesejahteraan masyarakat rakyat yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama yang dikategorikan
sebagai kelompok yang tidak beruntung dalam kelompok yang rentan.
Yaitu hal yang menyangkut program-program atau pelayanan-pelayanan
social untuk mengatasi masalah-masalah social seperti,kemiskinana,
ketelantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis, tuna social, tuna susila
dan kenakalan remaja.53
Kesejahteraan social juga dapat dikatakan sebagai salah satu usahausaha social yang mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan
taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya.“Di dalam
kesejahteraan social tercakup juga unsure kebijakan dan pelayanan dalam
arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat,
seperti pendapatan, jaminan social, kesehatan, perumahan, pendidikan, dan
sebagainya.”54
Pada dasarnya semua manusia, keluarga, dan masyarakat memiliki
kebutuhan yang harus dipenuhi.Kebutuhan tersebut dapat berupa
52
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kebutuhan materil dan kebutuhan spiritual yang merupakan kebutuhan
dalam sebuah kehidupan. Sebagaimana pada firman Allah SWT dalam
Q.S Al-Araf ayat 10, sebagai berikut :

َوَلَقَدْ مَّكَىَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْىَا لَّكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَا تَشّْكُزُون
Artinya :
“sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka
bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan.”55
Ayat diatas juga menjelaskan bahwa Allah SWT telah menurunkan
manusia kebumi untuk menjalankan kehidupan sebagai individu maupun
makhluk social dan Allah SWT yang memilki sifat Ar-Rahman (Maha
Pengasih) dan Ar-Rahim (Maha Penyayang) juga telah menyediakan
semua kebutuhan untuk kelangsungan hidup bagi seluruh makhluk
ciptaanya kususnya manusia sebagai makhluk yang paling sempurna
diantara makhluk lainnya.
Manusia diciptakan Allah SWT dalam kondisi merdeka sejak dari
lahir.Manusia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada-Nya.Hal ini
merupakan cermin kebebasan manusia dari ikatan-ikatan perbudakan dan
penindasan.Setiap manusia, baik sebagai individu maupun kelompok
masyarakat, mempunyai kebebasan dalam berfikir, bertindak (berusaha),
dan bersikap dalam rangka menciptakan kehidupan yang sejahtera, baik
55
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materiil maupun spiritual.Akan tetapi, kebebasan manusia sebagai
individu atau kelompok, tidak bisa dilepaskan dari individu atau kelompok
lainnya.Kepentingan individu harus dikorbankan jika bertentangan dengan
kepentingan yang menyangkut hidup orang banyak dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Kesejahteraan masyarkat atau yang juga disebut kesejahteraan
social adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan social
warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri,
sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 56Berdasarkan pengertian
diatas untuk dapat memenuhi kebutuhan baik materil dan spiritual
sehingga mendapatkan hidup layak dan mampu mengembangkan diri
maka dapat dikatakan kesehatan merupakan modal awal bagi setiap
individu untyk meraih kesejahteraan tersebut atau dapat dikatakan bahwa
kesejahteraan berawal dari keadaan yang sehat.
2. Konsep Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat
Pembangunan di Indonesia merupakan amanat sebagaimana
ditetpkan dalam UUD 1945, dimana tujuan negara Indonesia adalah untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia,memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan baik
ditingkat lokal, nasional maupun di level global merupakan cara untuk
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mencapai

tujuan

tersebut.

Pembangunan

yang

mencakup

upaya

peningkatan semua segi kehidupan bangsa, dapat berupa pembangunna
pada aspek fisik, sosial, budaya, ekonomi pertahanan keamanan. 57
Pembangunan suatu bangsa memerlukan dua asset utama atau
“daya” yang disebut sumber daya (resources), yakni sumber daya alam
(natural resources), dan sumber daya manusia (human resources). Kedua
sumber daya tersebut sangant penting dalam menentukan keberhasilan
suatu pembangunan.58Namun berbicara masalah sumber daya manusia,
sebenarnya dapat kita lihta dari dua aspek, yakni kuantitas dan
kualitas.Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia atau
penduduknya yang kurang penting kontribusinya dalam pembangunan,
dibandingkan dengan aspek kualitas sumber daya. Bahkan kuantitas
symber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang baik akan
menjadi

beban

pembangunan

suatu

bangsa.

Sedangkan

kualitas

menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut, yang menyangkut
kemampuan, baik kemmapuan fisik maupun kemmapuan non-fisik
(kecerdasan dan mental).Oleh sebab itu untuk kepentingan akselerasi suatu
pembangunan dibidang apapun, maka peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan sumber daya alam sangat penting. 59
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Pengembangan masyarakat di Indonesia lebih ditekankan pada
desa, antara lain karean lebih dari 2/3 penduudk Indonesia berada di
daerah pedesaan (baik itu rural village maupun urban village). Disamping
itu, bila dilihat dari sisi sejarah, terlihat perbedaan pandangan dalam
melihat desa antara Indonesia dengan beberapa negara “maju”, desa hanya
merupakan garis belakang (hinterland) yang member dukungan pada kota,
di Indonesia sejak ratusan tahun tahun yang lalu desa menjadi titik sentral
kehidupan negara. Hal ini dapat dilihat dari perjuangan-perjuanagan yang
selalu didukung oleh daerah pedesaan atuapun berbasiskan di suatu
pedesaan (seperti perjuangan Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Umar, dan
lain sebagainya, bahkan sampai perang gerilya untuk merebut dan
mempertahankan kemerdekaan).Di sektor ekonomi, wilayah pedesaan di
Indonesia juga menjadi sumber kehidupan karena Indonesia adaalh negara
afraris. Oleh karena itu, pembangunna di Indonesia akan kurang
mempunyaiarti bila tidak dilakukan pembangunan masyarakat desa.
Pemilihan pembangunan masyarkat desasebagai titik sentral pembangunan
masyarkat di Indonesia juga dilakukan.60
Pembangunan masyarakat desa yang sekarang disebut juga dengan
nama pemberdayaan masyarakat desa, pada dasarnya, serupa dan setara
dengan konsep pengembangan masyarakat (community development atau
CD). Menurut Schlippe pada mulanya teori tentang pembangunan
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masyarakat desa ini tidak ada.Perkembangan teori pembangunan desa itu
dimulai dari praktik, yaitu dari kebutuhan yang dirasakan di dalam
masyarkat terutama dalam situasi sosial yang dihadapi di dalam negara
yang menghadapi perubahan sosial yang cepat.
Secara teoritis, agar suatu desa berkembang dengan baik, maka
terdapat tiga unsure yang merupakan suatu kesatuan, yaitu : (1) desa
(dalam bentuk wadah); (2) masyarkat desa; dan (3) pemerintahan desa.
Masyarakt desa adalah penduduk yang merupakan kesatuan masyarkat
yang tinggal pada unit pemerintahan terendah langsung dibawah
camat.Sementara itu, pemerintahan desa, adalah kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi
pemerintahan yang terendah langsung dibawah kepala desa.61
Dalam Undang-Undang Pasal 78 bagian satu tentang pembangunan
desa yaitu meliputi:
1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan
dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan
potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam
dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan pelaksanaan,
dan pengawasan.
3. Pembangunan
desa
mengedepankan
kebersamaan,
kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna, mewujudkan
pengarususutamaan perdamaian dan keadilan social. 62
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Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai
dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan UndangUndang pada pasal 79 tentang pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan
pembangunan desa disusun secara berjangka yaitu meliputi :
a. Rencana pembangunann Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun; dan
b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut
Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.63
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa di tetapkan dengan peraturan desa.Peraturan desa tentang
rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja
pemerintah

desa

merupakan

satu-satunya

dokumen

perencanaan

didesa.Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja
pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran
pendapatan

dan

belanja

desa

yang

diatur

dalam

perturan

pemerintah.Program pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berskala
lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada
desa.Perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu sumber
masukan dalam perencanaan perencanaan kabupaten/kota.
Perencanaan
mengikutsertakan

pembangunan
masyarakat

desa

desa.Dalam

diselenggarakan
menyusun

dengan

perencanaan

pembangunan desa pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah
perencanaan pembangunan desa.Musyawarah perencanaan pembangunan
63
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desa

menetapkan

prioritas,

program,

kegiatan,

dan

kebutuhan

pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten/kota. Prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap
kebutuhan masyarakat desa yang meliputi :
a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang
tersedia;
c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk
kemajuan ekonomi; dan
e. Peningkatan kualiatas ketertiban dan ketenteraman masyarakat
desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.
Pelaksanaan pasal 8164
Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja
pemerintah desa.Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa
dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong
royong.Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan
kearifan lokal dan sumber daya alam desa.Pembangunan lokal berskala
desa dilaksanakan sendiri oleh desa.Pelaksanaan program sektoral yang
masuk

ke

desa

diinformasikan

kepada

pemerntah

desa

untuk

diintegrasikan dengan pembangunan desa.
Dalam

Pemantauan

dan

pengawasan

pembangunan

desaMasyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana
64
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dan pelaksanaan pembangunan desa.Masyarakat desa berhak melakukan
pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.Masyarakat desa
melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan
pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan
desa.Pemerintah

desa

wajib

menginformasikan

perencanaan

dan

pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja
pemerintah desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.Dalam
menyusun perencanaan pembangunan desa pemerintah desa wajib
menyelenggarakan

musyawarah

perencanaan

pembangunan

desa.Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas,
program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang di danai oleh
anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Prioritas,
program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan
berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi :
a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang
tersedia;
c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk
kemajuan ekonomi; dan
e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat
desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. 65

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk
melaksanakan transaksi, sarana interaksi social budaya masyarakat, dan
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pengembangan ekonomi masyarakat.Pasar Desa adalah pasar tradisional
yang berkedudukan di desa dan di kelola serta dikembangkan oleh
pemerintah desa dan masyarakat desa.Pasar desa dapat dibentuk disetiap
desa, pasar desa terdiri atas pasar desa dan pasar antar desa.Pasar desa
dapat berlangsung setiap hari, pasar desa berlangsung sesuai kesepakatan
antar desa.Pembentukan pasar desa ditetapkan dengan peraturan
desa.Pembentukan pasar antar desa ditetapkan dengan peraturan bersama
antar kepala desa.
Pembetukan pasar desa bertujuan untuk :
a. Memasarkan hasil produksi perdesaan;
b. Memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
c. Melakukan interaksi social dan pengembangan ekonomi
masyarakat;
d. Mendapatkan lapangan kerja masyarakat;
e. Mengembangkan pendapatan pemerintah desa;
f. Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
g. Mendudukan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar
desa,

Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari :
a.
b.
c.
d.
e.

Swaday dan partisipasi masyarakat;
Anggaran pendapatan dan belanja desa;
Pinjaman desa;
Bantuan pemerintah, provinsi, kabupaten/kota; dan
Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Didasarkan oleh prinsip:
a.
b.
c.
d.

mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
mengembangkan kekayaan dan asset desa; dan
menciptakan rancang bangun desa disesuaikan dengan nilainilai masyarakat setempat.

Pasar desa yang sudah dibangun dari dana pemerintah, pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, diserahkan kepada pemerintah
desa, penyerahan pasar desa yang sudah dibangun selambat-lambatnya 5
(lima)tahun sejak berlakunya peraturan menteri ini.
Pengelolaan pasar desa dilakukan oleh pemerintah desa dan
dilaksanakan

secara

terpisah

dengan

manajemen

pemerintahan

desa.Pemerintah desa dapat menunjuk pengeloladari masyarakat setempat
untuk mengelola pasar desa.Pengelola pasar desa harus mempunyai
pengalaman dan pengetahuan dibidang ekonomi. Susunan organisasi
pengelola pasar terdiri dari:
a. kepala pasar;
b. kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
c. kepala urusan administrasi dan keuangan.
Pendapatan pasar desa bersumber dari retribusi dan pendapatan
lain yang ditetapkan dengan peraturan desa antara lain hasil sewa took,
kios,

los,

dan tenda.

Penerimaan dan pengeluaran pasar

desa

diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar desa.Penerimaan
setelah dikurangi biaya operasional pasar desa disetor ke kas
desa.Pengeluaran diutamakan untuk kepentingan dan operasional pasar
desa.
Perencanaan pembangunan desa diatur dalam peraturan menteri
dalam negeri No. 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa
bab II,

Pasal 2:
a. perencanaan pembangunan desa disusun dalam periode 5 tahun
b. perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagaimana
dimaksut ayat 1 RPJM desa.
c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa sebaimana yang
dimaksud dalam ayat 2 memuat arah kebijakan keuangan desa,
serategi pembangunan desa, dan program kerja desa.
Pasal 3:
a. RPJM sebaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 dijabarkan
dalam RKP desa untuk jangka saatu tahun.
b. RKP desa sebagai mana yang dimaksud pada ayat satu memuat
kerangka ekonomidesa,perioritas pembangunan desa, rencana
kerja dan pendanaanya baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong
partisipasi masysrakatdenagan mengacu pada rencana kerja
pemerintah daerah.

Pasal 4:
a. RPJM desa sebaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan
dengan peraturan desa.
b. RKP desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan
dengan keputusan kepala desa.
Pasal 5:
a. Rencana pembangunan desa sebaimana dimaksud dalam pasal
2 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaraan, pelaksanaan dan pelaksanaan.
b. Rencena pembangunan desa sebaimana dimaksud dalam ayat 1
didasarkan pada:
1. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemapuan
dan
kemandirian
masyarakat
dalam
kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan ber negara.
2. Partisipatif, yaitu keikut sertaan masyarakat secara aktif
dalam rencana pembangunan.
3. Berpihak kepada masyarakat, yaitu seluruh proses
pembangunan dipedesaan secara serius memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat
khususnya masyarakat miskin.
4. Terbuka,yaitu setiap proses atahapan perencanaan
pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung
oleh seluruh masyarakat desa.

5. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan – tahapan
kegiatan pembangunan dapat dipertanggung jawabkan
dengan benar, baik dipemerintahan desa maupuan pada
masyaarakat desa.
6. Selektife, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk
mencapai hasil yang oktimal.
7. Efesiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan
kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan
sumberdaya manusia yang tersedia.
8. Keberlanutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiaatan
perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup objektif, dapat
dipercaya, dan menampung anspirasi masyarakat.
10. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu
masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga
mendapatkan hasil yang terbaik.
11. Penggalian informasi, yaitu didalam menemikan masalah
dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan
desa dengan sumber informasi utama dari peserta
musyawarah perencanaan.
Pasal 6 RPJM desa sebagaimana dimakasut dalam pasal 2 ayat 2 bertujuan
untuk :
a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat
terhadap program pembangunan di desa.
c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di
desa.
d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarkat
dalam pembangunan desa. 66
Menurut Bryson, Dalam perencanaan pembangunan daerah,
formulasi

visi

amat

penting

sebagai

pedoman

impelementasi

pembangunan. Visi yang baik dapat di definisikan sebagai “deskripsi
mengenai apa yang ingin dicapai oleh organisasi setelah organisasi
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tersebut

mengimplementasikan

strateginya

dan

mencapai

potensi

sepenuhnya.67
Beberapa

survey

literature,

beberapa

sasaran

fundamental

pembangunan yang harus dicapai oleh daerah adalah :
1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Meningkatkan pendapatan per kapita.
3. Mengurangi kemiskinan, pengangguran.68

67
68

Kuncoro Mudrajat, Otonomi & Pembangunan Daerah, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 65
Ibid.,

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA KARANG ANYAR KECAMATAN
JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

A. Sejarah Singkat Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung
Asal-usul Desa Karang Anyar adalah berasal dari Nama Desa
Karang Anyar di Jawa Tengah yang masyarakatnya pindah ke
Lampung/ Sumatera. Dahulu Desa Karang Anyar adalah hutan
belantara, kemudian dibukalah hutan tersebut oleh orang-orang
transmigran dari Jawa Tengah yang pindah ke Sumatera.
Nama Karang Anyar diambil dari bahasa jawa. Karang yang
artinya Lahan, dan Anyar yang artinya Baru, yang berarti Lahan Baru.
Pada saat itu Desa Karang Anyar belum berdiri sebagai Desa,
melainkan sebuah kampung. Maka dari itu dahulu Karang Anyar
dipimpin oleh seorang Kepala Kampung.
Berikut nama-nama Kepala Kampung Karang Anyar, sejak
pertama kali dibukanya Kampung Karang Anyar :

No

Nama

Alamat

Lama Jabatan

1.

YUSUP

Dusun I A

-

2.

PONCO

Dusun I A

-

3.

SARMO

Dusun I B

-

4.

YUSUP

Dusun IV A

-

5.

ADI SUMARTO

Dusun I A

-

6.

MUHNI

Dusun IV A

-

7.

A. HAKIM

Dusun IV A

Th 1968 s/d 1997

8.

SUPARMIN

Dusun I A

Th 1997 s/d 2013

9.

SUMANTO

Dusun I A

Th 2013 s/d Sekarang

Kemudian pada tahun 1996/1997 Kampung Karang Anyar
diadakan Pemilihan Kepala Desa, dengan Kepala Desa Terpilih Bp.
SUPARMIN. Beliau menjabat sebagai Kepala Desa selama dua periode
sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2013. Kemudian diadakan kembali
pemilihan Kepala Desa pada tanggal 17 Mei 2013, dengan Kepala Desa
terpilih yaitu Bp. SUMANTO yang dilantik pada tanggal 24 Juni 2013 dan
menjabat sampai dengan saat ini.

B. Kondisi Geografi Desa Karang Anyar

A. BIDANG PEMERINTAHAN
i.

UMUM
Luas dan Batas Wilayah

: 4.810 Ha

Batas Wilayah
1. Sebelah Utara

: Desa Rejomulyo

2. Sebelah Timur

: Desa Marga Kaya/

Marga Agung
3. Sebelah Selatan

: Desa Karang Sari

4. Sebelah Barat

: Desa Sidorejo/ Desa

Natar
Jarak Tempuh
- Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan ± 8 Km
- Lama Tempuh ke Kecamatan ± 20 Menit
- Jarak Ke Ibukota Kabupaten ± 65 Km
-

ii.

Lama Tempuh ke Kabupaten ± 2 Jam

KEPENDUDUKAN
Jumlah Penduduk menurut :
Jenis Kelamin

1. Laki-laki

: Jiwa

2. Perempuan : Jiwa

iii.

Jumlah keseluruhan

= 17.602 Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga

: 4.711 KK

JUMLAH PERANGKAT DESA
1. Sekretaris Desa

: 1 Orang

2. Bendahara Desa

: 1 Orang

3. Kepala Seksi

: 3 Orang

4. Kepala Urusan

: 3 Orang

iv.

5. Kepala Dusun

: 17 Orang

6. Jumlah RT

: 64 Orang

7. Jumlah RW

: 5 Orang

BADAN PERWAKILAN DESA ( BPD )
1. Jumlah Anggota BPD Karang Anyar : 11 Orang
2. Tanggal, bulan, tahun pembentukan : 2012

v.

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
1. Jumlah Wajib Pajak
Orang
2. Jumlah Ketetapan PBB Tahun 2007 : Rp.
42.277.500,3. Jumlah Ketetapan PBB Tahun 2008 : Rp.
22.384.402,4. Jumlah Ketetapan PBB Tahun 2009 : Rp.
21.977.498,5. Jumlah Ketetapan PBB Tahun 2010 : Rp.
23.542.256,6. Jumlah Ketetapan PBB Tahun 2011 : Rp.
24.685.637,7. Jumlah Ketetapan PBB Tahun 2012 : Rp.
30.400.339,-

: 3.567

8. Jumlah Ketetapan PBB Tahun 2013 : Rp.
40.131.756,9. Jumlah Ketetapan PBB Tahun 2014 : Rp.
81.535.036,10. Jumlah Ketetapan PBB Tahun 2015 : Rp. ,-

B. BIDANG PEMBANGUNAN
i.

ALOKASI DANA DESA (ADD) Tahun 2007-2015
a. Alokasi Dana Desa tahun 2007-2015 diperuntukkan
pembangunan Prasarana Fisik dan Balai Desa.
Sedangkan pendanaan lainnya telah disampaikan
kepada :
-

Badan Perwakilan Desa ( BPD )

-

Pemberdayaan Perempuan ( PKK )

-

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (
LPMD )

b. Jumlah Dana ADD yang diterima yaitu :
-

ADD tahun 2008

: Rp. 35.877.639,-

-

ADD tahun 2009

: Rp. 36.712.230,-

-

ADD tahun 2010

: Rp. 39.705.060,-

-

ADD tahun 2011

: Rp. 41.663.866,-

-

ADD tahun 2012

: Rp. 41.638.684,-

-

ADD tahun 2013

: Rp. 41.814.000,-

-

ADD tahun 2014

: Rp. 64.370.860,-

-

ADD tahun 2015

: Rp. 131.407.913 ,-

C. Kondisi Demografi Desa Karang Anyar

Kegiatan di masing-masing Dusun setiap minggunya selalu
mengadakan Gotong-Royong, baik perbaikan jalan maupun
lingkungan permukiman. Setiap dusun juga selalu memperbaiki
atau merehab Masjid yang kurang layak oleh kaum Muslim.

Jumlah keagamaan yang ada :

1. Majelis Ta’lim

: 17 Kelompok

2. Majelis Gereja

:-

3. Majelis Budha

:-

4. Majelis Hindu

:-

5. Remaja Islam

:-

6. Remaja Gereja

:-

Seni Budaya :
1. Kuda Lumping

: 3 Kelompok

2. Singa Depok

: 2 Kelompok

Olah Raga :

1. Jumlah Klub Sepak Bola

: 1 Kelompok

2. Jumlah Klub Volli Ball

: 2 Klub

3. Lain-lain

: 2 Perkumpulan

C. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ( PKK )

-

Ketua

: SUPRIHATIN

-

Wakil Ketua

: DESI

-

Sekretaris

:

KHATARINA

WIDIYANTI
-

Wakil Sekretaris

: SITI RAHAYU

-

Bendahara

:

Hj.

SUMINEM
-

Wakil Bendahara

: YARSI

a. Pokja I ( Keagamaan )
-

Ketua

: Dra. NUR HAFIFAH

-

Wakil Ketua

: Hj. SUMINEM

-

Sekretaris

: SITI HAFIFAH

-

Bendahara

: JUMIYEM

SITI

b. Pokja II ( Pendidikan dan Ketrampilan )
-

Ketua

: SUPARTI

-

Wakil Ketua

: YARSI

-

Sekretaris

: SRI SUSILOWATI

-

Bendahara

: SRI LESTARI

c. Pokja III ( Kesejahteraan dan Pengaturan Rumah
Tangga )
-

Ketua

: LIA ANI MULYANI

-

Wakil Ketua

: ROBINI

-

Sekretaris

: TUTI HERLINA

-

Bendahara

: ANA

d. Pokja IV ( Kesehatan Gizi/ Posyandu )
-

Ketua

: DESI NOVIA SARI

-

Wakil Ketua

: SUPRIYANTI

-

Sekretaris

: SARIANA

-

Bendahara

: MURYANI

-

UP2k

: ASTUTI

D. INVENTARIS MILIK DESA

1.

Sepeda Motor Dinas

: 2 Unit

NO Polisi

: BE DZ

NO Polisi

: BE 6853 DZ

2.

Kantor dan Balai Desa

: 1 Unit ( Sertifikat )

3.

Pasar Desa

: 1 Unit

4.

Poskesdes

: 1 Unit

5.

Perlengkapan Sampah Terpadu

: 1 Unit

6.

Lahan Makam

: 5 Bidang ( Akte

pengalihan Hak )
7.

Lahan Sawah

:-

8.

Sarana Air Bersih Desa

: 4 Unit

9.

Balai Karya

: 1 Unit ( Hibah )

10. Bupet/ Lemari Kayu

: 3 Unit

11. Meja Panjang

: 2 Unit

12. Meja Kerja

: 9 Unit

13. Lemari File

: 3 Unit

14. Kursi Sofa

: 1 Set

15. Laptop

: 2 Unit

16. Mesin Genset

: 1 Unit

17. Stabilizer

: 1 Unit

18. Mesin Printer

: 2 Unit

19. Mesin Tik Besar

: 1 Unit

20. Kursi Plastik

: 60 Buah

21. Pengeras Suara

: 1 Set ( Speaker Aktif

& Mix )
22. Papan Informasi

: 24 Buah

23. Papan Struktur Organisasi

: 3 Buah

24. Taplak Meja Panjang

: 3 Buah

25. Rak Piring Aluminnium

: 1 Buah

26. Dispenser

: 1 Buah

27. Kipas Angin

: 2 Buah

28. Tempat Sampah

: 3 Buah

Pembangunan Non Fisik yang bersumber dari Pemerintah Pusat/
Provinsi/ Kabupaten/ Instansi dalam kurun waktu tahun 2007-2015 antara
lain :
a. Pelatihan Listrik Instalasi dari BLK
b. Pelatihan Keerampilan Menjahit
c. Pelatihan Pertanian/ Peternakan/ Perikanan/ dari
POLTEK Lampung
d. Pelatihan Iman/ Khotib
e. Pelatihan Risma
f. Pelatihan Management Usaha
g. Pelatihan Ketrampilan Kerajinan Tangan dari PKK

E. DATA UMUM DESA

i.

Sarana Peribadahan dan Umum
1. Masjid

: 12 Buah

2. Musholla

: 27 Buah

3. Gereja

:-

4. Vihara

:-

5. Makam

:

15

Buah

(

1

Sertifikat )

ii.

iii.

Kelompok Pengajian
1. Risma

: 10 Kelompok

2. Al Hidayah

: 3 Kelompok

3. An- Nisa

: 3 Kelompok

4. PHBI Desa

: 1 Kelompok

5. Majelis Ta’lim Bapak-Bapak

: 17 Kelompok

6. Majelis Ta’lim Ibu-Ibu

: 15 kelompok

7. Taman Pendidikan Al-Quran

: 10 Kelompok

Bidang Kesehatan
1. Puskesmas

: 1 Buah

2. Posyandu

: 11 Kelompok

3. Dukun Terlatih

: 13 Orang

4. Bantuan Posyandu

: PMT balita

5. Bidan Desa

iv.

: 4 Orang

Bidang Pendidikan
1. SD Negeri dan Swasta

: 6 Buah

2. Pondok Pesantren

: 6 Buah

3. SLTP

: 1 Buah

4. PAUD/ TK

: 15 Buah

F. BIDANG KEMASYARAKATAN

Masing-masing Dusun setiap peringatan hari-hari besar islam dan
hari Besar Nasional selalu merayakan atau kegiatan secara gotong royong
Masyarakat, Masjid maupun Mushola yang ada.
Pembangunan Sarana/ Prasarana Fisik yang bersumber dari
Pemerintah Pusat/ Propinsi/ Kabupaten dalam kurun waktu 2007-2015
antara lain :
Tempat
No Sarana/ Prasarana

Sarana/

Total

Prasarana
1.

Sumur Bor

Dusun IV A
Dusun
Turi
Dusun

1

Karang 1
1
Karang 1

Keterangan

Tani
Dusun Pal Putih
I
2.

Jembatan

Dusun

Karang 1

Indah
3.

4.

Bedah

Rumah Dusun I A

Miskin

Dusun III B

Jalan Desa/ Dusun

Dusun

2

Karang 1

Turi
Dusun

1

Anderlagh

1

Latasir

Karang 1

Latasir

Indah

1

Latasir/ Hotmix

Dusun Priangan

1

Latasir

Dusun III B

1

Anderlagh

Dusun III C

1

Hotmix

Karang 1

Hotmix

Turi

1

Hotmix

Dusun I

1

Hotmix

Dusun II A

1

Hotmix

Dusun

Dusun II B
Dusun III A
Dusun III B
5.

Poskesdes

Dusun IV A

1

6.

Rehabilitasi Balai Dusun IV A

1

Karya
7.

8.

Sarana Prasarana Dusun I A

1

Terpadu 3 R

Dusun III C

1

Rehabilitasi Balai Dusun IV A

1

Desa
9.

Drainase

Dusun II A

1

Dusun III B

1

Dusun III C

1

Dusun Pal Putih 1
I
10. Talut

Dusun I A

1

Dusun II A

2

Dusun I B

1

Dusun III B

1

Dusun III C

1

1. SARANA TRANSPORTASI
-

Truk Umum

-

Kendaraan Pedesaan Ada

2.

Ada

SARANA JALAN

:

-

-

Jalan Desa

:

1.

Jalan Aspal

2 Km

2.

Jalan Makadam

5 Km

3.

Jalan Tanah

11 Km

Jembatan :
1.

Jembatan Beton

1 Buah

2.

Jembatan Besi

1 Buah

G. KEADAAN SOSIAL
1. SARANA PENDIDIKAN
1) TK

: 15

2) SD Sederajat

:6

3) SMP Sederajat

:1

4) Pondok Pesantren

:6

2.. JUMLAH PENDUDUK DENGAN MATA PENCAHARIAN

1) Petani.

= 3.493 Jiwa

2) Pedagang

=

841 Jiwa

3) Buruh.

=

594 Jiwa

4) Pegawi Swasta

=

89 Jiwa

5) PNS

=

67 Jiwa

6) TNI /POLRI

=

19 Jiwa

7) Pengemudi

=

47 Jiwa

8) Wiraswasta

=

198 Jiwa

3. JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN :

Belum Sekolah
Tidak Tamat SD

5.611 Orang
567 Orang

Tamat SD

5.101 Orang

Tamat SMP

2.252 Orang

Tamat SMA

3.501 Orang

Tamat Akademi/S1
Buta Huruf

395 Orang
53 Orang

4. PENDUDUK MENURUT USIA

0 – 5 Tahun

5.211 Orang

6 – 15 Tahun

2.001 Orang

16 – 60 Tahun

8.912 Orang

60 Tahun Ke Atas

1.356 Orang

5. PENDUDUK MENURUT AGAMA

ISLAM

16.902 Orang

KATOLIK

224 Orang

PROTESTAN

232 Orang

BUDHA

46 Orang

HINDU

39 Orang

ALIRAN KEPERCAYAN

27 Orang

D. Data Aparat Desa Karang Anyar

I.

KEPALA DESA

: SUMANTO

II.

SEKRETARIS DESA

: HERMANTO

III.

BENDAHARA DESA

:

ARRY

MULTIAWAN

SAPUTRA

IV.

KAUR
1. KEUANGAN

: SITI RAHAYU

2. UMUM

:

WIDIYANTI

KHATARINA

3. PERENCANAAN

V.

: ZAM’AN SUBAIDI

KASI
1. PEMERINTAHAN

: SUNARYO

2. PELAYANAN

: TRI AGUNG SAPUTRA

3. KESEJAHTERAAN

:

ABDUL

RAHMAN

SALEH

VI.

KEPALA DUSUN ( KADUS )
1. I A

: JARYO

2. I B

: MISBA URAHMAN

3. II A

: DALIJAN

4. II B

: SAPTONO

5. III A

: SRI HARSONO

6. III B

: M. MUSLIM

7. III C

: TUKIRAN

8. IV A

: BAHRUDIN

9. KARANG TURI

: SUMAJI

10. PAL PUTIH 1

: LASONO

11. PAL PUTIH 2

: HASIM

12. TEGAL LEGA

: WAWAN HERMANTO

13. KARANG INDAH

: MUDIYONO

14. KARANG TANI

: KUSWANTO

VII.

15. PRIANGAN

: M. AGUNG NUGROHO

16. KARANG MAS

: WIJAYA AJI

17. PERMATA ASRI

: AGUS SALIM

KETUA RT
1. DUSUN I A

: RT 1

:

RT 2

:

MITRA AGUNG

DAWAJI
RT 3

:

SUWITO

2. DUSUN I B

: RT 1

:

RT 2

:

SUPARDI

PONIMAN
RT 3

:

MINTO

3. DUSUN II A

: RT 1

:

RT 2

:

TUKIJO

NGADIMAN

RT 3

:

SUPRAPTO

4. DUSUN II B

: RT 1
RT 2

: DISO
:

TATO WIRANTO
RT 3

:

SUWANDI

5. DUSUN III A

: RT 1

:

RT 2

:

PALIMAN

SUMARNO

6. DUSUN III B

: RT 1

:

RT 2

:

SLAMET RIYADI

AGUS SANTOSO

7. DUSUN III C

: RT 1

:

RT 2

:

SUGIYANTO

LASIMIN

RT 3

:

HENDRA

8. DUSUN IV A

: RT 1

:

RT 2

:

SUDARMAJI

SUWANTO
RT 3

:

ROHMANI
RT 4

:

EDI

SOEREPTO

9. DUSUN TEGAL LEGA :

RT 1

:

RT 2

: ABU

RT 3

: YUDI

RT 1

:

RT 2

:

ISMAN

10. DUSUN KARANG TURI :
MARSUM

GAMPANG
RT 3
SUTRISNO

:

11. DUSUN PAL PUTIH 1

: RT 1

:

RT 2

:

WASIAT

SUKIMAN
RT 3

:

PRIMANTO
RT 4

:

TUGIMIN

12. DUSUN PAL PUTIH 2

: RT 1

:

RT 2

:

BASRI

LEGIMAN
RT 3

:

KAMIRIN

13. DUSUN KARANG INDAH

: RT 1

:

RT 2

:

MASJULI

SUROSO
RT 3
MARYAN

:

RT 4

:

SLAMET
RT 5

:

SUGITO
RT 6

:

SUSANTO

14. DUSUN KARANG TANI

: RT 1

:

RT 2

:

RINOTO

SUNARYO
RT 3

:

TULUS SUMARDI
RT 4

:

KUSWANTO

15. DUSUN PRIANGAN

:

RT 1

:

BASTIAN
RT 2

:

SUNARYA
RT 3
SAIMIN

:

RT 4

:

SUYATMAN
RT 5

:

SUKIRMAN
RT 6

:

RUSDIN

16. DUSUN KARANG MAS :

RT 1

: UDIN

RT 2

: HERI

SETIAWAN
RT 3

:

CHAIRONI
RT 4

:

MUCHTARIDI
RT 5

:

SUPARMAN
RT 6

:

WIJAYA

17. DUSUN PERMATA ASRI :

RT 1

:

RT 2

:

SUGENG, S. I. Kom

NURHADI

RT 3

:

SUHARYANTO
RT 4

:

FERRY FERDIAN
RT 5

:

EVVIE DALMI
RT 6

:

ENGGIN MU’ARLI

TOTAL KEPALA DUSUN

: 17 KADUS

TOTAL RT

: 64 RT

BAB IV
UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN PASAR
DEMI KESEJAHTERAN MASYARAKAT
A. Upaya Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Pasar Desa Karang demi
Kesejahteraan Masyarakat
Cita-cita bangsa Indonesia yaitu terwujudnya bangsa yang maju,
mandiri dan sejahtera. Salah satu bangsa yang maju yaitu adalah tercukupinya
perekonomian dan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara teratur yang
dapat menunjang kualitas sumber daya alam. Dengan sumber daya alam yang
melimpah

dan

dengan

pengolahan

yang

baik

diharapkan

mampu

meningkatkan perekonomian dan daya saing bangsa. Oleh karena itu perlu
adanya pasar sebagai tempat terjadinya transaksi langsung antara penjual
dengan pembeli dalam kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pribadi.
Dalam system pemerintahan di Indonesia pemerintah desa merupakan
unit pemerintahan terendah yang berhubungan langsung dengan kehidupan
masyarakat.pemerintah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, yaitu
dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta para perangkat desa. Kepala
desa merupakan seorang yang telah dipilih secara demokratis melalui
pemilihan langsung oleh masyarakat desa yang telah memiliki hak suara
berdasarkan peraturan yang ada, setelah terpilih dan resmi dilantik oleh Bupati
selanjutnya kepala desa dapat menunjuk dan mengangkat beberapa
masyarakat desa yang dianggap dapat membantu dalam menjalankan
pemerintah desa sebagai perangkat desa.

Pemerintah

desa

mempunyai

tugas-tugas

diantaranya

yaitu

menyelenggarakan pemerintah desa, membina kehidupan masyarakat desa,
melaksanakan pembangunandesa dan memberikan pelayanan sesuai dengan
ketentuan

yang

ada

yang

tentunya

bertujuan

untuk

meningkatkan

perekonomian masyarakat demi kesejahteraan masyarakatnya.
Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut kepala
desa beserta perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan
desa melaksanakan tugas yang merupakan bagian dari kegiatan-kegiatan
pemerintahan desa

dalam

upaya

meningkatkan perekonomian demi

kesejahteraan masyarakat.
Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang No. 6
Tahun 2014 pasal 26 ayat 2 kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa
mempunyai kewenangan yaitu :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
mengngkat dan memberhentikan perangkat desa
memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
menetapkan peraturan desa
menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
membina kehidupan masyarakat desa
membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
i. mengembangkan sumber pendapatan desa
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
k. mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa
l. memanfaatkan teknologi tepat guna
m. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

n. mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. 69
Berdasarkan hasil penelian oleh penulis dan dari data-data yang
diperoleh maka dapat dideskripsikan tentang upaya pemerintah desa untuk
meningkatkan perekonomian demi kesejahteraan masyarakat khususnya
dalam bidang pembangunan pasar di desa karang anyar kecamatan jati
agung kabupaten lampung selatan secara garis besar mencakup dua hal
yang dapat diuraikan yaitu sebagai berikut :
1. pelayanan terhadap masyarakat
pada dasarnya pelayanan merupakan tugas dari suatu pemerintah
mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai ke pemerintah
terendah yaitu pemerintah desa. “pelayanan berasal dari kata layanan yang
berarti membantu menyiapkan/mengurus apa-apa yang diperlukan oleh
seseorang, kemudian pelayanan dapat diartikan sebagai ; perihal/cara
melayani; servis/jasa; sehubungan dengan jual beli barang atau jasa”. 70
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pelayanan
merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membantu, menyiapkan dan
mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak yang lain dalam
hal ini yaitu pemerintah desa kepada masyarakatnya.

69
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Dalam bidang pembangunan pelayanan yang diberikan pemerintah
desa berdasarkan dengan teori yang penulis cantumkan di BAB II, yaitu
pelayanan dalam sector pembangunan yang merupakan pelayanan
pemerintahan desa dalam bentuk melaksanakan pembangunan pasar yang
berdampak langsung kepada peningkatan perekonomian masyarakat desa
karang anyar secara umum. Pembangunan pasar juga merupakan bagian
dari pembangunan nasional, dalam pembangunan pasar tujuan yang ingin
dicapai yaitu meningkatkan derajat perekonomian secara berkelanjutan.
Untuk itu pemerintah desa membangun pasar baru. Hal ini sesuai hasil
wawancara dengan kepala desa, beliau mengatakan :
Pembangunan pasar baru untuk masyarakat desa karang anyar
merupakan salah satu bentuk dari peran pemerintah desa dalam
meningkatkan perekonomian demi mensejahterakan masyarakat
dalam bidang pembangunan, pembangunan pasar baru sangatlah
bermanfaat dalam jangka yang panjang karena mengingat
mayoritas penghasilan masyarkat desa karang anyar adalah petani
dan pedagang jadi pasar diperlukan sebagai tempat bertemunya
penjual dan pembeli. tanpa adanya pasar maka penjual dan pembeli
tidak dapat melakuakn transaksi demi memenuhi kebutuhan seharihari dan kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat desa
karang anyar. 71
Pasar yang sudah dibangun oleh pemerintah desa diharapkan dapat
berguna dan bermanfaat bagi masyarakat desa karang anyar baik pada
masa sekarang maupun masa yang akan datang, serta dapat meningkatkan
perekonomian masyarakat karena terpenuhinya segala kebutuhan yang
diperlukan oleh masyarakat desa karang anyar dengan mudah dan
pemerintah desa juga telah mengganti tanah lapangan yang sebelumnya
71
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digunakan sebagai tempat olah raga bagi pemuda dan masyarakat desa
setempat menjadi pasar sehingga masyrakatpun masih bisa melakukan
olah raga ditempat yang sudah disediakan oleh pemerintah desa.
Akan tetapi setelah dibangunnya pasar muncul lah masalah baru,
yaitu ada sekelompok masyarakat yang tidak setuju dibangunnya pasar
baru yang menggunakan tanah lapangan yang di maksudkan yaitu tanah
milik masyarakat, menurutnya pemerintah desa telah melakukan
penyalahgunaan kekuasaan nya dalam pembangunan pasar demi mencapai
kesenangan individu. Bahkan masyarakat berunjuk rasa demi menunjukan
aspirasi ketidaksetujuannya atas keputusan pemerintah desa sehingga
sampai sekarang pasar yang sudah jadi belum mendapatkan surat izin
peresmian dan masyarakatpun tidak mau menggunakan pasar baru
tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa
masyarakat, yang mengatakan
Masyarakat kecewa atas keputusan pemerintah desa yang
melakukan pembangunan pasar baru diatas tanah lapangan milik
masyarakat desa setempat. Masyarakat juga mengeluh atas
pembangunan pasar yang mempunyai banyak kekurangan seperti
mahalnya harga sewa per-bulan, sempitnya jalan untuk memasuki
pasar, dan menjadi lebih kecil nya ruko pedagang dari sebelumnya.
Karena sempitnya jalan untuk memasuki pasar maka penjual baju
yang mebawa kendaraan mobil tidak bisa masuk dan
mengakibatkan masyarakat enggan menggunakan pasar baru
tersebut bahkan justru nyaman menggunakan pasar lama yang
bukan milik masyarakat.72
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Hal ini jelas merupakan kendala bagi pemerintah desa dalam
pembangunan pasar demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan
masyarakat desa karang anyar kecamatan jati agujg kabupaten lampung
selatan yang ingin desa nya maju demi perekonimian yang lebih baik lagi.
Berdasarkan keterangan beberapa masyarakat pemerintah desa
mengemukakan

beberapa

alasan

mengapa

diadakanya

program

pembangunan pasar yaitu pemerintah desa beralasan bahwa sebenarnya
program tersebut sudah direncanakan oleh pemerintah desa sebelumnya
dan desa karang anyar mendapat bantuan dari pemerintah maka
pemerintah desa menggunakan bantuan dana tersebut untuk membuat
pasar rakyat yaitu untuk masyarakat desa karang anyar itu sendiri
pemerintah desa menyatakan bahwa pasar tersebut adalah milik rakyat dan
untuk rakyat bukan untuk kepentingan individualisme pemerintah desa
tersebut.
Pada dasarnya masyarakat tidak terlalu menyalahkan pemerintah
desa dalam pembangunan pasar baru yang telah dibuat program nya dari
2013 yang lalu namun masyarakat desa karang anyar menyatakan bahwa :
Seharusnya pembangunan pasar tidak menggunakan tanah
lapangan yang biasa digunakan untuk berkumpulnya masyaraakt
seperti adanya acara pentas seni dan olah raga yang biasa
digunakan oleh pemuda dan masyarakat desa karang anyar.
Seharusnya pemerintah desa menggunakan tanah lain yang tidak
mengganggu aktifitas atau hobi para pemuda dan masyarakat desa
karang anyar.73
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Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya komunikasi yang
intens serta musyawarah yang harus dilakukan pemerintah desa kepada
masyarakat desa agar masyarakat tidak merasa dirugikan dan tidak
menganggap bahwa pemerintah desa mementingkan kepentingan individu.
Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. As-Syura
Ayat 183, sebagai berikut :

َوَلَا تَبْخَسُىا الىَاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَىْا فِي ا ْلأَرْضِ مُفْسِدِيه
Artinya :
Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya
dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan
membuat kerusakan. 74
Berdasarkan Firman Allah SWT tersebut menjelaskan bahwa
sudah seharusnya pemerintah desa menjalankan haknya dalam melakukan
pembangunan dan masyarakat desa melakukan haknya untuk dapat
bekerjasama tanpa ada yang merugikan pihak satu maupun pihak lainnya.
Karena pemerintah desa berhak melakukan pembangunan yang
tujuannya demi kemajuan desanya tanpa harus ada persetujuan yang syah
dari masyarkat karena pemerintah desa lebih tau apa yang dibutuhkan
oleh masyarakat nya.

74

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung : CV Diponegoro,
2012, h. 770

2. Pembinaan masyarakat
Pembinaan merupakan fungsi yang dilakukan oleh pemerintah
terhadap masyarakatnya. Pembinaan bertujuan untuk dapat meningkatkan
pengetahuan dan kesadaran masyarakat supaya makin lama makin baik dari
sebelumnya. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa karang anyar
dalam bidang pembangunan yaitu :
Pembinaan masyarakat dalam bidang pembangunan yang bertujuan
untuk

meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

program-program

pembangunan desa. Usaha untuk mengadakan pembangunan desa yang
dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi
sosial desa dalam meningkatkan perekonomian demi mensejahterakan rakyat
yang melibatkan dua pihak yaitu, pihak pemerintah dan masyarakat itu sendiri.
Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih sangatlah dominan
dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat desa dalam hal pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan hasil
wawancara dengan kepala dusun di desa karang anyar salah satunya yaitu
kepala urusan kesejahteraan masyarakat, beliau mengatakan :
Kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan desa dan semua aparatur
pemerintah desa juga sangat berperan penting untuk kemajuan dan
perkembangan desa yaitu melaksanakan pembinaan terhadap
masyarakat desa dalam meningkatkan peran serta mereka terhadap
program dari pemerintah yang akan berdampak langsung untuk
kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 75
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Selain dengan adanya pembinaan tersebut, kesadaran dan
partisipasi masyarakat

desalah yang

menjadi kunci keberhasilan

pembangunan desa itu sendiri, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT
dalam Q.S. Ar-Rad Ayat 1, sebagai berikut :

َالمز ۚ تِ ْلكَ آيَاتُ الّْكِتَابِ ۗ وَالَذِي أُوْزِلَ إِلَ ْيكَ مِهْ رَِّبكَ الْحَّقُ وَلَّٰكِهَ أَكْثَز
الىَاسِ لَا يُؤْمِىُىن

َ

Artinya :
Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran,
dimuka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu
kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada
pelindung bagi mereka selain Dia.
Berdasarkan pada firman Allah terebut maka sudah seharusnya
setiap individu menyadari bahwa Allah SWT tidak begitu saja mengubah
keadaan yang ada pada dirinya tersebut. Selain itu perubahan itu akan
terjadi apabila dilandasi oleh kemauan/niat yang datang dari diri sendiri
dan bukan berdasarkan keterpaksaan/keinginan dari orang lain. Hal ini
juga berdasarkan kepada suatu anggapan bahwa suksesnya suatu
pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh perangkat pemerintahan itu

sendiri tetapi juga oleh peran serta masyarakat didalam mendukung
pelaksanaan pemerintahan tersebut. Karena seperti apapunusaha yang
dilakukan oleh pemerintah desa akan sia-sia tanpa adanya dukungan dan
kesadaran masyarakat untuk dapat ikut serta dalam pembangunan itu
sendiri.
Berhasilnya
meningkatnya

pembangunan

perekonomian

pasar

masyarakat

dapat

di

tandai

dengan

sehingga

dapat

tercipta

masyarakat yang makmur dan sejahtera baik di desa hingga seluruh
Indonesia.
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemerintah Desa dalam
Pembangunan Pasar
Pelaksanaan tugas dan fungsi suatu pemerintahan tidak selamanya
berjalan dengan baik dan lancar seperti yang diharapkan, terkadang dalam
pelaksanaannya pemerintah akan mengalami kendala-kendala atau factor
penghambat, namun disamping itu ada pulafaktor-faktor yang menjadi
pendukung dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Demikian halnya dengan pelaksanaan pemerintahan yang ada di Desa
Karang Anyar Kecamatan Jati Agung, pelaksanaan pemerintahan yang
berlangsung didesa ini dipengaruhi oleh beberapa factor, baik itu factor
yang mendukung jalannya pemerintahan maupun fsktor yang kemudian
menjadi penghambat itu sendiri.
Secara lebih rinci dapat diuraikan mengenai factor-faktor yang
menjadi penghambat Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Pasar

demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Desa
Karang Anyar Kecamatan Jati Agung yaitu sebagai berikut :
1. Kesadaran masyarakat
Kesadaran merupakan salah satu factor yang dapat menjadi factor
penghambat

dari

peran

pemerintah

desa

dalam

meningkatkan

perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Karang
Anyar Kecamatan Jati Agung. Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran
untuk ikut serta berperan aktif dalam melakukan program pembangunan
pasar baru dan membuat sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh
pemerintah desa dan nilai gotong royong yang sudah mulai menipis.
Selanjutnya kesadaran masyarakat akan pentingnya jenjang pendidikan
yang diperoleh juga dapat dikatakan masih rendah. Dengan jenjang
pendidikan yang tinggi seseorang diharapkan akan dapat memeberikan
gagasan-gagasan yang bertujuan untuk membangun desa kearah yang
lebih baik atau setidaknya seseorang tersebut akan lebih mudah untuk
dapat memahami program-program maupun penyuluhan dari pemerintah
desa.
Sedangkan yang menjadi faktor-faktor pendukung dari peran
pemerintahan desa dalam pembangunan pasar demi meningkatkan
perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Karang
Anyar Kecamatan Jati Agung yaitu sebagaia berikut :

1. Pendapatan Desa
Pendapatan desa merupakan faktor yang sangat penting untuk
mendukung jalannya penyelengaraan pemerintahan desa. Berdasarkan
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 72 sumber pendapatan desa yaitu:
a. Pendapatan asli desa berasal dari atas hasil usaha, hasil asset,
swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain
pendapatan asli desa
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
c. Bagian dari

hasil pajak

daerah dan retribusi daerah

Kabupaten/Kota
d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
Kabupaten/Kota
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
g. Lain-lain pendapatan desa yang sah. 76
Dari sumber-sumber pendapatan desa tersebut diatas pendapatan
desa yang berbentuk Alokasi Dana Desa menjadi pendapatan yang
menopang pemerintahan desa, sementara itu untuk pendapatan asli desa
dapat dikatakan sangat terbatas jumlahnya. Oleh karena itu pemerintahan
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desa sangatlah membutuhkan sumber pendapat selain dari sumber
pendapatan selain dari sumber pendapatan asli desa tersebut.
2. Sarana dan Prasarana
Salah faktor pendukung dari peran pemerintah desa yaitu terdapat
sarana dan prasarana. Dengan adanya sarana dan prasarana pemerintah
desa dapat menunjang kebutuhan masyarakat seperti adanya tempat olah
raga baru sebagai pengganti tanah lapangan yang digunakan untuk
pembangunan pasar baru bagi masyarakat desa karang anyar. Namun
demikian sebaliknya, jika sarana dan prasarana kurang memadai maka ini
akan menjadi faktor penghambat dari Peran Pemerintah Desa dalam
Pembangunan Pasar demi Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan
Masyarakat.
Selain dari pendapatan desa dan juga sarana prasarana yang ada
keberhasilan dalam membangun desa tidak hanya terletak ditangan kepala
desa, namun juga diimbangi kerjasama yang baik antara aparatur desa, dan
juga masyarakat. Tanpa adanya kerjasama yang baik dari semua pihak
maka membangun desa menjadi desa yang makmur dan sejahtera adalah
hal yang mustahil. Pemerintah desa dan aparatur desa yang bertanggung
jawab

serta

masyarakat

yang

mempunyai

kepedulian

terhadap

kesejahteraan desa tentu akan lebih mudah dalam mensejahterakan dan
menjadikan desa sebagai desa yang makmur dan sejahtera.

Namun keberhasilan membangun desa tidak hanya terletak
ditangan pemerintah desa, namun harus juga diimbangi kerjasama yang
baik antara aparatur desa, pemerintah daerah dan juga masyarakat. Tanpa
adanya kerjasama yang baik dari semua pihak maka membangun desa
menjadi desa yang makmur dan sejahtera adalah hal yang mustahil.
Masyarkat yang taat akan aturan, aparatur desa yang bertanggung jawab
dan juga pemerintah desa yang mempunyai kerja keras terhadap kemajuan
desanya tentu akan lebih mudah dalam mensejahterakan masyarakatnya
dan menjadikan desanya desa yang mandiri makmur dan sejahtera.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Peran pemerintah desa karang anyar dalam bidang pembangunan pasar
dikatakan sangat baik karena program pemerintah desa tersebut
bermanfaat bagi masyarakat desa karang anyar baik dalam jangka
pendek maupun jangka panjang guna meningkatkankan perekonomian
masyarakat. namun sampai saat ini pasar belum mendapatkan surat
izin peresmian dari pemerintah pusat.
2. Faktor yang mendukung peran pemerintah desa dalam pembangunan
pasar di desa karang anyar yaitu adanya bantuan dana dari pemerintah,
terdapat sarana dan prasarana seperti tempat olah raga baru untuk para
pemuda dan masyarakat desa setempat, sedangkan yang menjadi faktor
penghambat adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya
pembangunan

pasar

demi

kesejahteraan masyarakat.

meningkatkan

perekonomian

dan

B. Saran
Saran dari penelitian yang berjudul peran peningkatan pemerintah desa
dalam pembangunan pasar demi meningkatkan perekonomian dan
kesejahteraan masyarakat di desa karang anyar kecamatan jati agung yaitu
sebagai berikut :
1. Masyarakat memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk
menjalankan program pembangunan pasar baru demi meningkatkan
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kepala desa berhak
melakukan perannya tanpa ada persetujuan dari masyarakat karena
sebenarnya pemerintah desa lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh
rakyatnya.
2. Masyarakat desa karang anyar diharapkan ikut serta dan berperan
langsung ke lapangan untuk membantu jalannya pembangunan demi
kelancaran program yang telah dibuat oleh pemerintah desa dan
kepada pemerintah desa agar menyadari pentingnya melakukan
sosialisasi tentang program-program yang dibuat oleh pemerintah desa
tersebut.

Lampiran II
PEDOMAN WAWANCARA

-

Peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur yaitu peneliti
hanya membuat pertanyaan secara garis besar saja

-

Peneliti menentukan nara sumber yang peneliti anggap mempunyai
informasi yang dibutuhkan

-

Peneliti

merencanakan

item

pertanyaan

yang

berkaitan

dengan

masalah/topic/tujuan penelitian
-

Peneliti menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh narasumber

-

Peneliti

mencatat

pokok-pokok

informasi

narasumber
-

Peneliti menulis laporan hasil wawancara

Lampiran I

berdasarkan

jawaban

Daftar Nama Informan

Lampiran III

No

Nama Informan

Kedudukan

1

Sumanto

Kepala Desa

2

Ratna

Sekretaris

3

Rahman

Kaur Kesra

4

Sunaryo

Kaur Keuangan

5

Dzalijan

Kepala Dusun

6

Djajali

Tokoh Masyarakat

7

Alfira

Tokoh Pemuda

8

Ipaan

Masyarakat

Transkip Hasil Wawancara

Nama

: Sumanto

Kedudukan

: Kepala Desa

Topik

: Pemerintahan Desa

Pertanyaan

:

1. Apa manfaat pembangunan pasar baru?
2. Bagaimana pengolahan pasar dengan cara transparan?
3. Apa saja tugas pemerintah Desa Karang Anyar?
4. Apa saja peran yang sudah dilakukan oleh pemerintahan desa dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat?
5. Apa peran yang dilakukan oleh pemerintahan desa untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dibidang pembangunan?
6. Apa bentuk pelayanan pemerintahan desa yang paling utama diberikan
kepada masyarakat?
7. Apa saja yang sudah diatur oleh pemerintahan desa?
8. Apa saja yang menjadi urusan pemerintahan desa?
9. Apakah yang menjadi faktor pendukung pemerintahan desa dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat?
10. Apakah yang menjadi faktor penghambat pemerintahan desa dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat?

Jawaban :
1. Pasar lama yang dimiliki desa adalah bukan milik desa, sedangkan
pasar baru yang akan dibangun nantinya akan menjadi pasar milik desa
karang anyar, yang diharapkan akan meningkatkan perekonomian
masyarakat.
2. Keuangan pasar akan dikelola oleh pengurus pasar secara transparan.
3. Tugas pemerintah desa seperti penyelenggaraan pemerintahan,
melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kepada masyarakat
desa, para pemuda kepala kampung yang ada di desa karang anyar.
4. Perannya diantaranya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat
dan juga memberikan pembinaan kepada masyarakat.
5. Kalau dibidang pembangunan pemerintah desa membangun pasar
sebagai sarana transaksi jual beli antara pedagang dengan pembeli agar
masyarakat dapat mendapatkan keperluan dan kebutuhan sehari-hari
maupun yang lainnya.
6. Pelayanan yang paling utama yang diberikan oleh oemerintah desa
yaitu seperti pelayanan berbentuk pembangunan pasar baru dan sarana
olah raga yang telah disediakan oleh pemerintah desa.
7. Hanya mengatur tentang pendapatan Asli Desa dan Dana Bantuan dari
Pemerintah Pusat.
8. Yang menjadi urusan pemerintah desa, seperti dibidang pembangunan
dengan membangun pasar baru untuk masyarakat desa karang anyar

dan membangun sarana dan prasarana olah raga untuk para pemuda
dan masyarakat setempat.
9. Adanya pendapatan desa yang bersumber dari kabupaten seperti
Alokasi Dana Desa.
10. Banyaknya sumber daya alam yang melimpah namun kurangnya
kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang ada,
dengan adanya pasar masyarkat dapat memasarkan hasil dari alam
tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

Nama

: Ratna

Kedudukan

: Sekretaris Desa

Topik

: Pemerintah Desa

Pertanyaan

:
1. Apa saja tugas pemerintah desa karang anyar?
2. Seperti apa bentuk pelayanan yang diberikan pemerintahan
desa kepada masyarakat desa?
3. Apa saja yang sudah diatur oleh pemerintah desa?
4. Apa saja yang menjadi urusan pemerintah desa?
5. Apa yang menjadi faktor pendukung pemerintah desa dalam
pembangunan pasar untuk meningkatkan perekonomian demi
kesejahteraan masyarakat?
6. Apakah yang menjadi faktor penghambat pemerintah desa
dalam pembangunan pasar demi meningkatkan perekonomian
demi kesejahteraan masyarakat?

jawaban :
1. Yang paling utama yaitu pelayanan terhadap masyarakat desa,
dan menyediakan pembangunan infrastruktur.
2. Contoh pelayanan seperti pembuatan KTP, SKCK, pembuatan
surat keterangan tidak mampu.
3. Pemerintah desa mengatur tentang peraturan desa, mengatur
administrasi di desa contohnya peraturan desa dibidang surat
menyurat seperti jaul beli tanah dan peraturan desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

4. Urusan pemerintahan desa yang berupa adat istiadat sudah
tidak ada.
5. Salah satu pendukungnya yang paling utama SDA terutama
aparat desa.
6. Salah satu penghambatnya yang paling utama kurangnya
partisipasi

masyarkat

untuk

gotong

royong

dalam

pembangunan pasar.

Topik

: Pembangunan Pasar

Pertanyaan

:

1. Apakah pembangunan pasar merupakan hal yang penting?
2. Apakah dalam undang-undang ada peraturan tentang pembangunan
pasar?
3. Bagaimana kerjasama pemerintah desa dengan masyarakatdesa?

4. Bagaimana cara pemerintah desa memberikan pembinaan kepada
masyarakat dibidang pembangunan?
5. Bagaimana musyawarah yang dilakukan pemerintah desa kepada
masyarakat desa?
Jawaban

:

1. Pembangunan pasar sangat

penting karena

masyarakat

harus

mempunyai sarana dalam mengelola sumber daya alam yang sudah
ada.
2. Pada pasal 78 ayat 1 menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang kualitas
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan

dasar,

pembangunan

sarana

dan

prasarana

desa,

pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam
dan lingkungan secara berkelanjutan.
3. Yaitu dengan membangun pasar baru untuk masyarkat denagn tujuan
memikirnya nasip masyarakat dalam jangka panjang.
4. Yaitu dengan cara melakukan musyawarah dengan mengundang
masyarkat desa dan tokoh agama serta aparat pemerintah desa untuk
mengikuti

jalannya

proses

program

pemerintah

desadalam

pembangunan pasar.
5. Pemerintah desa dengan aparat desa melakukan rapat yang lalu isinya
akan di musyawarahkan kembali kepada masyarakat desa untuk
mendapatkan persetujuan dari masyarakat desa karang anyar.

Nama

: Alfira

Kedudukan

: Tokoh Pemuda

Topik

: Pemerintahan Desa

Pertanyaan

:

1. Apakah anda tau tentang program-program yang telah dilakukan oleh
pemerintahan desa?

2. Apakah menurut anda pemerintahan desa telah melakukan perannya
dengan baik?
3. Apakah pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan desa sudah
sesuai dengan keinginan masyarakat?
4. Apa bentuk pelayanan pemerintahan desa yang diberikan kepada
masyarakat?
5. Apa peran yang dilakukan oleh pemerintahan desa untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dibidang pembangunan?
Jawaban

:

1. Kurang lebih saya tau seperti pembangunan pasar dan sarana olahraga
2. Ya, saya kira sudah cukup baik dalam pembangunan desa
3. Ada yang sudah sesuai dengan keinginan masyarakat ada juga yang
belum sesuai dengan keinginan masyarakat
4. Pelayanan yang diberikan pemerintah seperti memberikan surat
keterangan bagi masyarakat yang kurang mampu
5. Pembangunan pasar dan juga telah dibuatkan sarana olahraga yang
baru untuk masyarakat Desa Karang Anyar

Topik

: Kesejahteraan masyarakat

Pertanyaan

:
1. Apakah kesejahteraan merupakan hal yang penting?
2. Apakah menurut anda kesejahteraan dapat berpengaruh terhadap
kehidupan masyarakat?
3. Apakah masyarakat membutuhkan kesejahteraan?
4. Apa harapan anda terhadap program pemerintah desa dalam
pembangunan pasar?

Jawaban

:

1. Ya, sangat penting
2. Jelas, karena kehidupan yang sejahtera adalah impian semua
masyarakat didunia
3. Sangat membutuhkan
4. Harapan kami pembangunan pasar baru dapat berguna bagi
seluruh Desa masyarakat Karang Anyar.

Nama

: Ipaan

Kedudukan

: Masyarakat Desa

Topik

: Pemerintah Desa

Pertanyaan

:

1. Apakah anda tau tentang program-program yang telah
dilakukan oleh pemerintahan desa?
2. Apakah menurut anda pemerintahan desa telah melakukan
perannya dengan baik?
3. Apakah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa sudah
sesuai dengan keinginan masyarakat?
4. Apa bentuk pelayanan pemerintahan desa yang diberikan
kepada masyarakat?

5. Apa peran yang dilakukan oleh pemerintahan desa untuk
meningkatkan perekonomian demi kesejahteraan masyarakat?
Jawaban

:

1. Ya saya tau, seperti pembangunan pasar, sepertiadanya sarana
olahraga yang baru.
2. Ya, program tersebut menurut saya sangat baik demi
meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Karang Anyar,
namun ada beberapa oknum yang tidak setuju terhadap
pembangunan pasar tersebut
3. Ya, untuk saat ini sudah sesuai dengan keinginan masyarakat
untuk

mempunyai

pasar

baru

yang

merupakan

milik

masyarakat itu sendiri
4. Pelayanan yang diberikan pemerintah seperti pelayanan surat
pengantar pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Dan Surat Miskin
5. Adanya pembangunan pasar yang tujuannya sebagai sarana
bertemunya penjual dan pemberi atau orang-orang yang
membutuhkan kebutuhan sehari-hari atau yang lainnya.

Nama

: Djajali

Kedudukan

: Tokoh Masyarakat

Topik

: Pemerintahan Desa

Pertanyaan

:
1. Apakah anda tau tentang program-program yang telah
dilakukan oleh pemerintahan desa?
2. Apakah menurut anda pemerintahan desa telah melakukan
perannya dengan baik?
3. Apakah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa sudah
sesuai dengan keinginan masyarakat?
4. Apa bentuk pelayanan pemerintahan desa yang diberikan
kepada masyarakat?
5. Apa peran yang dilakukan oleh pemerintahan desa untuk
meningkatkan perekonomian demi kesejahteraan masyarakat?

Jawaban :
1. Ya jelas saya tau, tapi kalau keseluruhan saya tidak tau.
2. Ya sudah cukup baik terutama untuk pembangunan pasar baru
dan sarana olah raga, tapi masyarakat dalam program
pembangunan pasar masih ada yang pro-kontra.
3. Sudah sesuai dengan keinginan masyarakat
4. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa seperti adanya
bangunan pasar yang baru dan sarana olah raga yang cukup
baik
5. Pembuatan bangunan pasar baru untuk masyarakat desa karang
anyar.

Lampiran IV
Dokumentasi

1. Sumanto (Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung)

2. Ratna (Sekretaris Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung)

3. Tri Agung (Staf Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung)

4. Rahman (Kaur Kesra Kecamatan Jati Agung)

5. Doni (Staf Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung)

6. Imam (Staf Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung)

7. Imam (Staf Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung)

