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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang

berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masarakat, bangsa dan

negara untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan tujuan nasional yang

termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan adalah untuk

mensejahterakan masyarakat, demikiannya dengan negara Indonesia. Dalam

pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan

pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap

kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut

melaksanakan ketertiban dunia. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan,

maka segenap potensi alam yang dimiliki harus dimanfaatkan dengan sebaik

mungkin dan dikembangkan. Begitupula dengan potensi manusianya berupa

penduduk yang harus di gali pengetahuan, keterampilan yang dimiliki

bangsanya itu sehingga mampu mengelola, memanfaatkan potensi alam secara

maksimal dan berkelanjutan demi tercapainya pembangunan nasional.

Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebaga wujud

pelaksanaan program pemerintah telah dibuat dan di implementasikan

diberbagai daerah Kecamatan dan Desa, baik dilaksanakan oleh pemerintah
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pusat melalui intansi vertikal di daerah, maupun pemerintah daerah itu sendiri.

Salah satu program pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara

swadaya, atau oleh lembaga-lembaga non pemerintah lainnya melalui

program-program pembangunan yaitu berupa pemberdayaan masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga

dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaannya, pola tersebut

dimaksudakan agar hasil pembangunan dan program pemerintah lainnya dapat

dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang

dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat

dalam menunjang suksesnya program pembangunan, selain itu juga

diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing

masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembanguna

nasional.

Perhatian pemerintah terus meningkat perhatiannya terhadap

pembangunan desa dengan semakin meningkatnya berbagai program dan

meningkatnya pengalokasian dana yang ditujukan untuk pedesaan sekarang

ini, baik program sektoral, maupun regional banyak difokuskan kearah

pedesaan. Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi

terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui

banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk

pembangunan desa, hampir seeluruh intansi terutama pemerintah daerah

mengakomodir pembangunan desa dalam program kerjanya yang
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berlandaskan pemahaman bahwa desa seagai kesatuan geografis terdepan

yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur

pemerintahan desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan

langsung berada ditengah masyarakat. Karena dapat dipastikan apapun bentuk

setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa.

Masyarakat masih dianggap obyek/sasaran yang akan dibangun,

hubungan yang terbangun adalah pemerintah sebagai subyek/pelaku

pembangunan dan masyarakat sebagai obyek/sasaran pembangunan

partisipasi yang ada masih sebagai pemanfaatan hasil. Secara implisit

menunjukan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan upaya

nasional, artinya menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya

tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh

jajarannya saja meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah cukup

dominan. Berdasarkan tujuan pembangunan negara, maka pemberian otonomi

yang luas kepada daerah-daerah merupakan upaya untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberadayaan dan peran serta masyarakat. Salah satu kendala utama yang

dihadapi dalam melaksanakan otonomi daerah, yaitu terbatasnya sumber-

sumber pembiayaan untuk pelaksana desentralisasi

Mengingat dan menyadari banyaknya hambatan dalam pembangunan

suatu daerah maka perlu suatu alternatif paradigma pembangunan yang baru,

dimana semua kebutuhan masyarakat terjamin sampai ke pelosok desa,

sehingga dibutuhkan daerah otonom untuk desa agar bisa mengelola sumber-
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sumber pembiayaannya untuk mensejahterakan masyarakat secara

menyeluruh.

Pengelolaan desa yang dilakukan oleh kepala desa tidak dapat

seenaknya saja dalam penyelenggaran pembangunan yang dilakukan oleh

kepala desa, dalam penyelenggaraannya peerintah desa harus mengacu kepada

peraturan-peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Desa

adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah,

kepentngan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berisi 91 halaman termasuk penjelasan.

Peraturan Pelaksanaan UU Desa ini didalamnya mengatur tentang Penataan

Desa, Kewenangan, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan

Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan

Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa, Pembinaan dan Pengawasan

Desa oleh Camat atau sebutan yang lainnya.

Permendagri Nomor 114 tentang pedoman perencanaan pembangunan

desa menjelaskan bahwa pembangunan desa yang sebelumnya terbebani

dengan program-program pembangunan dari pemerintah pusat, sekarang
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pemerintah daerah dan atau desa bisa leluasa dan bebas dalam megelola dan

mengatur serta menentukan arah pembangunan desa secara mandiri dengan

berpedoman pada undang-undang.

Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, kewenangan desa

meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,

pelaksaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat desa, hak

asal usul dan adat istiadat desa. Terkait dengan otonomi desa menimbulkan

konsekuensi bertambahnya kewenangan pemerintah desa akibat dari

pelimpahan urusan kewenangan yang semula dilakukan pemerintah daerah

menjadi hak otonomi desa, salah satu contohnya adalah terjadinya perubahan

kewenangan dalam hal pengelola aset desa yang semula banyak ditangani

oleh pemerintah daerah, maka dengan adanya otonomi desa, pemerintah desa

akan mendapat pelimpahan kewenangan yang lebih besar untuk melakukan

pengelolaan asetnya secara mandiri, tentu hal tersebut berakibat baik atau

buruk terhadap pembangunan desa jikalau pemerintah desa tersebut tidak

mampu mengelola desanya.

Serta dalam pelaksanaanya kepala desa harus mengacu kepada

perundang undangan dan aturan pemerintah yang berlaku, tidak bisa

seenaknya, dalam hal ini telah diatur didalam Perda No 5 tahun 2008 tentang

susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Senada dengan

ketentuan otonomi tersebut, maka begitu juga di Desa Sukaresmi Kecamatan

Sukaresmi Kabupaten Garut bahwa semakin besarnya kewenangan desa untuk
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mengelola aset desa maka pemerintah desa perlu menyiapkan instrumen yang

tepat untuk melakukan manajemen pengelolaan aset desa dan segala potensi

yanng dimiliki desa dengan tepat serta profesional,transparan, akuntable,

efektif dan efesien. Mulai dari perencanaan, pengelolaan dan pengawasan

dalam rangka meningkatkan pembangunan yang ada di desa Sukaresmi.

Gambar 1.1

sifat atau karakter pemerintah desa yang di inginkan

Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas terhadap

perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat dan tidak

akan banyak terbebani oleh program-program kerja dari pemerintah pusat.

Apabila otonomi ini benar –benar terwujud dan dijalankan dengan baik, maka

tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja yang potensial di desanya untuk

berbondong-bondong bekerja ke kota-kota pada sektor perusahaan

swasta ,pemerintah ataupun lainnya..

Pemerintah
Desa

Bertanggung
Jawab

TransparanProfesional

Efektif & Efisien
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Dalam hal pengelolaan kekayaan desa tersebut bukan tanpa adanya

masalah, permasalahan selalu muncul baik didalam maupun diluar.

Pembangunan desa. Secara umum terdapat lima maslah pokok yaitu:

a. Masalah yang terkait dengan produksi sektor pedesaan (pertanian dan

industri desa)

b. Masalah lingkungan hidup

c. Masalah pendidikan dan kesehatan

d. Masalah sarana dan prasaran infrastruktur

e. Masalah kelembagaan di dalam masyarakat

Masalah yang terjadi di desa sangat beragam, namun terdapat masalah

yang menjadi prioritas yang telah di identifikasi menurut sektor yang

dianggap penting antara lain

a. Sumber daya alam dan lingkungan

b. Kependudukan dan pemukiman

c. Kegiatan pertanian secara luas

d. Kegiatan diluar pertanian dan,

e. Sarana infrastruktur fisik dan sosial dimasyarakat.

Permasalah tentang desa cukup menyita perhatian pemerintah, pasalanya

desa menjadi salah satu lumbung daripada perkotaan dalam hal pemasokan

kebuutuhan-kebutuhan poko keidupan. Oleh karena itu pemerintah gencar-

gencarnya untuk melakukan upaya pembangunan desa agar, namun tentu

tidak semulus yang dibayangkan seperti contoh diatas banyank permasalahan

yang terjadi yang telah di klasifikasikan oleh peneliti. Pada masing-masing
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sektor tersebut dapat di identifikasi permasalahan utamanya seperti pada tabel

berikut;

Tabel 1.1
Permasalahan yang menjadi prioritas

Sektor Permasalahan

Sumber daya alam
dan lingkungan

Daya dukung lingkungan menurun
Penebangan liar
Erosi dan tanah longsor

Kependuan dan
pemukiman

Mata pencaharian
Ketersedian infrasturktur belum memadai
Pemukiman yang terpencar tidak tertata
Kterampilan SDM kurang

Pertanian,peternakan,
perkebunan dan
kehutanan

Teknologi budidaya masih konvensional tanpa
konservasi
Orientasi pertanian masih subsistem
kesuburan tanah menurun
Kualitas SDM pertanian belum optimal
Pembinaan petani oleh intansi teknis belum optimal

Kegiatan diluar
pertanian

Produktivitas usaha masih rendah
kualitas produk masih belum terjamin
Pemasaran mengalami kesulitan/terbatas
Pelatihan keterampilan kurang

Infrastruktur fisik dan
non fisik

Jaringan infrastruktur fisik dan sosial masih kurang
kesenjangan pelayanan antar penduduk masih tinggi
Anggaran pembangunan dan pemeliharaan masih
kurang

Sumber :Rahardjo (2013:23-24) masalah prioritas menurut sektor

Dalam hal ini perlu di tingkatkan pemberdayaan ekonomi

kemasyarakatan serta menggali potensi yang ada dimasyakarat karena bukan

tanpa sebab, desa yang maju dilihat dari keaktifan dari masyarakat itu sendiri,

serta dilihat dari kegiatan- kegiatan usaha dimasyarakat baik bidang ekonomi

maupun sosialnya. Masyarakat pedesaan juga memiliki karakteristik masing-

masing, di dalam setiap aktivitas kemasyarakatannya, ,masyarakat pedesaan
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dapat dianalisis dan diidentifikasi berdasarakan kepentingan kelompok

masyarakat yang meliputi:

Tabel 1.2

Masalah kebutuhan dan potensi kelompok perencanaan pembangunan pedesaan

Kelompok
Strategis

Masalah Kebutuhan Potensi

Petani kecil

Penguasaan sumber daya
terbatas

Pemberdayaan Jumlahnya Banyak

Keterampilan kurang Bantuan modal usaha
Modal kurang Kestabilan harga

Wanita dan Remaja

Pendidikan kurang Latihan Keterampilan Jumlahnya Banyak
Kurang hak suara Pengakuan hak Tenaga kerja keluarga
Kurang pemberdayaan Kesmpatan berperan

Pengrajin

Kekurangan modal Pemberdayaan Jumlah Banyak
Kurang terampil Pelatihan Sumber pendapatan

tambahan

Kurang promosi dan
pemasaran

Tempat pemasaran

Tokoh masyarakat

Kurang dilibatkan dalam
pemerintahan desa

Pengakuan
pemerintah desa

Bepengaruh dalam
kelompok

Dualism kepemimpinan
desa

menguasai kearifan
lokal

Tenaga profesioanal
pedesaan

Jumulah terbatas Bantuan fasilitas Kterempilan khusus
yang dibutuhkan

Dukungan operasional
terbatas

Bantuan sarana
operasional

Bepengaruh

Wilayah pelayanan luas
dan sulit

Kemudahan kenaikan
jabatan

Punya akses keluar

Pedagan perantara

Mempermainkan harga Kelancaran usaha Mmebantu memasok
kebutuhan petani

Melakukan ijon Pembinaan Memasarkan hasil
pertanian

Pengusaha kecil dan
menengah

Modal kurang Pelatihan Jumlah Banyak
Kterampilan kurang Bantuan modal usaha Mnciptakan lapangan

kerja
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Kemampuan manajemen
kurang

Bantuan promosi dan
pemasaran

Kontribusi terhadap
pendapatan daerah

Akses pasar terbatas
Daya saing kurang

Kelompok
Strategis Masalah Kebutuhan Potensi

Investor

Regulasi yang terlalu
ketat

Regulasi dan
debirokratisasi Kuat secara finansial

Birokrasi yang
berbelit dan lama

Jaminan kepastian
hokum

Mampu memasukan
teknologi baru

Kepastian Berusaha
kurang

Dukungan
masyarakat

Akses keluar sangat
luas

Pemerintah lokal

Keterbatsan
anggaran

Otonomi daerah
direalisasikan

Otoritas perencanaan
dan pelaksanaan
pembangunan

Dukungan anggaran Administrasi
pemerintahan

Menunggu petunjuk Kerjasama dengan
pengusaha

Kekurangan staf
terampil

Dukungan
masyarakat

LSM

Kualitas SDM
Kemitraan dengan

pemerintah

Bekerja langsung di

desa

Birokrasi pemerintah
Dukungan

masyarakat

pemberayaan

masyarakat

Anggaran Bantuan dana

Sumber: Rahardjo(2013:31) Analisi Kelompok dalam Masyarakat
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Begitupun di Desa Sukaresmi memiliki problem-problem yang komplek

yang perlu dieselesaikan dengan tanggap supaya masyarakat bisa maju dan

lebih sejahtera permsalahan yanga ada di Desa Sukaresmi, apabila masyarakat

kurang berpartisipasi dalam kegiatan desa itu akan menghambat dalam hal

perkembangan desa ,begitupun terjadi dimasyaraat desa sukaresmi masih

banyaknya masyarakat yang belum memahami bagaimana seharusnya mereka

mengelola kekayaan desa sendiri, bukan hanya bertumpu pada pemerintah

desa saja melainkan harus bersinergi semua kalangan masyarakat desa untuk

membangun desanya itu, serta dalam pengimplementasian dari kebijakan

kepala desa dalam hal upaya pembangunan desa harus bersinergis dengan

keaadaan masyarakat desanya sendiri. Hal ini harus ditingkatkan lagi dalam

segi pendidikan di desanya supaya mampu mengelola dan memahami tentang

kekayaan desanya. Pendidikan di desa sukaresmi dirasa masih rendah, hal ini

megakibatkan dalam pengelolaan dan kerjasaa dengan pemerintah desa

berjalan alot. Adapun permasalah yang terdapat di desa sukaresmi seperti

dalam tabel berikut:

Tabel 1.3

DAFTAR POTENSI DAN MASALAH DARI KALENDER MUSIM
DUSUN I DESA SUKARESMI 2017

NO MASALAH POTENSI

1 2 3

1

Masapengolahantanah
 Kekurangan air
 Kekuranganpekerja
 Mahal ongkos pekerja

 Irigasi
 Banyaklahan
 Sungai
 Selokan
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2

Masatanamdanpanen
 Kurangnyabibitunggul
 Mahalnya harga Pupuk
 Terganggunya oleh hama dan

tikus
 Tidak meratanya masa tanam

dan masa panen

 Banyakbibitunggulnamunpetanit
idakmenngeathuinya

 Banyakpetani

3

 Masyarakatbanyakmengkons
umsimakanan yang tidaksehat

 Kurangnyapengetahuanmasya
rakattentangkesehatan

 Tidak adanya MCK yang baik
 Sanitasi yang belum baik
 Pola hidup masyarakat
 Banyak anak tidak di

IMUNISASI
 Kurang sarana olahraga yang

memadai

 Banyakmakananyangnsehat
 Posyandutersedia
 Banyakpenyuluhan
 Bidangdesasudahada
 Kader Posyandu
 Bidan desa

4

 Mahalnyasembako
 Lapanganpekerjaansempit
 Banyak lahan yang tidak

terairi
 Sungai mengeiring kemarau

 Banyaknyamasyarakat yang
membutuhkan

 Banyaknyapekerja
 Sungai

5

 Meningkatnyabiayakebutuhan
anaksekolah

 Kebutuhan hidup keluarga
 Kurangnya kesadaran

terhadap pendidikan
 Pernikahan Dini

 Banyakanakminatsekolah
 Sekolah
 Penyuluhan pendidikan

6

 Masakekurangan air
 Banyakpenyakit
 Penyakit panca robah saat

peralihan musim
 Tidak punya WC umum yang

baik

 Banyaklahan yang
takbisabercocoktanam

 Banyakpenyuluhantentangkeseh
atan

Sumber : Data dari Desa Sukaresmi 2017

Lanjutan

Dilanjutkan
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Tabel :1.4

DAFTAR POTENSI DAN MASALAH DARI DIAGRAM KELEMBAGAAN
DUSUN I DESA SUKARESMI

NO Nama Lembaga Masalah Potensi

1 Pemdes

- Kurang strategisnya kantor
- Administrasi desa masih
belum Rapi
- Dokumen RPJ Des belum
lengkap
- Tata letak kantor yang tak
systematis
- Semangat kerja tidak
maksimal

- Renovasi kantor / tanah
milik
- SDM
- RPJDes
- Kantor
- SDM

2 Bpd

- Administrasi desa masih
belum Rapi
- Pemahaman tupoksi masih
rendah
- Dokumen/ produk acak-
acakan
- Tdak ada petugas
secretariat
- Kehadiran dibawah 30 %
- Tidak memiliki kantor
mandiri

- Dukungan pembuatan BPD
- SDM
- Dukungan dana rutin ada
- Honor ada
- SDM
- Pemenfaatan peluang yang
ada

3 Lpm

- Administrasi desa masih
belum Rapi
- Tdak ada petugas
secretariat
- Kehadiran dibawah 30 %

- Dukungan pembinaan
- Dukungan dana rutin ada
- Honor ada

4 Pkk

- Administrasi desa masih
belum Rapi
- Operasional sangat minim - Dukungan pembinaan

- Dana terbatas ada

5 Linmas - Biaya operasional sangat - Dana terbatas ada

Lanjutan

Dilanjutkan
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minim
- Kehadiran keaktipan masih
60 %

- Pembinaan

6 Karang Taruna

- Administrasi desa masih
belum Rapi
- Biaya operasional sangat
minim
- Kurang aktif
- SDM kurang
- Pengakuan di desa kurang

- Dukungan pembinaan
- Dana terbatas ada
- SDM pembinaan

7 Dkm

- Administrasi desa masih
belum Rapi
- Aktifitas belum maksimal
- Dana belum maksimal
- Insentif guru ngaji perlu di
adakan

- Dukungan pembinaan
- SDM pembinaan

8 Rt
- Belum maksimal
- Dukungan dana terbatas

- Dukungan SDM
pembinaan
- Dana terbatas tidak rutin

9 Rw

- Belum maksimal
- Dukungan dana terbatas - Dukungan SDM

pembinaan
Dana terbatas tidak rutin

Sumber: Data dari Desa Sukaresmi
Perencanaan pembangunan pedesaan dimaksudkan untuk mengatasi

permasalahan yang di hadapi melalui upaya pengembangan potensial yang

dimiliki, guna mewujudkan kepentingan kelompok masyarakat setempat.

Agar lebih representatif, analisis masalah, potensi dan kepentingan kelompok

dilakukan secara deduktif melalui analisis situasi dan secara induktif melalui

FGD yang dilakukan disuatu desa atau beberapa desa yang diambil sebagai

sample atau yang diamati.

Permendagri No 114 tahun 2014 pasal 6 ayat 3 mengenai RPJMDyaitu

sebagai berikut:

1) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
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a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan

lingkungan Desa.

b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

kesehatan.

c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

pendidikan dan kebudayaan.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan

dan pemeliharaan sarana dan prasaran ekonomi.

e. Pelestarian lingkungan hidup.

2) Bidang pembinaan kemasyarakatan antara lain

a. Pembinaan lembaga kemasyarkatan

b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

c. Pembinaan kerukunan umat beragama

d. Pengadaan sarana olah raga

e. Pembinaan lembaga adat

f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat

3) Bidang pemberdayaan masyarakat antara lain

a. Kader pemberdayaan masyarakat desa

b. Kelompok usaha ekonomi produktif

c. Kelompok perempuan

d. Kelompok tani

e. Kelompok masyarakat miskin

f. Kelompok nelayan
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g. Kelompok pengrajin

h. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak.

Segala aspek pembangunan dihrapkan berjalan dengan sbagaimana

mestinya yang diharapkan masyarakat, pembangunan desa dilakukan untuk

memperbaiki kehidupan masyarakat desa itu sendiri, oleh sebab itu untuk

mencapai sasaran pembangunan yang diharapkan perlu adanya sosok

pemimpin desa yang mampu mendorong dan memotivasi masyarakat agar

pembangunan desa bisa berjalan dengan baik. Serta mampu

mengimplementasikan kebijakan yang dibuatnya dalam pembangunan desa

haruslah sesuai kebutuhan dan dipandang tepat dengan kondisi desanya

tersebut. Pembangunan desa akan berjalan apabila pemimpin desa dalam hal

ini kepala desa harus memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan

kebijakan serta mampu mengatur,mengelola aset-aset desa dan mengkordinir

masyarakatnya agar kebijakan pembangunan dalam pengimplementasiannya

bisa terasa oleh semua kalangan masyarakat.

Dalam hal ini khususnya Desa Sukaresmi Kecamatan Sukaresmi

Kabupaten Garut, agar pembangunan yang dilaksanakan di desa tersebut bisa

berjalan dengan baik perlu adanya sosok pemimpin yang mampu membuat

kebijakan pembangunan yang baik serta bisa merealisasikan kepada

masyarakat. Bahwa melaksanakan tugas pembangunan yang sanagta penting

dan mulia ini merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan

bukan hanya tugas pemerintah saja. Akan tetapi meskipun demikian ,harus

diakui bahwa pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses
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pembangunan. Peran yang disoroti ini adalah peran kepala desa selaku

pemangku kebijakan desa hraus mampu mengngimplementasikan

kebijakannya tepat sasaran dan sesuai kedaan yang dibutuhkan oleh

masyarakat desa itu sendiri.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti problematika yang ada di

Desa Sukaresmi yang telah dipaparkan di atas mengenai pembangunan baik

pembangunan fisik sosial dan ekonomi yang ada di desa tersebut. Maka

peneliti mengambil judul

‘’Implementasi Kebijakan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan

Desa di Desa Sukaresmi Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut’’

B. Identifikasi Masalah

1. Kebijakan yang dilakukan sebelumnya belum optimal, dilihat dari kurang

keikutsertaanya masyarakat dalam pengimplementasian kebijakan

pembangunan.

2. Kurangnya pemberdayaan dan sosialisasi yang dilakukan terhadap

masyarkat desa sukaresmi

3. Masih rendahnya pendidikan masyarakat di desa sukaresmi

4. Sarana dan prasarana infrastruktur desa masih belum baik

5. Kurang kooperatifnya aparatur desa dengan masyarakat desa sukaresmi

C. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Kebijakan yang dilakukan Kepala Desa

Sukaresmi Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sukaresmi?



18

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan

mendalami serta menganalisa bagaimana implementasi kebijakan yang

dilakukan kepala desa sebagai pemangku kebijakan desa dalam meningkatkan

pembangunan desa sukaresmi menuju masyarakat yang sejahtera.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka diharapkan penelitian ini

bermanfaat bagi khalyak banyak, khususnya sebagai pertimbangan aparat desa

dalam upaya meningkatkan pembangunan desanya. Adapun manfaat lainyya

yaitu sebgai berikut;

1. Manfaat Teoretis

Hasil dri penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan

dan analisanya untuk kepentingan dalam hal penelitian selanjutnya serta

bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

2. Manfat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memperluas wawasana peneliti dan sebagai

pengalaman yang berharga dimasa yang akan datang dalam menghadapi dunia

di masyarakat dimasa yang akan datang, mampu mengetahui dan

memperdalam tentang bagaimana caranya kita sebgai pemimpin dimasa yang

akan datang dalam menyikapi problematika pedesaan serta dilingkungan

masyarakat kelak, serta sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana

Administrasi Publik.
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b. Bagi Desa Sukaresmi

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan

pembangunan di desa sukaresmi dalam melaksanakan pembangunan desa.

F. Kerangka Berfikir

Implementasi kebijakan kepala desa dalam hal pembangunan ini

sangatlah penting, dimana kepala disini sebagai pemimpin desa yang akan

menjadi pemangku kebijakan desa yang nantinya menyelenggarakan

pembangunan. Tercapainya pembangunan yang dapat meningkatkan

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa menjadi tujuan utama dari

pembangunan desa, mulai dari pembangunan fisik dan non fisik dibidang

pemberdayaan masyarakat. Supaya masyarakat desa memiliki kualitas dan

mampu mengelola kekayaan desa mereka, hal tersebuut tentulah harus ada

campur tangan pemimpin kepala desa , bagaimana caranya kepala desa bisa

melakukan yang terbaik dalam membangun desa menjadi desa yang mandiri

dan sejahtera rakyatnya dalm hal ini kebijakan yang di emban oleh kepala

desa selaku pemerintah yang ada di desa dalam hal pelaksanaan kebijakan

haruslah dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun menurut Merilee S. Grindle (1980) dalam Leo Agustino

(2017:142), bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat

diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan

yang ingin diraih). Hal tersebut amat ditentukan oleh tingkat implementability

yang terdiri atas dua dimensi yaitu Content of policy dan Context of policy

(1980:5). penelitian ini menitik beratkan kepada bagaimana
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pengimplementasian kebijakan kepala desa dalam meningkatkan

pembangunan di desa sukaresmi agar terarah sistematis merujuk pada teori di

atas dan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat . Berikut kerangka berfikir

dari penelitian ini;

Gambar 1.2
Kerangka Berfikir

- Undang-Undang
Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa

- Peraturan
Pemerintah Nomor
43 Tahun 201
tentang Peraturan
Pelaksanaan UU
Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa

- Permendagri Nomor
114 Tahun 2014
tentang Pedoman
Pembangunan Desa

Pembangunan
 FISIK
 NON FISIK

(pemberdayaan
Ekonomi Sosial
Budaya)

Merilee S
Grindle (1980)

- Content of
policy

- Context of
policy

-

Masyarakat Mandiri
& Sejahtera
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