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Artinya;
Sesungguhnya Allâh menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allâh
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allâh
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman,
ta’atilah Allâh dan ta’atilah Rasûl(-Nya), dan ulil amri di antara kamu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allâh (al-Qur’an) dan Rasûl (sunnahnya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allâh dan hari kemudian. Yang demikian
itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. [An-Nisâ’/4:5859]
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan agar kita dapat mengetahui dengan benar peran
kepala desa Sekernan dalam meingkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertib
administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan. Hasil penelitian
adalah Kepala Desa Sekernan berperan dalam mendorong masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Ada pun peran pemerintah desa: 1.
Sosialisasi administrasi kependudukan, 2.Pemanfaatan sumber daya manusia
(SDM), 3.Meningkatkan kemampuan aparatur desa untuk melakukan koordinasi
dan kerjasama dengan instansi terkait administrasi kependudukan, 4.Mendekatkan
pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Berkaitan kesadaran masyarakat
Desa Sekernan dalam tertib administrasi berkurang tetapi kondisi administrasi
kependudukan saat ini di kalangan masyarakat dikatakan sudah mulai ke arah
tertib, masyarakat yang dulunya tidak respon sekarang sudah mulai sadar akan
pentingnya administrasi kependudukan, Rendahnya partisipasi masyrakat dalam
melaksankan Aturan desa, dan sistem prosedur kerjanya belum terlaksana dengan
baik. Faktor pendukung adalah Terdapat empat strategi yang diterapkan oleh
Kepala Desa Sekernan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya Administrasi Kependudukan. Bentuk progam masal perdusun
yang diadakan dapat memberikan keuntungan bagi aparatur desa dan juga
masyarakat, untuk aparatur desa keuntungan yang didapat warga tertib
administrasi kependuduk sehingga terpenuhinya statistik kependudukan di Desa
maupun di tingkat Kabupaten, bagi masyarakat dapat melengkapi administrasi
kependudukan yang belum dimiliki dan tidak perlu ribet ataupun bolak-balik ke
balai desa. Kemudian yang menyebabkan warga Desa Sekernan masih kurang
tertib administrasi kependudukan, diantaranya warga berfikir bahwa mengurus
akta kelahiran itu mahal, warga lebih memilih menggunakan waktunya untuk
bekerja dari pada bolak-balik mengurus administrasi kependudukan, dan warga
kurang sadar akan pentingnya kepemilikan akta perkawinan dan akta kelahiran.
Kata kunci : Peran Kepala Desa, Tertib Administrasi
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dalam Negara Republik Indonesia yang ke-hidupan rakyat dan
perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan
kekaya-an alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi penting dalam
membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Kedudukan pemerintah daerah bertingkat-tingkat, ada yang
tingkatannya di atas pemerintah daerah lainnya dan ada yang tingkatannya di
bawahnya, sehingga suatu pemerintah daerah dapat meliputi beberapa
pemerintahah daerah bawahan. Antara pemerintah daerah yang satu dengan yang
lainnya terdapat pembagian wilayah yang menentukan pula batas wewenang
masing-masing. Dengan demikian maka seluruh wilayah negara tersusun secara
vertikal dan horizontal. 1
Pemerintah daerah administratif dibentuk karena pemerintah pusat tidak
mungkin dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan negara seluruhnya dari
pusat sendiri. Untuk itu, maka perlu dibentuk pemerintahan di daerah yang akan
menyelenggarakan segala urusan pusat di daerah. Pemerintah daerah ini
merupakan wakil dari pemerintah pusat dan tugasnya menyelenggarakan
pemerintahan di daerah atas perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk pemerintah

1

Dirgantara Dani Putra, Hubungan Peran serta Badan
(BPD) Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintah
Sebelas Maret Surakarta, 2009, hlm. 2

1

Permusyawaratan Desa
Desa, Skripsi Universitas

2

pusat. Oleh karena itu tugasnya hanya sebagai penyelenggara administratif saja,
sehingga pemerintah daerahnya disebut Pemerintah Daerah Administratif. Setelah
Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hingga empat kali sejak 1999 sampai
dengan 2002, konsep negara kesatuan yang selama orde baru dipraktekkan secara
sentralistis berubah menjadi desentralistis. Otonomi daerah yang luas menjadi
pilihan solusi diantara tarikan tuntutan mempertahankan negara kesatuan atau
berubah menjadi Negara federal2. Perubahan lain yang penting adalah pemberian
hak kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan
lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Penerapan otonomi daerah menuntut tiap-tiap daerah untuk mandiri dalam
mengatur pemerintahannya, tak terkecuali Pemerintah Desa. Implementasi otonomi
desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintahan desa untuk mengurus, mengatur dan
menyelenggarakan Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya
sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.
Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pengelolaan keuangan dan aset desa harus
diwujudkan berdasarkan asas otonom. Dengan demikian adanya pemberian
kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa, seharusnya Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

2

Ibid, hlm.3

3

mulai

dari

perencanaan,

pelaksanaan,

penatausahaan,

pelaporan,

pertanggungjawaban, pembinaan maupun pengawasan3.

Sistem pemerintahan Indonesia dikenal adanya desa, masyarakat hukum
adat atau nama lain sebagai bentuk pemerintahan terendah. Desa merupakan
pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin
oleh kepala desa. Terbentuknya desa diawali dengan terbentuknya kelompok
masyarakat akibat sifat manusia sebagai makhluk sosial, dorongan kodrat, atau
sekeliling manusia, kepentingan yang sama dan bahaya dari luar 4. Landasan
hukumnya tersirat dalam Pasal 18 ayat (7) Undang-Udang Dasar Negara Republik
Indonesia

Tahun

1945

yang

membuka

kemungkinan

adanya

susunan

pemerintahan. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 18 B ayat (2) yang pada
prinsipnya mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Ini berarti desa / kelurahan
atau nama lain yang kini berjumlah sekitar 81.000 (delapan puluh satu ribu) harus
ditata oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk meminimalisir ketimpangan
ekonomi, sosial dan budaya yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. Terkait
penataan itulah Pemerintah dan Dewan Pewakilan Rakyat menetapkan UndangUndang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa.5

3

Hosnol Hatimah Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintaan Desa dalam Pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) universitas Muhammadiyah Jember, 2013,
hlm. 3
4
Ibid, hlm.3
5
Johan Jasin dan Zamroni Abdussamad, Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyusunan
Produk Hukum Desa, Kks Pengabdian Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Negeri Gorontalo, 2016, hlm. 1

4

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 institusi yang memikul
tanggung jawab menyelenggarakan kewenangan desa adalah Pemerintah Desa beserta
aparatnya, Badan Permusyawaratan Desa yang didukung oleh masyarakat setempat.
Penyelenggara kewenangan desa ini diberi tugas dan fungsi masing-masing akan
tetapi tugas dan fungsi itu dijalankan secara bersinergi agar supaya terwujud
masyarakat desa yang sejahtera berkeadilan. 6 Sebagai perangkat daerah, maka

urusan pemerintahan desa biasanya dilengkapi dengan beberapa perangkat
pemerintahan terdiri dari kepala desa, badan perwakilan desa sedangkan
perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, bendaharawan desa, kepala dusun,
kepala urusan dan perangkat lainnya yaitu sektretariat desa, pelaksanaan teknis
lapangan dan unsur kewilayahan yang jumlahnya di sesuaikan dengan kebutuhan
dan kondisi sosial budaya berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat hal ini
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang peraturan daerah
Sebagai bentuk penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan desa
dalam upaya untuk mewujudkan pelestarian lingkungan, peningkatan sumber daya
manusia, pengelolaan sumber daya alam berbasis kemasyarakatan dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Selain itu desa terjadi bukan dari
satu tempat tinggal saja namun dari satu induk desa dan beberapa kediaman,
sebagian dari mana hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan tempat tinggal
tersendiri, seperti kesatuan pendukuhan, kampung, cantila, beserta tanah pertanian
dan tanah perikanan darat.7

6

Ibid, hlm.2
Ali Hadi La Dimuru, Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (Studi di
Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan), ISSN 2301-6876 Jurnal Sosial dan Politik Volume Vii
Nomor II edisi Desember 2017, hlm. 258-259
7

5

Dalam meningkatan urusan pemerintahan desa yang berbasis layanan
masyarakat maka proses kegiatan administrasi dapat dilakukan melalui
penyediaan keterangan yang berwujud enama pola yaitu menghimpun, mencatat,
mengolah,

menggandakan,

mengirim

dan

menyimpan

sehingga

bentuk

penyelenggaraan tertib administrasi pemerintah desa dapat terealiasi. Namun
fenomena tersebut masih memperlihatkan masalah-masalah yang berhubungan
dengan tertib administrasi pemerintahan desa seperti pengelolaan surat masuk dan
keluar, administrasi keuangan dan kependudukan serta penataan arsip yang masih
kurang efektif. Menyimak uraian diatas dijelaskan bahwa tertib administrasi
pemerintahan desa merupakan suatu proses penyelenggaraan dan urusan segenap
tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama kelompok manusia untuk
mencapai tujuan, sebagaimana tertib administrasi kependudukan desa adalah
sebagai fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan warkat
suatu organisasi pemerintah.
Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang masingmasing memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Kegiatan administrasi desa harus dilakukan secara tertib
demi terselenggaranya administrasi pemerintahan desa yang baik.Tertib
administrasi desa berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam
penyelengaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Administrasi desa memiliki peran
penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanpa adanya administrasi
desa, pemerintah desa tidak dapat melakukan pengelolaan penyelenggaraan

6

pemerintahan desa, sebab administrasi desa merupakan instrumen pemenuhan
kebutuhan masyarakat desa. Dengan melakukan tertib administrasi desa,
pemerintah desa berarti telah mampu menyediakan sumber data dan informasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik sebagaimana peraturan
perundang-undangan.8
Telah menjadi kewajiban bagi pemerintah desa melaksanakan tertib
administrasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Kewajiban tersebut hanya
mencakup lingkup desa, artinya pemerintah desa melaksanakan tertib administrasi
desa hanya pada konteks untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang
bersangkutan. Pada dasarnya administrasi terdiri dari 2 (dua) macam yaitu
administrasi publik dan administrasi privat, namun kedua administrasi ini
memiliki lingkup yang luas, yaitu meliputi kebutuhan masyarakat negara secara
umum. Agar tujuan untuk menertibkan administrasi desa benar-benar dapat
tercapai seperti yang yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah
adanya kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kapasitas yang memadai
atau optimal, sehingga dalam merealisasikan penyelenggaraan tertib administrasi
desa tidak terlalu bergantung pada pemerintah ataupun bantuan dari pemerintah
kecamatan atau pemerintah daerah.9
Keberhasilan pemerintahan desa sangat tergantung dengan administrasi
desa. Administrasi desa dapat berjalan dengan baik apabila kualitas manusia
sebagai sumber daya insani dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin artinya

8

Achmad Ghufron Maulana, Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus di
Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, jurnal skripsi Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember, 2017, hlm. 2
9
Ibid,.

7

administrasi desa sangat menentukan kedudukan pemerintahan desa. Administrasi
desa merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintahan desa karena merupakan
fondasi dalam memperkuat dan mengembangkan pemerintahan desa. Jadi
administrasi desa merupakan prioritas utama yang harus mendapat perhatian
serius oleh pemerintah10
Dalam Bab I Ketentuan Umum pada pasal 1 ayat 14 UU No. 6 tahun 2014 :
Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.11
Dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52
Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Presiden
Republik Indonesia Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah
kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan
tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber
daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan
mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. 12
Rendahnya kesadaran masyarakat Desa Sekernan terhadap tertib
administrasi kependudukan. Dengan adanya faktor yang menghambat rendahnya
kesadaran masyarakat tersebut maka terdapat strategi bagaimana peran Kepala
Desa Sekernan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertib
administrasi

kependudukan

berdasarkan

asas

tugas

pembantuan

dalam

menyelesaikan permasalahan masyarakat Desa Sekernan untuk pengurusan
pembuatan kartu tanda penduduk elektronik. Sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat (1)
10

Friadly Lembong dkk, Penataan Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat, tanpa tahun, hlm.
3
11
Ketenttuan Umum Pasal 1 ayat 14 UU No. 6 Tahun2014 Tentang Desa
12
Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Presiden Republik Indonesia.
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huruf f Undang-undang Republik Indonesian Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan yang mana Penugasan Kepala Desa untuk
menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi kependudukan berdasarkan asas
tugas pembantuan.
Hasil wawancara dari Hendri Adam selaku Kepala Desa Sekernan
diantaranya :
Hampir 40% dari jumlah penduduk yang wajib memiliki kartu tanda
penduduk di Desa Sekernan, belum memiliki kartu tanda penduduk
elektronik. Dengan adanya permasalahan tersebut Peran Kepala Desa
disini sebagai tugas pembantuan membantu peran dinas kependudukan dan
catatan sipil Kabupaten Muaro Jambi dalam menyelesaikan permasalahan
pembuatan kartu tanda penduduk elektronik khusunya wilayah Desa
Sekernan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi yang notabene
masyarakatnya masih belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik.13
Dari hasil wawancara dari kepala desa sekernan menunjukkan bahwa
masyarakat Desa Sekernan masih kurang kesadaran dalam mengurus e-KTP,
padahal e-KTP merupakan tanda identitas yang sangat diperlukan dalam
membuktikan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan untuk mengurus
kebutuhan-kebutuhan administrasi lainnya.
Dengan demikian dari gambaran diatas maka pokok permasalahan dalam
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana peran kepala desa
dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Tertib Administrasi di
Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jambi ditinjau dari UU No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa? Mengapa kesadaran masyarakat Desa Sekernan dalam tertib
administrasi berkurang? Apa faktor pendukung dan penghambat dalam
13

Wawancara dengan Hendri Adam Kepala Desa Sekernan pada 3 Desember 2018.
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meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Tertib Administrasi di Desa
Sekernan Kabupaten Muaro Jambi?
Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana Pelaksanaan
tugas Kepala Desa dalam tertib administrasi di Desa Sekernan khusunya
berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta faktor pendukung dan
penghambat dalam pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melakukan penelitian
ini penyusun menggunakan pendekatan kualitatif, yang bersifat dekriptif
analitik, yaitu dengan mendeskripsikan proses-proses pelaksanaan tadi.
Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik
untuk menyusun skripsi tentang Desa dengan judul “Peran Kepala Desa
Sekernan Dalam Meingkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Tertib
Administrasi Kependudukan Berdasarkan Asas Tugas Pembantuan.”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan
sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana Peran Kepala Desa Sekernan Dalam Meingkatkan
Kesadaran Masyarakat Terhadap Tertib Administrasi Kependudukan
Berdasarkan Asas Tugas Pembantuan ditinjau dari UU No. 6 Tahun
2014 Tentang Desa?
2. Apa

faktor

pendukung

dan

penghambat

dalam

meningkatkan

kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi di Desa Sekernan
Kabupaten Muaro Jambi?
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3. Mengapa

kesadaran

masyarakat

Desa

Sekernan

terhadap

tertib

administrasi berkurang?
C. Batasan Masalah
Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas menyebabkan
pembahasan ini menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah
penulis buat sebelumnya, maka penulis memberikan batasan masalah hanya pada
peran Kepala Desa Sekernan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
tertib administrasi kependudukan berdasarkan asas pembantuan. Penulis fokus
tinjau dari Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
1.

Tujuan Penelitian
Dengan rumusan masalah diatas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang

dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai adalah
sebagai berikut:
a. Mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam tertib administrasi di
Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan UU No 6 Tahun
2014.
b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas Kepala
Desa dalam tertib administrasi di Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.
c. Ingin mengetahui mengapa kesadaran masyarakat Desa Sekernan terhadap
tertib administrasi berkurang.
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2.

Kegunaan penelitian.
a.

Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman
tentang peran tugas Kepala Desa dalam tertib administrasi di Desa
Sekernan Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan UU No 6 Tahun 2014,
serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa
dalam tertib administrasi di Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

b. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Strata
Satu (S1) di di Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
c.

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan di Fakultas Syari’ah khususnya
jurusan Hukum Tata Negara dan bagi Pengajar (dosen-dosen) Fakultas
Syari’ah lainnya.

d. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi
dan praktisi masyarakat dalam menunjang penelitian selanjutnya yang
akan bermamfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.
E. Kerangka Teori
1.

Desa

Bagi masyarakat Desa, Otonomi Desa bukanlah menunjuk pada
otonomi Pemerintah Desa semata-mata, tetapi juga otonomi masyarakat desa
dalam menentukan diri mereka dan mengelola apa yang mereka miliki untuk
kesejahteraan mereka sendiri. Otonomi Desa berarti juga memberi ruang yang
luas bagi inisiatif dari bawah/desa. Kebebasan untuk menentukan dirinya
sendiri dan keterlibatan masyarakat dalam semua proses baik dalam

12

pengambilan keputusan berskala desa, perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain yang dampaknya akan
dirasakan oleh masyarakat desa sendiri, merupakan pengejawantahan
otonomi desa14. Keberadaan otonomi desa mengacu pada konsep komunitas,
yang tidak hanya dipandang sebagai suatu unit wilayah, tetapi juga sebagai
sebuah kelompok sosial, sebagai suatu sistem sosial, maupun sebagai suatu
kerangka kerja interaksi. Menurut Beratha dalam Desa atau dengan nama
aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan
susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “Badan
Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah
yang melingkunginya.
Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk
yang diberi keluasaan untuk dapat berkreasi dalam rangka mengatur dan
menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan adat
istiadat, kebutuhan, dan aspirasi masyarakatnya yang berdasarkan pada
undang-undang tersebut memberikan otonomi kepada desa, dengan landasan
pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekargaman,
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

14

Ali Fauzan, Impelementasi peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 entang desa
terkait dengan peran badan permusyawaratan desa dala penyususan dan penetapan peraturan
desa, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Semarang, 2010, hlm. 41
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Desa

memiliki

unsur-unsur

yang

harus

ada

yaitu

daerah

penduduk dan tata kehidupan.15
Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Kewenangan Desa pasal
18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan
masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat
istiadat. Pasal 19 Desa memiliki kewenangan, yaitu kewenangan berdasarkan
hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.16
2.

Pemerintahan Desa

Pemerintah merupakan suatu aktivitas atau cara yang dilakukan oleh
orang-orang kelompok yang memegang kuasa untuk memerintah orang-orang
atau masyarakat yang dibawah ruang lingkup pemerintahannya. Samual
Edward Finer (1989) dalam Ulima Islami mengakui ada Pemerintah dan
Pemerintahan dalam arti luas, dengan adanya pemerintah dan pemerintahan
dalam arti luas dan sempit, tentunya akan mempunyai pengertian pemerintah
dan pemerintahan dalam arti luas,

yaitu Perbuatan memerintah yang

dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai

15

Muhammad Indrawan, “Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Loleng
Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, “eJournal Administrasi Negara, Volume
4 , Nomor 4 , 2016 , hlm. 50-65.
16
UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 dan 19
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tujuan Pemerintahan Negara. Pemerintahan dalam arti sempit, yaitu perbuatan
memerintah yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para
Menteri-menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara.17
Menurut Saparin dalam Muhammad Indrawan Pemerintah Desa
adalah merupakan simbol formil dari pada kesatuan masyarakat desa.
Pemerintah Desasebagai badan kesatuan terendah, selain memiliki wewenang
asli untuk mengatur rumah tangga sendiri, juga memiliki wewenang asli dan
kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari Pemerintahan diatasnya .18
Pemerintahan Desa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor
6 tahun 2014 tentang Desa adalah: Pemerintahan desa menyebutkan bahwa
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1
angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Desa.19
Dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan
yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.20
Susunan pemerintahan desa terdiri dari pemerintah dan desa BPD.
Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa
dan perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

17

Muhammad Indrawan, “Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Loleng

hlm. 28.
18

Muhammad Indrawan, “Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa …,
hlm. 50-66.
19
Ulima Islam, “Kapasitas AParatur Desa dalam Tertib Administrasi Desa .., hlm. 32.
20
UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 angka 3, dan Pasal 23
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Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat
memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan
dan keberhasilan pembangunan nasional. Selain itu, pemerintahan desa
adalah badan yang melakukan kekuasaan memerintah dalam rangka
menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat yang berada dibawah camat
atau desa.21
3.

Tugas Pembantuan
Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah
dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang
disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan
kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya
kepada yang menugaskan.22

4.

Kepala Desa

Kepala Desa adalah warga desa setempat yang terpilih melalui
pemilihan langsung oleh warga masyarakat desa yang bersangkutan untuk
memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
masyarakat dan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut pemilihan, merupakan
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah desa berdasarkan Pancasila

21

Ulima Islam, “Kapasitas Aparatur Desa dalam Tertib Administrasi .., hlm. 3.
Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Presiden Republik Indonesia.
22
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dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk
memilih kepala desa secara langsung23.
Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan
daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah
sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah.
Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah,
khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan
pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi
dalam masyarakat.
Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan
Pemerintahan Desa yaitu penyelenggaraan rumah tangganya sendiri dan
merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama dibidang
pemerintahan,pembangunan

dan

kemasyarakatan

dalam

rangka

penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum
termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta megembangkan
jiwa gotong-royong masyarakat desa, Kepala Desa antara lain melakukan

23

Dede Kurniadi, Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pemilihan Kepala Desa yang
Terintegrasi dengan SMS Gateway, Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan dan Pajak, Volume
6, No.11, September 2014, ISSN:1978-8444, hlm.2
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usaha penetapan koordinasi melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan
lainnya yang ada di Desa24.
5.

Tertib Administrasi

Menurut Silalahi dalam Muhammad Indrawan, administrasi adalah
tata usaha yang mencakup setiap pengertian yang rapi dan sistematis serta
penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan
yang menyeluruh serta hubungan yang timbal balik antara satu fakta dengan
fakta yang lainnya.menurut Newman administrasi didefinisikan sebagai
pedoman atau petunjuk kepemimpinan dan pengawasan dari usaha-usaha
kelompok individu-individu guna tercapai tujuan bersama. Dari definisi diatas
administrasi lebih ditekankan pada petunjuk kepemimpinan dan pengawasan
dari individu guna tercapai tujuan.25
Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam
suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu disebut Administrasi.
Sondang P. Siagian mengemukakan dalam Ulima Islam “Keseluruhan proses
pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu
pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai
tujauan yang telah ditentukan sebelumnya.26
Menurut R. D .H Koesoemahatmadja

dalam Ulima Islami

“Administrasi Pemerintahan Daerah adalah merupakan sub sistem daripada

24

Edy Supriadi, Pertanggung Jawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2015, hlm. 334
25
Muhammad Indrawan, Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa …, hlm.
5064
26
Ulima Islami, “ Kapasitas Aparatur Desa dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus
di Desa Tiuh …, hlm. 43.
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Pemerintah Nasional, maka administrasi pemerintah daerah dapat dikatakan
merupakan “segenap prose dalam penyelenggaraan wewenang Daerah
Otonom untuk kepentingan sekelompok penduduk dalam suatu wilayah.
Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2006 adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan
informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku
Administrasi Desa. Jenis dan bentuk Administrasi Desa menurut Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 adalan pertama, administrasi
umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan
pemerintahan desa pada buku administrasi umum, terdiri dari, buku data
peraturan desa, buku data keputusan kepala desa, buku data inventaris desa,
buku data aparat pemerintah desa, buku data tanah milik desa/tanah kas desa,
buku data tanah di desa, buku agenda dan, buku ekspedisi.27
Kedua, Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan
informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi
Penduduk, terdiri dari, Buku Data Induk Penduduk Desa, Buku Data Mutasi
Penduduk Desa, Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan,
dan Buku Data Penduduk Sementara.
Ketiga, administrasi keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan
informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada buku administrasi
keuangan, terdiri dari, buku anggaran penerimaan, buku anggaran
pengeluaran rutin, buku anggaran pengeluaran pembangunan, buku kas

27

Ibid., hlm.44.
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umum, buku kas pembantu penerimaan, buku kas pembantu pengeluaran
rutin dan buku kas pembantu pengeluaran pembangunan.
Keempat, administrasi pembangunan adalah kegiatan pencatatan data
dan informasi pembangunan yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan pada
buku administrasi pembangunan, terdiri dari buku rencana pembangunan,
buku kegiatan pembangunan, buku inventaris proyek, dan buku kader-kader
pembangunan/pemberdayaan masyarakat.
Kelima, Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang
disebut dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai
BPD, terdiri dari Buku Data Anggota BPD, Buku Data Keputusan BPD,
Buku Data Kegiatan BPD, Buku Agenda BPD, dan Buku Ekspedisi BPD.
Keenam,

administrasi lainnya agar berfungsinya organisasi dan

terlaksananya managemen, maka yang terpenting pula diperhatikan adalah
unsur komunikasi disamping unsur-unsur yang lain seperti, kepegawaian,
keuangan, perbekalan, tata usaha dan hubungan masyarakat (human
realition). Dengan demikian maka akan terlihat bahwa administrasi itu
meliputi

seluruh

kegiatan

perorganisasian,

managenebt,

komunikasi,

kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha dan hubungan masyrakat.28
F. Tinjauan Pustaka
Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang
peneliti lakukan, Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Muh. Fachri Arsjad yaitu;
Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa

28

Ibid., hlm. 47.
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Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Masalah utama dalam
penelitian ini adalah peran aparat desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa
Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui peran aparat desa dalam pelaksanaan tugas
administrasi pemerintahan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
kuantitatif, dan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data
melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini
adalah kepala desa, tiga kepala urusan, dan sekretaris desa. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: Pertama, peran aparat desa dalam pelaksanaan tugas
administrasi di Desa Karyamukti Mootilango Kabupaten Gorontalo Gorontalo
masih kurang maksimal. Penilaian ini karena tiga kepala urusan, baik pemerintah,
pembangunan, dan umum mengakui bahwa perannya belum maksimal dalam
menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Kedua, faktor-faktor yang
mempengaruhi upaya peningkatan aparat desa dalam pelaksanaan tugas
administrasi di desa Karyamukti adalah disiplin kerja, pendidikan dan pelatihan,
sarana dan prasarana dan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah desa.29
Kedua, Alamsyah “Peran Sekretaris Desa Dalam Membantu Kepala Desa
di Desa Mantang Baru Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan Tahun 2012”,
Universitas Maritim Raja Ali Haji 2014, Penelitian ini berfokus mengkaji Peran
Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa serta hambatan-hambatannya.
Peneliti mengarah pada fungsi Sekretaris Desa untuk membantu Kepala Desa

29

Muh. Fachri Arsjad, Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi
Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo, Jurnal Of
Public Administration Studies, volume 1 No.1-April 2018, P-ISSN:2614-2112 E-ISSN: 26142090, h. 1
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dalam penyelenggaraan Pemerintah di Desa. Penelitian ini merupakan Penelitian
deskriptif dengan pendekatan kaulitatif yang memgambarkan fonomena
dilapangan kemudian menganalisa fakta yang ada, data yang digunakan lebih
dominan data sekunder dilengkapi dengan hasil wawancara dan observasi dan
penelitian ini dilaksanakan
Berdasarkan hasil analisa terhadap seluruh sumber dari informan yang
dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian, pada Peran sekretaris Desa
dalam membantu Kepala Desa disini peneliti dapat menyimpulkan dari hasil
penelitian bahwa sudah cukup baik Peran Sekretaris Desa dalam membantu
Kepala Desa Mantang Baru. Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan maka
perlu untuk lebih memberikan bekal bagi Sekretaris Desa dalam menambah ilmu
pengetahuan serta pengalaman di bidang organisasi dan pemerintah berupa
pelatihan atau bimbingan teknis dari instansi terkait serta memberikan pelatihan
kepada Sekretaris Desa dalam mengatur dan membuat serta menyusun RKPDes
dan APBDes sebagai bentuk unutk membantu Kepala Desa dalam mengelola
Pemerintahan serta administrasi Desa.30
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ulima Islami “Kapasitas Aparatur
Desa Dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus di Desa Tiuh Tohou
Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)” Universitas Lampung Bandar
Lampung 2016. Penelitian ini berfokus mengkaji Kapasitas Aparatur Desa Tiuh
Tohou

dalam

hal

ini

belum

memiliki

kemauan

atau

malas

untuk

menyelenggarakan tertib Administrasi di tingkat Desa.
30

hlm. 15.

Alamsyah, Peran Sekretaris Desa dalam Membantu Kepala Desa di Desa Manta …,
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Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa pada indikator pemahaman,
semua informan menyatakan bahwa keseluruhan aparatur Desa Tiuh Tohou sudah
cukup memahami buku-buku Administrasi Desa dan tata cara pengisian bukubuku tersebut namun aparatur Desa belum memiliki kemauan atau malas dalam
pengisian buku-buku Administrasi Desa. Pada indikator keterampilan, sebagian
informan tidak puas dengan keterampilan aparatur Desa Tiuh Tohou karena belum
mampu mengaplikasikan buku-buku administrasi desa dan dinilai masih tidak
teliti dan tangkas dalam pelaksanaan tertib Administrasi Desa meskipun sudah
menjalakankannya sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kecamatan
Menggala. Pada indikator kemampuan menunjukan bahwa aparatur Desa belum
mampu untuk menyelenggarakan tertib Administrasi Desa. Hal tersebut dilihat
berdasarkan ketidakmauan aparatur Desa untuk menyusun rencana kegiatan
terhadap

tertib

Administrasi

Desa

dan

belum

mampu

untuk

mempertanggungjawabkan hasil Administrasi Desa tersebut kepada Pemerintah
Kecamatan Menggala.31
Perbedaan antara penelitian yang penulis yang lakukan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Muh. Fachri Arsjad, Alamsyah dimana fokus penelitian yang
dilakukan mengenai Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi
Pemerintahan Desa dan Peran sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa
disini serta Kapasitas Aparatur Desa Dalam Tertib Administrasi Desa sedangkan
penulis Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap
Tertib Administrasi Kependudukan Berdasarkan asas Tugas Pembantuan (Studi
31

Ulima Islami, “ Kapasitas Aparatur Desa dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus
di Desa Tiuh, hlm.100.
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Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jmabi pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang
Desa, dapat disimpulkan beberapa penelitian bahwa kurangnya kesadaran karena
faktor Sumber Daya Manusianya dalam meningkatkan kesadaran tertib
administrasi pemerintah desa.
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BAB II
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini bertempat di Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.
2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian 01 Maret s.d 01 Agustus 2019
B. Pendekatan Penelitian
Ada beberapa metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam
penelitian ini, yang berkaitan dengan jenis dan sumber penelitian, unit analisis,
sifat penilitian serta instrumen pengumpulan data. Penulis menggunakan Tipe
penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif, dalam penelitian ini maksudnya, meneliti permasalahan dilakukan
dengan cara memadukan bahan-bahan tertib administrasi kependudukan
berdasarkan asas tugas pembantuan (yang merupakan data sekunder) dengan data
primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang peran kepala desa sekernan dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat.
Penulis juga menggunakan metode deskriptif-analisis. Yang dimaksud
dengan deskriptif dalam penelitian ini adalah menggambarkan peran kepala desa
dalam meningkatkan kesadaran masyarakat

terhadap tertib administrasi

kependudukan di Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan asas tugas
pembantuan.

Adapun

analisis

disini

24

adalah

analisis

dalam

pengertian
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Fundamentalis, yakni meneliti pelaksanaan tertib administrasi di Desa Sekernan
Kabupaten Muaro Jambi.
C. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu
peneltian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan langsung. Dalam
hal ini, penulis melakukan wawancara kepada kepala desa dan sekretaris
desa serta tokoh Masyarakat dan warga desa Sekernan Kabupaten Muaro
Jambi, dan berbagai pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.
b. Penelitian kepustakaan (library research), penulis mengkaji buku-buku
terkait peran kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap tertib administrasi kependudukan di Desa Sekernan Kabupaten
Muaro Jambi berdasarkan asas tugas pembantuan, situs-situs internet,
jurnal maupun artikel yang terkait.
Dalam penelitian ini, penulis akan memperoleh data dari tiga sumber
yaitu:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara
yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi
dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan.
b. Sekunder dan Tertier
Data Sekunder merupakan bahan tambahan yang berasal dari sumber
tertulis dan digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer.
Data Sekunder juga adalah data penunjang yang diperoleh melalui pengumpulan
data dari hasil observasi dari penulis, serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan
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data sekunder karena dalam penelitian ini diperoleh dari teknik data ini terhadap
berbagai literatur kepustakaan, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,
kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum tentang permasalahan penelitian yaitu:
peran kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertib
administrasi kependudukan di Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
berdasarkan asas tugas pembantuan. Studi pustaka ini dimaksudkan dapat menjadi
dasar penyusunan desain penelitian, kerangka pemikiran atau proses penulisan.
D. Unit Analisis
Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian
tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel.
Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun
organisasi swasta atau sekelompok orang. 32 Dalam skripsi ini penulis
menggunakan unit analisis dengan analisis peran kepala desa dalam meningkatkan
kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan di Desa
Sekernan Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan asas tugas pembantuan,
Penelitian ini, unit analisisnya adalah peran kepala desa dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan di
Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan asas tugas pembantuan.
Penelitian yang dilakukan tidak menggunakan populasi dan sampel, namun hanya
menggunakan dokumen-dokumen dari pelaksana administrasi terhadap tertib
administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan di desa Sekernan

32

Sayuti Una (ed), Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Fakultas Syari’ah IAIN STS Jambi,
2012), hlm. 62.
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serta menggali informasi dari pihak terkait. Informasi yang didapat melalui
wawancara dari narasumber atau informan.
E. Instrumen Pengumpulan Data
Pengumpulan data ini diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan
objek penelitian. Objek penelitian ini yang berkaitan dengan teori desa atau
peran Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertib
administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan. Literaturliteratur yang dijadikan sebagai data dalam penulisan ini terbagi pada dua
sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah data yang
langsung memberikan data kepada pengumpulan data.33 Yang menjadi data
primer dalam kaitan ini adalah buku-buku dan karya-karya lain yang relevan
dengan pokok pembahasan langsung memberikan data kepada pengumpul
data.34Yang menjadi data Sekunder dalam Penelitian ini yaitu, Jurnal,
Ensiklopedia, Website.
Penelitian juga menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:
a. Observasi
Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejalagejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk
memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti.

b. Dokumen
33

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R& D, (Bandung:
Alphabeta, 2014).hlm.137
34
Ibid,.hlm.137
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Metode dokumen adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh
dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang
dilakukan. Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah
berlalu. Penelitian mengumpulkan dokumen yang dapat berupa tulisan,
gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.35 Dokumen dalam
pengumpulan data dimasukkan sebagai cara mengumpulkan data dengan
mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting yang
terdapat baik dilokasi penelitian maupun di instansi yang ada hubungannya
dengan penelitian.
c. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu. Terwawancara langsung adalah aparat desa yaitu: Kepala
Desa, Sekretaris Desa, dan Warga Masyarakat yang berkaitan dengan data
peneliti.
F. Teknik Analisis Data
Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul
kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif
kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat

35

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta,
2012, hlm. 240.
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selama proses penelitian. mengungkapkan bahwa dalam mengelola data kualitatif
dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.36
a. Reduksi
Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting
kemudian dicari tema dan polannya. Pada tahap ini penelitian memilah
informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan
penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut, semakin sedikit dan
mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran
yang lebih jelas mengenai obyek penelitian.
b. Penyajian data
Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya yang akan digunakan
adalah menyajikan data.
c. Penarikan kesimpulan
Tahap akhir pengelolaan data adalah penarikan kesimpulan setelah semua
data tersaji permasalahan yang menjadi obyek penelitian dapat dipahami
dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.
G. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam
penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:
Pembahasan diawali dengan BAB I, Pendahuluan. BAB ini pada hakiatnya
menjadi pijakan bagi penulisan skripsi, baik mencakup background, pemikiran
tentang tema yang dibahas. BAB I mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan

36

Ibid, hlm. 246.
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Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori,
Tinjauan Pustaka.
BAB II dipaparkan tentang gambaran umum mengenai teori peran desa dan
administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan dalam UU No. 6
Tahun 2014 Tentang Desa
BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian
BAB IV merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang
pembahasan dan hasil penelitian.
BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup
serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka, Lampiran dan Curriculum Vitae
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BAB III
GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

G. Selayang Pandang Desa Sekernan
1. Sejarah Desa
Desa Sekernan dipimpin oleh Abdul Latis periode 1903-1923 yang begelar Datuk
Penghulu, kemudian pada periode berikutnya dipimpin oleh H. Jalil dari tahun
1923-1930 (datuk Penghulu), periode 1930-1937 dipimpin oleh Saari (Datuk
Penghulu), H. Rabuan periode 1937-1949 (Datuk Penghulu), Muhammad periode
1949-1951 (Datuk Penghulu), Kentot periode 1951-1959, (Datuk Penghulu),
Kemudian M. Sani periode 1959-1967 (Datuk Penghulu), Kamarudin.K pada
periode 1967-1975, (Kepala Desa, Kemudian Kasim Kamarudin periode 19751979 (Kepala Desa), Syarudin.M periode 1979-1983 (PJS Kepala Desa), M.Yasin
Rusli pada periode 1983-1998. (Kepala Desa), Kemudian H.Ramli.B periode
1998-1999 (PJS Kepala Desa), H.Ramli.B periode 1999-2007 (Kepala Desa),
Alamsyah periode 2007-2013 (Kepala Desa) dan Hendri Adam periode 20132019 (Kepala Desa). Desa ini dibagi menjadi Lima wilayah dusun, yaitu : Dusun
Lopak Liring, Dusun Lopak Jelmu, Dusun Agam Jaya, Dusun Putri Gadis dan
Dusun Tebat Padang dibawah satu wilayah bernama Sekernan.37

37

Buku Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Desa Sekernan
Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018-2023, hlm. 4
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2. Letak Geografis
Secara geografis Desa Sekernan teletak di bagian Utara Kota Kota Jambi dengan
luas wilayah + 970 Ha dengan batas wilayah sebaga berikut :
-

Sebelah Utara dengan

: Desa Berembang/Tunas Baru

-

Sebelah Selatan dengan

: Desa Tunas Mudo

-

Sebelah Timur dengan

: Desa Setiris

-

Sebelah Barat dengan

: Desa kedotan/Keranggan

Luas Wilayah Desa Sekernan adalah 970 Ha yang terdiri dari :
a) Tanah Sawah

: ± 270 Ha.

b) Tanah Pekarangan : ± 300 Ha.
c) Tanah Perkebunan : ± 400 Ha.
Keadaan Topografi Desa Sekernan dilihat secara umum keadaan merupakan
daerah dataran rendah. Yang beriklim sebagaimana desa-desa lain di Kabupaten
Muaro Jambi mempunyai iklim kemarau, panca robah dan penghujan,

hal

tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pertanian yang ada
di Desa Sekernan.38
1) Orbitas/Jarak Antar Ibu Kota 39
Jarak(KM)

Desa Sekernan

Kota Kec

Kota Kab

Kota Prov.

Desa Sekernan

0

7

10

15

Ibu Kota Kec

7

0

3

22

Ibu Kota Kab.

10

3

0

25,5

Ibu Kota Prov.

15

22

25,5

0

38

Ibid., hlm. 4-5
Buku Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Desa Sekernan
Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018-2023, hlm. 5
39

Kecamatan
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Sumber Buku Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Desa Sekernan Kecamatan
Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018-2023.

2) Prasarana Umum Yang Ada40
Jenis Prasarana

Volume

Kondisi

-

-

Jalan Desa

300 Meter

Baik

Jalan Lingkungan/Rabat Beton

200 Meter

Baik

Jalan Produksi/Tanah

2000 Meter

Baik

Gedung SD

2 Unit

Baik

Gedung Madrasah

2 Unit

Baik

Gedung SMP

1 Unit

Baik

Pustu

1 Unit

Baik

Posyandu/Polindes

1 Unit

Baik

Sumur Gali Umum

1 Unit

Baik

-

-

Balai Desa/Kantor Desa

1 Unit

Baik

Balai Benih Ikan

1 Unit

Baik

Masjid

3 Unit

Baik

Musholla/Surau

2 Unit

Baik

Jalan Kabupaten

MCK

Sumber Buku Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Desa Sekernan Kecamatan
Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018-2023.

40

Ibid,..
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3) Aset Desa/Kekayaan Desa41
Jenis Aset

Volume

Kondisi

Tanah TKD Sawit

1 Ha

Produktif

Pasar Desa

300 M²

Digunakan

Tanah Lokasi

250 M²

Dimanfaatkan

2 Ha

Dimanfaatkan

-

Kosong

1 Ha

Dimanfaatkan

Tenda Pesta

-

Kosong

Lain lain

-

Dimanfaatkan

Perkantoran Desa
Tanah Lokasi TPU
Tanah Tanah Kosong
Tanah Lapangan Bola
Kaki

Sumber Buku Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Desa Sekernan Kecamatan
Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018-2023.

H. Demografi Desa Sekernan
1) Kependudukan
Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus
bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk Desa Sekernan adalah 3670
Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga

987 KK. Agar dapat menjadi dasar

pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM
yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang
dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembanguna

41

Ibid,..
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Desa Sekernan. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain
perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya. 42
Laki-Laki

Perempuan

Jumlah Total

1.674Jiwa

1. 32.Jiwa

3.506

Sumber Buku Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Desa Sekernan Kecamatan
Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018-2023.

2) Pertumbuhan Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Desa Sekernan cenderung meningkat karena tingkat pernikahan
yang tinggi hal ini didukung oleh Keadaan Desa Sekernan yang memilik jiwa dan
kebiasaan gotang royongan dalam melaksanakan acara pernikahan dan
menghitankan anak serta masih banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka di
Desa Sekernan. 43
Tabel: Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Desa Sekernan Tahun 2013-2014
Jumlah Penduduk (Jiwa)

42
43

No

Rukun Tetangga

2014

1

RT 01

367

2

RT 02

270

3

RT 03

237

4

RT 04

299

5

RT 05

372

6

RT 06

374

7

RT 07

345

Ibid., hlm. 6
Ibid,.

2015

36

8

RT 08

393

8

RT 09

291

10

RT 10

274

11

RT 11

284

Jumlah

3.506

Sumber : Data Kaur Pemerintahan Desa Sekernan 2014

3) Kepadatan dan Persebaran Penduduk
Persebaran penduduk di Desa Sekernan relatif merata, secara absolut jumlah
penduduk pada tiap-tiap Rukun Tetangga (RT) terlihat relatif berimbang,
kepadatan penduduknya terlihat beda pada tahun 2014. RT .06 merupakan
wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi di wilyah Desa
Sekernan yaitu 374 Jiwa per Km2. 44
Tabel: Jumlah Kepadatan dan Persebaran Penduduk Desa Sekernan Tahun 2014
Luas

44

(Km2)

Jumlah
Penduduk
(Orang)

No

RT

1

RT 01

367

2

RT 02

270

3

RT 03

237

4

RT 04

299

5

RT 05

372

6

RT 06

374

7

RT 07

345

Ibid,.

Kepadatan
(Orang/ Km2)

Persebaran
%

37

8

RT 08

393

9

RT 09

291

10

RT 10

274

11

RT 11

284

Jumlah

3.506

100

Sumber : Data Kaur Pemerintahan Desa Sekernan 2014

4) Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Berdasarkan struktur umur, penduduk Desa Sekernan tergolong penduduk usia
muda. Indikasi ini tergambar dari rasio penduduk usia kelompok umur 31-35 dan
0-5 tahun merupakan yang terbanyak jumlahnya masing-masing 339 jiwa dan 324
jiwa. Kemudian disusul kelompok umur 11-15 dan 21-25 yaitu masing-masing
317 jiwa dan 315 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Desa Sekernan
menunjukkan bahwa penduduk perempuan relatif lebih banyak dibandingkan lakilaki
Tabel: Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Desa
Sekernan tahun 2014
Tahun 2014
No

Kelompok Umur
LK

PR

Jumlah

1

00 –0 5

161

163

324

2

06 – 10

159

155

314

3

11 – 15

141

176

317

4

16 – 20

157

157

314

5

21 – 25

169

146

415

6

26 – 30

160

135

295

38

7

31 – 35

150

1 9

339

8

36 – 40

151

132

2 3

9

41 – 45

126

131

257

10

46 – 50

112

97

209

11

51 – 55

87

60

147

12

56_60

44

43

87

13

61– 65

32

32

64

14

66_70

14

18

32

15

71-75

12

17

29

16

76- 0

10

10

20

1 keatas

70

90

160

Jumlah

3.506

Sumber : Data Kaur Pemerintahan Desa Sekernan 2014

I.

Keadaan Sosial

5) Sumber Daya Manusia
Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas
sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek
pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan
hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi
perhatian penting. Pada saat ini SDM di Sekernan cukup baik dibandingkan pada
masa-masa sebelumnya.
6) Pendidikan
Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada
umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan
yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga
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akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya
mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan
membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna
mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam
sistimatika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi
yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukan tingkat rata-rata pendidikan
warga desa Sekernan.45
Tabel: Jumlah Penduduk Bedasarkan Tingkat Pendidikan
Desa SekernanTahun 201446
RT 01
No

RT 02

RT 03

RT 04

RT 05

RT 06

RT 07

Keterangan
LK

PR

LK

PR

LK

PR

LK

PR

LK

PR

LK

PR

LK

PR

1

Tamat SD

20

27

16

12

50

40

47

60

22

19

57

74

17

13

2

Tamat SMP

13

6

12

9

15

21

47

45

13

10

25

33

7

9

3

Tamat SMA

7

5

6

5

20

24

25

30

10

17

37

34

10

10

4

Dploma

-

-

3

1

-

2

4

2

13

13

6

2

4

2

5

Sarjana /PT

3

1

2

3

2

1

-

10

10

2

-

7

7

6

Tidak
sekolah
sekolah

17

15

-

-

20

26

30

-

-

44

55

10

13

-

35

Sumber Buku Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Desa Sekernan Kecamatan
Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018-2023.
RT 08
No

45
46

RT 09

RT 10

RT 11

Keterangan
LK

PR

LK

PR

LK

PR

LK

PR

1

Tamat SD

65

62

19

19

51

53

35

26

2

Tamat SMP

35

35

15

15

29

26

21

17

Ibid, hlm. 8
Ibid,.
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3

Tamat SMA

34

30

16

15

23

25

26

23

4

D ploma

-

2

1

2

9

6

5

3

5

Sarjana/PT

12

10

9

5

10

10

4

1

6

Tidak sekolah sekolah

30

37

25

25

9

10

20

26

Sumber Buku Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Desa Sekernan Kecamatan
Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018-2023.

Persentase dari Jumlah Penduduk :
Tamat SD

:

25 %

Tamat SMP

:

17 %

Tamat SMA

:

15 %

Tamat D ploma

:

13 %

Tamat Perguruan Tinggi

:

10 %

Tidak sekolah

:

20 %

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa di Sekernan kebanyakan
penduduk yang Tamat SD

yaitu sebesar 25 %, kemudian yang memiliki

pendidikan dasar menegah 17 % dan Pelajar SMA yaitu 15 %. Sementara yang
sedang pendidikan Diploma 13 % Serta yang selesai perguruan tinggi hanya 10.%.
7) Kesehatan
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Sekernan antara lain dapat
dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat
antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti
meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, angka dan
status anak gizi buruk.47

47

Ibid, hlm. 9
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Tahun

Baik

Kurang

Buruk

2013

......... Org.

......... Org.

..... Org.

2014

......... Org.

......... Org.

..... Org.

Sumber Data : Pustu Desa Sekernan

8) Kehidupan Beragama
Penduduk Desa Sekernan 100% memeluk agama Islam, Dalam kehidupan
beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama Islam
sangat berkembang dengan baik.
9) Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Wanita dan anak merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan
dan keberhasilan pembangunan Desa Sekernan. Wanita dan anak dari komposisi
penduduk desa Sekernan, pada tahun 2014 jumlah penduduk wanita mencapai 1
832 jiwa atau sekitar 53 % dari total penduduk berjumlah 2506 jiwa, sedangkan
jumlah penduduk 0-20 tahun mencapai 52 %.
Masih tertinggalnya peran perempuan dan kualitas hidup perempuan dan anak di
berbagai bidang pembangunan antara lain ditandai belum optimalnya partisipasi
kaum perempuan dan pemuda dalam pembangunan, hal itu terlihat dari prestasi
pemuda dalam bidang seni budaya dan olah raga masih sangat rendah.
10) Budaya
Pada bidang budaya ini masyarakat desa Sekernan menjaga dan menjunjung
tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti
masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi
pernikahan, khitanan, serta prosesi cuci kampung jika salah seorang dari warga
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masyarakat melanggar ketentuan hukum adat. Lembaga yang paling berperan
dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ini adalah
Lembaga Adat Desa Kuap (LAD), lembaga ini masi tetap aktif, baik dalam
kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
11) Politik
Proses reformasi yang bergulir sejak tahun 1997 telah memberikan peluang untuk
membangun demokrasi secara lebih nyata menuju arah proses konsolidasi
demokrasi. Lebih lanjut format politik ini terumuskan juga berdasarkan UU
Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik. UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Kemajuan demokrasi telah dimamfaatkan oleh masyarakat untuk menggunakan
hak demokrasinya antara lain dibuktikan dengan adanya peningkatan partisipasi
masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum, hal
tersebut dapat dilihat angka partisipasi masyarakat pada tabel berikut 48.

PEMILU

Pemilih Yang
Menggunakan hak
pilih

Tahun

Pilgub Jambi 2010

2010

Pilbub Muaro Jambi
2011

2011

Pilkades Sekernan 2013

48

Jumlah
Pemilih tetap

Ibid, hlm. 9-10

2 556

2.182

2013

43

Pemilu Legis Latif
2014

2.582

2014

Pilpres 2014

2.650

2014

Sumber Buku Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Desa Sekernan Kecamatan
Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018-2023.

Sedangkan konstituen dan pengurus partai politik peserta pemilu tahun 2014
yang ada di desa Sekernan adalah sebagai berikut :
PENGURUSAN
No

PARTAI POLITIK

1
GOLKAR
2
PDI-P
3
DEMOKRAT
4
PBB
5
NASDEM
6
PKB
7
GERINDRA
Sumber : Data Kaur Pemerintahan Desa Sekernan 2014

J.

RANTING/KONSTITUEN
AKTIF
√
√
√
√
√
√
√

TIDAK

Keadaan Ekonomi

1) Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Sekernan secara umum juga mengalami
peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki
usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum
dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh
dari pinjaman modal usaha dari pemerintah. Yang menarik perhatian penduduk
Desa Sekernan masih banyak yang tidak memiliki usaha atau mata pencaharian
tetap, hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat sekernan belum terbebas dari
kemiskinan.
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Tabel: Mata pencarian penduduk Desa Sekernan dari tahun 201349.
No

Mata Pencaharian

Jumlah (Orang)

Persentase dari
jumlah penduduk

1

Petani

%

2

Pedagang

%

3

Peternak

%

4

Serabutan

%

5

Perabot

%

6

PNS/TNI/POLRI

%

7

Ibu Rumah Tangga

%

8

Sopir

%

9

Buruh Bangunan

%

10

Nelayan

%

11

Pertambangan

%

12

Bengkel

%

13

belum bekerja

%

14

Tidak bekerja

%

Jumlah

1.382

100

%

Sumber Buku Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Desa Sekernan Kecamatan
Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018-2023.

K. Kondisi Pemerintahan Desa Sekernan
1) Pembagian wilayah desa
Desa Sekernan terdiri dari 5 Dusun dengan perincian sebagai berikut :
1. Dusun Lopak Liring, terdiri dari 2RT yaitu RT 01, dan Rt 02.
2. Dusun Lopak Jelmu, terdiri dari 2 RT yaitu RT 03 dan RT 04.
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3. Dusun Agam Jaya, terdiri dari 2 RT yaitu RT 05 dan RT 06
4. Dusun Putri Gadis, terdiri dari 2 RT yaitu RT 07 dan RT 08 dan
5. Dusun Tebat Padang,terdiri dari 3 RT Yaitu RT 09,10 Dan RT 11.
2) Struktur Organiasasi Pemerinthan Desa Sekernan. 50
Kepala
Desa

BPD
Sekretaris
Desa

KAUR
UMUM

Kepala
Dusun I

Kepala
Dusun II

Kepala
Dusun III

Kepala
Dusun IV

KAUR
BANG

KAUR
PEM

BENDA
HARA

Kepala
Dusun V

Terdapat 11 Ketua RT

Sumber Buku Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Desa Sekernan Kecamatan
Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018-2023.

L. Visi dan Misi Desa Sekernan
1. Visi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa
50

Sumber Buku Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Desa Sekernan
Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018-2023, hlm. 12
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Sekernan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak
yang berkepentingan di Desa Sekernan seperti pemerintah Desa, BPD, Tokoh
Masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta lembaga masyarakat desa dan
masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti
satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Sekernan mempunyai titik berat
sektor infrastruktur. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Sekernan
adalah :
“Terwujudnya Masyarakat Desa Sekernan Yang Beriman dan Bertaqwa, Sehat,
Sejahtera, Aman, Tertib, dan Berkarya Dalam Pembangunan Desa.“
2. Misi
Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu
pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut.
Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar
dapat di opesionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, misipun dalam
penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi
dan kebutuhan Desa Sekernan, sebagaiman proses yang dilakukan maka misi
Desa Sekernan adalah :
1.

Meningkatkan

kehidupan

masyarakat

yang

agamis,melanjutkan

pembangunan serta memelihara tempat-tempat ibadah di Desa Sekernan.
2.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun bidang pertanian
,perikanan, dan peternakan serta menghidupkan ekonomi kerakyatan.

3.

Melaksanakan Pembangunan Desa berdasarkan skala Prioritas dan aspirasi
masyarakat melalui BPD sesuai dengan kemampuan Desa.
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4.

Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang pendidikan ,sosial dan
kesehatan.

5.

Meningkatkan peran serta pemuda dalam bidang keagamaan ,organisasi dan
olahraga.

6.

Meningkatkan peran serta Tim Penggerak PKK dalam meningkatkan
kesejahteraan keluarga.51

51

Ibid, hlm.15

48

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

D. Peran Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
tertib administrasi di Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jambi ditinjau
dari UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Pembagian wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia berdasarkan
Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya menegaskan bahwa
pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan
susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Daerah Indonesia
akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan dibagi dalam daerah
yang lebih kecil, dengan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem
pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat
istimewa.52
Negara
penyelenggaraan

Republik

Indonesia

pemerintahannya

sebagai

Negara

menggunakan

Kesatuan

asas

dalam

desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan
adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah
dan Desa serta penugasan dari Provinsi atau Kabupaten kepada Desa untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan
pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban
melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang

52

Penjelasan Umum atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun
2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

48

49

memberi tugas. Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan
tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan
asas dekonsentrasi.53
Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan
pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan adalah memperlancar
pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan
pembangunan bagi Daerah dan Desa. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh
Pemerintah kepada Daerah dan Desa meliputi sebagian tugas bidang politik luar
negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan
kewenangan bidang lain yakni kebijakan tentang perencanaan nasional dan
pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem
administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan
pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta
teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. 54
Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Provinsi sebagai Daerah Otonom
kepada Desa meliputi sebagian tugas dalam bidang pemerintahan yang bersifat
lintas Kabupaten dan Kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang
tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau
belum dapat dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan sebagai
wilayah administrasi mencakup sebagian tugas dalam bidang pemerintahan yang
dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah. Tugas Pembantuan yang
53
54

Ibid.,
Ibid.,
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diberikan oleh Kabupaten kepada Desa mencakup sebagian tugas bidang
pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten termasuk sebagian tugas yang
wajib dilaksanakan oleh Kabupaten meliputi pekerjaan umum, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan,
penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.55
Dalam Bab I Ketentuan Umum pada pasal 1 ayat 14 UU No. 6 tahun 2014 :
Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.56
Kemudian di dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Presiden Republik Indonesia menguraikan :
Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan
Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang
disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia
dengan
kewajiban
melaporkan
pelaksanaannya
dan
mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. 57
Bab II Pemberian Tugas Pembantuan Pasal 2 ayat (1) Pemerintah dapat
memberikan Tugas Pembantuan kepada Daerah dan Desa. Ayat (2) Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten dapat memberikan Tugas Pembantuan
kepada Desa.58
Bab III tata cara pemberian tugas pembantuan pasal 3 ayat (1) pemberi
tugas pembantuan terlebih dahulu memberitahukan kepada penerima tugas
pembantuan mengenai adanya rencana pemberian tugas pembantuan. Ayat
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
rencana biaya, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia serta
55

Ibid.,
Ketenttuan Umum Pasal 1 ayat 14 UU No. 6 Tahun2014 Tentang Desa
57
Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Presiden Republik Indonesia.
58
Bab II Pemberian Tugas Pembantuan Pasal 2 ayat (1) PP No. 52 Tahun 2001 Tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Presiden Republik Indonesia
56
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kebijakannya. Ayat (3) Apabila rencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dinilai layak oleh Daerah dan atau Desa Penerima Tugas Pembantuan,
Daerah dan atau Desa menerima rencana Tugas Pembantuan. Ayat (4)
Pemberian Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa,
ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah
Non Departemen dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah. Ayat (5) Pemberian Tugas Pembantuan dari Daerah kepada Desa
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati dengan
tembusan Ketua DPRD.59
Bab V penyelenggaraan tugas pembantuan pasal 5 Tugas Pembantuan
diselenggarakan di Provinsi, Kabupaten, Kota dan Desa. Pasal 6 ayat (1)
Tugas Pembantuan di Provinsi, Kabupaten dan Kota diselenggarakan oleh
perangkat Daerah Provinsi, perangkat Daerah Kabupaten dan Kota. Ayat
(2) Tugas Pembantuan di Desa dilakukan oleh perangkat Desa dan dapat
mengikutsertakan masyarakat. Ayat (3) Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan yang menghasilkan penerimaan, disetor ke Kas Negara untuk
Tugas Pembantuan dari Pemerintah, dan ke Kas Daerah untuk Tugas
Pembantuan dari Daerah.60
Pasal 9 Tata cara pembiayaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. Pasal 10 Penyelenggaraan tugas pembantuan yang
sifatnya mendesak, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen atau Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan
menggunakan anggaran yang tersedia.61
Bab VII sarana, prasarana dan sumber daya manusia pasal 11 ayat (1)
Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka Tugas Pembantuan dari
Pemerintah kepada Daerah dan Desa didasarkan atas besaran jumlah
kebutuhan dan standar teknis dalam menunjang pelaksanaan tugas yang
diberikan. Ayat (2) Pemerintah Daerah atau Desa melaksanakan
pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memprioritaskan
bahan yang tersedia di Daerah atau Desa berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Ayat (3) Pemanfaatan sarana dan prasarana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pedoman yang telah
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4)
Dalam hal Tugas Pembantuan telah selesai diselenggarakan atau karena
diberhentikan oleh Pemberi Tugas Pembantuan, sarana dan prasarana
bergerak dikembalikan kepada Pemberi Tugas Pembantuan, dan yang
59

Bab III Pemberian Tugas Pembantuan Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (5) PP No.
52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Presiden Republik Indonesia
60
Bab V Pemberian Tugas Pembantuan Pasal 5 dan 6 ayat (1) sampai dengan ayat (3) PP
No. 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Presiden Republik Indonesia
61
Pasal 9 dan 10 PP No. 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Presiden Republik Indonesia

52

tidak bergerak diserahkan kepada Penerima Tugas Pembantuan. Pada
Pasal 12 ayat (1) Pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam
rangka Tugas Pembantuan didasarkan atas jumlah kebutuhan dan standar
kualifikasi keahlian yang ditetapkan oleh Pemberi Tugas Pembantuan
dengan memprioritaskan sumber daya manusia yang tersedia di Daerah
dan Desa.62

Mengingat unit pemerintah desa adalah bagian integral dari pemerintahan
nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak
terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan
dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang tugas pokok kepala Desa
yaitu : a) Pelaksanaan kegiatan pemerintah desa, b) Pemberdayaan masyarakat, c)
Pelayanan masyarakat, d) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, e)
Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Oleh unit pemerintah desa
seperti halnya pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai 3
fungsi pokok yaitu:
1. Pelayanan kepada masyarakat
2. Fungsi operasional atau manajemen pembangunan
3. Fungsi ketatausahaan atau registrasi
Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerintah desa tersebut, tidak
akan terlaksana dengan baik, manakala tidak ditunjang dari aparatnya dengan
melaksanakan sebaik-baiknya apa yang menjadi tangung jawab masing-masing
aparat. Menyadari betapa pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa, maka
yang menjadi keharusan bagi Kepala Desa dan aparatnya adalah berusaha untuk
mengembangkan kecakapan dan keterampilan mengelola organisasi pemerintahan
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desa termasuk kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 63. Ttugas pemerintah desa
termasuk dalam menjalankan administrasi adalah :
Tugas bidang pemerintah, meliputi: registrasi yang dilakukan dalam
berbagai buku registrasi mngenai berbagai hal dan peristiwa yang menyangkut
kehidupan tindakan masyarakat berdasarkan laporan yang diperoleh melalui sub
pelayanan umum dari masyarakat yang bekepentingan. Tugas-tugas umum
meliputi: menerima dan melaksanakan instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk
dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten mengenai pemerintah,
tugas-tugas teknis: ketertiban kesejahteraan dan keamanan, Membuat laporan
periodik mengenai keadaan dan perubahan penduduk, keamanan serta sosial
ekonomi. Melaksanakan hal-hal yang sudah menjadi keputusan ditingkat desa,
melaksanakan kerja sama dengan instansi ditingkat desa dan menyelesaikan
permasalahan yang berhubungan dengan tanah.
Tugas bidang pelayanan umum, meliputi, pemberian bermacam-macam
izin, seperti izin tempat tinggal, izin meninggalkan desa, izin usaha dan izin
pendirian bangunan. Tugas bidang ketatausahaan, meliputi, pelaksanaan tugas dan
fungsi desa tersebut, selanjutnya dijabarkan menjadi tugas dan fungsi masingmasing unsur aparat baik kepala desa maupun aparatnya yang terdiri dari:
Sekretaris, Kepala-kepala Urusan, Kepala-kepala Lingkungan.64
Pada Bagian Kedua tentang Kepala Desa Pasal 26 mengatur :
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(1)

(2)

(3)

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Desa berhak:
a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan
penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang
dilaksanakan; dan
e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya
kepada perangkat Desa.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Desa berkewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel,
transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari
kolusi, korupsi, dan nepotisme;
g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku
kepentingan di Desa;
h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan 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 sosial budaya masyarakat Desa;
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di
Desa;
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup; dan
p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
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Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:
a.
b.
c.

d.

menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap
akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada
akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan
secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir
tahun anggaran; dan
memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir
tahun anggaran.65

Hasil wawancara dari Kepala Desa Sekernan menyebutkan ada beberapa
strategi yang dilakukan di Desa Sekernan dalam upaya meningkatkan perannya
sebagai

kepala

desa

agar

kesadaran

tertib

administrasi

kependudukan

dimasyarakat Sekernan berjalan dengan baik, diantaranya:
Strategi pertama, yang dilakukan oleh aparatur Desa Sekernan yaitu
sosialisasi administrasi kependudukan dengan nara sumber langsung
dari pihak dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Muaro
Jambi yang diadakan pada bulan November 2016. Dari kegiatan
sosialisasi administrasi kependudukan yang dilakukan kami menilai
kurang optimal, dikarenakan peserta sosialisasi hanya beberapa saja
dari kalangan masyarakat dan kebanyakan dari aparatur desa sendiri,
sehingga implikasi dari sosialisasi tersebut masih banyak warga yang
belum mengerti akan pentingnya administrasi kependudukan. Kedua:
Pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) merupakan strategi yang
dilakukan oleh kepala Desa dengan memanfaatkan sumber daya
manusia yang ada dengan sebaik mungkin, karena SDM disini
mempunyai pengaruh terhadap kualitas dan kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan yang diberikan. Kemampuan dan kecakapan dari
aparatur desa dibutuhkan agar pelayanan yang diberikan efektif dan
efisien, karena memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya
esensial yang tersedia dapat meningkatkan kualitas kinerja
pemerirntah desa. Pemanfaatan sumber daya manusia yang lain yaitu
adanya pelatihan administrasi yang diberikan mahasiswa yang kadang
melakukan Kuliah Kerja Nyata kampus yang ada di Jambi yang
menambah pengetahuan serta kemampuan aparatur Desa. Selain
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sosialisasi dan pemanfaatan sumber daya manusia, strategi lain yang
dilakukan oleh Kepala Desa Sekernan yang ketiga, adalah dengan
meningkatkan kemampuan aparatur desa untuk melakukan koordinasi
dan kerjasama dengan instansi terkait administrasi kependudukan.
Dalam hal ini aparatur Desa bagi tugas, ada yang standby di kantor
Balai Desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ada juga
yang bertugas bolak-balik ke Kecamatan, UPT, dan Dinas
Kependudukan. Selain bertujuan untuk mengurus kepentingan
administrasi kependudukan juga dimanfaatkan untuk menjalin
kedekatan atau melakukan koordinasi dengan pihak terkait
administrasi kependudukan. Strategi selanjutnya yang dilakukan oleh
aparatur Desa yaitu yang keempat, mendekatkan pelayanan secara
langsung kepada masyarakat. Adapun bentuk pelayanan tersebut yaitu
dengan mengadakan program masal perdusun. Secara langsung
aparatur Desa terjun ke lapangan untuk memberikan pelayanan
administrasi kependudukan jadi masyarakat tidak perlu ribet datang ke
balai desa tetapi disini aparatur desa yang datang ke lingkungan
warga..66
Strategi yang dilakukan ini menurut kami cukup baik karena dengan
terciptanya koordinasi dan kerjasama dengan instansi administrasi kependudukan
akan mempermudah aparatur desa dalam membantu masyarakat untuk mengurus
segala hal, jika ada permasalahan dapat langsung dikonsultasikan dan juga
informasi yang didapatkan ter up to date. Strategi yang lain menurut penulis
strategi ini yang paling optimal adalah program masal perdusun yang sangat
berarti memberikan kemudahan kepada masyarakat serta terwujudnya tertib
administrasi kependudukan yang menguntungkan warga serta aparat desa, dengan
begitu dapat terpenuhinya data statistik administrasi kependudukan ditingkat desa
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E. Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap tertib administrasi di Desa Sekernan Kabupaten
Muaro Jambi?
1) Faktor kemampuan dan atau keterampilan
Setiap aparat pada bidang tugas yang menjadi tugas dan tanggung
jawabnya merupakan salah satu faktor penentu efektif tidaknya pelaksanaan tugas
yang dibebankan kepadanya. Namun kenyataan menunjukkan bahwa faktor ini
kurang dimiliki oleh setiap aparat/perangkat Desa Sekernan,
Hasil wawancara dari Said Isrus Kaur bagian Umum menyampaikan
bawha :
Tingkat pendidikan formal yang rendah setiap aparat serta jumlah
aparat cukup mempengaruhi efektif tidaknya pekerjaan serta produktivitas
kelembagaan termasuk kelembagaan pemerintah desa yang di pimpin oleh
Kepala Desa, dimana dari jumlah 5 orang aparat yang terdiri dari : Hukum
Tua, Sekretaris Desa, 3 orang Kepala Urusan, hanya 1 orang saja sebentar
lagi memiliki kompetensi sarjana. b. Sarana dan Prasarana Dengan
semakin berkembangnya zaman, maka pelayanan kepada masyarakat akan
semakin meningkat seiring dengan hal tersebut.67

Oleh karena itu sangat diperlukan adanya Penambahan Sarana dan
Prasarana Kantor untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai
dengan isi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :
Pada pasal 4 huruf f meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat
Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;68
Pasal 26 ayat (4), huruf h.menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa
yang baik;69
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Jadi menurut penulis pada penyelenggaraan pelayanan publik khususnya
pada prinsipnya sumber daya manusia/aparatur dalam pendidikan merupakan
faktor yang tidak dapat dipisahkan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai,
semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka tingkat pemahaman akan
tugas dan fungsi semakin besar. Dengan kata lain, bahwa salah satu faktor
pendidikan yang rendah dapat menghambat kemampuan terhadap pelaksanaan
tugas aparat desa sehingga menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan tugas
pemerintah desa dan perangkatnya serta sangat berpengaruh terhadap pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tertib
administrasi di desa sekernan.
Persentase dari Jumlah Penduduk :
Tamat SD

:

25 %

Tamat SMP

:

17 %

Tamat SMA

:

15 %

Tamat D ploma

:

13 %

Tamat Perguruan Tinggi

:

10 %

Tidak sekolah

:

20 %

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa di Sekernan kebanyakan
penduduk yang Tamat SD

yaitu sebesar 25 %, kemudian yang memiliki

pendidikan dasar menegah 17 % dan Pelajar SMA yaitu 15 %. Sementara yang
sedang pendidikan Diploma 13 % Serta yang selesai perguruan tinggi hanya 10.%.
70
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Menentukan peran kerja kepala desa yang efektif atau tidaknya sebuah
pelayanan publik Kepala Desa sangat berperan dalam meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap tertib administrasi di Desa Sekernan Kabupaten Muaro
Jambi, terlihat dari banyaknya publik yang melakukan pengurusan sesuai
prasyarat pendaftaran yang disediakan dan melalui mekanisme pelayanan dengan
mudah tanpa merasa mekanisme tersebut membebankan atau memberatkan
publik. Kepala Desa Sekernan berupaya untuk mewujudkan pelayanan publik
melalui beberapa dimensi antara lain pelayanan yang sederhana, jelas dan pasti,
terbuka, efisien, ekonomis dan adil. Dimensi ini diharapkan mampu memberikan
kontribusi terwujudnya tertib administrasi. Disadari bahwa pelayanan yang
ditemukan di Desa Sekernan masih sering dipersepsikan oleh publik pelayanan
yang tidak sederhana, berbelit-belit dan tidak mempermudah kelancaran suatu
prosedur pelayanan dengan jenis pelayanan yang dilakukan. Akibat dari
pelayanan yang tidak sederhana sering menimbulkan komplain atau keluhan
pelayanan yang diberikan.71
Menurut seorang informan Bapak Ridho seorang masyarakat Desa
Sekernan yang pernah mengurus pengukuran tanah beliau mengatakan :
Saya merasa sedikit kecewa dengan pelayanan yang ada di Desa sekernan,
data tanah disini tidak lengkap sehingga urusannya menjadi berbelit-belit
dan lama, alasan aparat waktu itu karena pernah terjadi kebakaran yang
mengakibatkan hangusnya data tanah, sehingga aparat kewalahan dalam
membuat lagi data serupa72.
Hal senada dikatakan oleh Olvi seorang masyarakat/warga Sekernan,
Olvi yang pernah mengurus pengurusan tanah di desa beliau mengatakan:
Buku data tanah di desa ini tidak lengkap, data register tanahnya juga
kurang jelas, terus terang saya mengalami kesulitan dalam pengurusan
71
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tanah sejauh ini. Saya harus mengeluarkan uang lebih dalam pengurusan
ini, saya harap tidak terjadi di kemudian hari.73
Penyimpanan Dokumen Penyimpanan dokumen-dokumen atau arsip
secara baik adalah salah satu tugas aparat desa. Dengan penyimpanan arsip yang
baik dapat membantu aparat Desa upaya menemukan kembali, jika data itu
dibutuhkan untuk suatu kepentingan. Namun dari kaji dokumen dan pengamatan
penulis, ternyata tugas tersebut tidak dilaksanakan dengan baik.
Hasil wawancara dari Hendri Adam selaku Kepala Desa Sekernan
diantaranya :
Hampir 40% dari jumlah penduduk yang wajib memiliki kartu
tanda penduduk di Desa Sekernan, belum memiliki kartu tanda penduduk
elektronik. Dengan adanya permasalahan tersebut Peran Kepala Desa
disini sebagai tugas pembantuan membantu peran dinas kependudukan dan
catatan sipil Kabupaten Muaro Jambi dalam menyelesaikan permasalahan
pembuatan kartu tanda penduduk elektronik khusunya wilayah Desa
Sekernan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi yang notabene
masyarakatnya masih belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik.74
Dari hasil wawancara dari kepala desa sekernan menunjukkan bahwa
masyarakat Desa Sekernan masih kurang kesadaran dalam mengurus e-KTP,
padahal e-KTP merupakan tanda identitas yang sangat diperlukan dalam
membuktikan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan untuk mengurus
kebutuhan-kebutuhan administrasi lainnya.
Hasil observasi penulis hal ini terlihat dengan tidak ditemukannya arsip
dan atau register-register yang tidak dipaparkan sebelumnya pada kantor Desa
Sekernan. Akan tetapi daftar register dimaksud tersimpan dan atau berserakan di
rumah staf kantor. Berdasarkan seluruh uraian sebelumnya, khususnya uraian
73
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tentang kondisi rill pelaksanaan, tugas pegawai Desa dalam arti sempit, yang
meliputi : pencatatan register, pembuatan dan pencatatan monografi dalam, dan
penyimpanan dokumen/arsip, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan tugas
dimaksud dapat dinilai kurang efektif bahkan cenderung tidak efektif. Hal tersebut
terlihat dari tidak akuratnya data dan atau informasi yang diuraikan dan tidak
terealisasinya seluruh tugas dan fungsi yang diharuskan. Bahkan data-data dan
atau informasi yang dipaparkan tidak "up to date” lagi, karena data/informasi yang
berlangsung adalah data/informasi yang belangsung beberapa tahun sebelumnya
yaitu data antara tahun 2014 hingga tahun 2015.
Faktor penghambat berikutnya adalah pegawai desa yang sering datan
terlambat di kantor desa yang penulis lihat dengan hasil mewawancarai sekretaris
Desa mengenai masalah tersebut diatas beliau mengatakan:
Memang tingkat kedisiplinan yang pegawai Desa Sekernan masih
rendah, pegawai terkadang datang terlambat bahkan tidak masuk dengan
berbagai alasan, hal ini menyebabkan kurang efektifnya pelayanan yang
ada. Namun hal tersebut sedang diupayakan agar pegawai dapat mematuhi
aturan yang ada. Keadaan tersebut, semakin memperjelas, bahwa
pelaksanaan tugas pemerintahan dalam dan atau pegawai Desa cenderung
semakin tidak efektif, terutama pelaksanaan tugas-tugas administrasi
dalam arti sempit.
Oleh karena itu, peran kepala desa sekernan kurang dalam memberikan
kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi karena didalam pelaksanaan
pelayanan terdapat kekurangan sebagaimana yang peneliti uraikan diatas.
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F. Kesadaran masyarakat Desa Sekernan dalam tertib administrasi
berkurang.
Berkaitan kesadaran masyarakat Desa Sekernan dalam tertib administrasi
berkurang tetapi kondisi administrasi kependudukan saat ini di kalangan
masyarakat dikatakan sudah mulai ke arah tertib, masyarakat yang dulunya tidak
respon sekarang sudah mulai sadar akan pentingnya administrasi kependudukan,
tetapi ada sebagian warga yang enggan mengurus, bila ada kebutuhan mendadak
saja mereka baru mengurusnya, hal ini dibuktikan dengan hasil observasi dan
wawancara kami dengan Kepala Desa Sekernan. Karena yang letaknya sangat
jauh dari dusun-dusun yang lain dan keseluruhan anak-anak disana langsung
masuk SD, sehingga kesadaran akan kepemilikan akta kelahiran sejak lahir masih
sangat minim.
Hasil wawancara dengan Zulkoni, A.Ma Sekretaris Desa Sekernan
diantaranya:
Masyarakat lebih memilih memanfaatkan waktunya untuk bekerja di
kebun dari pada bolak-balik ngurusi akta kelahiran, Masyarakat tidak
mengetahui akan pentingnya administrasi kependudukan khususnya akta
perkawinan dan akta kelahiran. Ada yang mengerti akan pentingnya
memiliki akta kelahiran untuk anaknya tetapi mereka tidak mau mengurus
“malas”. Padahal sudah digratiskan dalam pembuatan akta kelahiran. Ada
beberapa Warga Dusun mengeluhkan mengenai jarak yang jauh.
Kemudian masyarakat mau mengurus ketika ada kepentingan mendadak
saja, seperti untuk pendaftaran masuk ke sekolah, mau menikah,
kepentingan pekerjaan dan lain-lain.75
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan, penulis memberikan
intisari/kesimpulan peran Kepala Desa Sekernan dalam meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas
pembantuan sebagai berikut :
1. Kepala Desa Sekernan berperan dalam mendorong masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Ada pun peran pemerintah desa:
1) Sosialisasi administrasi kependudukan
2) Pemanfaatan sumber daya manusia (SDM)
3) Meningkatkan kemampuan aparatur desa untuk melakukan koordinasi
dan kerjasama dengan instansi terkait administrasi kependudukan
4) Mendekatkan pelayanan secara langsung kepada masyarakat
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghambat Pelaksanaan Peran Kepala
Desa Sekernan dalam pendataan kependudukan di Desa Sekernan adalah
Rendahnya partisipasi masyrakat dalam melaksankan Aturan desa, dan sistem
prosedur kerjanya belum terlaksana dengan baik. Kemudian

yang

menyebabkan warga Desa Sekernan masih kurang tertib administrasi
kependudukan, diantaranya warga berfikir bahwa mengurus akta kelahiran itu
mahal, warga lebih memilih menggunakan waktunya untuk bekerja dari pada
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bolak-balik mengurus administrasi kependudukan, dan warga kurang sadar
akan pentingnya kepemilikan akta perkawinan dan akta kelahiran.
Faktor pendukung adalah Terdapat empat strategi yang diterapkan oleh
Kepala Desa Sekernan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya Administrasi Kependudukan. Bentuk
progam masal perdusun yang diadakan dapat memberikan keuntungan bagi
aparatur desa dan juga masyarakat, untuk aparatur desa keuntungan yang
didapat warga tertib administrasi kependuduk sehingga terpenuhinya statistik
kependudukan di Desa maupun di tingkat Kabupaten, bagi masyarakat dapat
melengkapi administrasi kependudukan yang belum dimiliki dan tidak perlu
ribet ataupun bolak-balik ke balai desa.
3. Berkaitan kesadaran masyarakat Desa Sekernan dalam tertib administrasi
berkurang tetapi kondisi administrasi kependudukan saat ini di kalangan
masyarakat dikatakan sudah mulai ke arah tertib, masyarakat yang dulunya
tidak respon sekarang sudah mulai sadar akan pentingnya administrasi
kependudukan, tetapi ada sebagian warga yang enggan mengurus, bila ada
kebutuhan mendadak saja mereka baru mengurusnya, hal ini dibuktikan
dengan hasil observasi dan wawancara kami dengan Kepala Desa Sekernan.
Karena yang letaknya sangat jauh dari dusun-dusun yang lain dan
keseluruhan anak-anak disana langsung masuk SD, sehingga kesadaran akan
kepemilikan akta kelahiran sejak lahir masih sangat minim.

65

B. SARAN
1. Kesadaran hukum masyarakat harus terus ditingkatkan melalui sosialisasi dan
penyuluhan hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk
tertib administrasi dan kepastian hukum bagi kelangsungan perkawinan
2. Kegiatan yang melibatkan mahasiswa, supaya dapat memberikan gambaran
realita sosial dan masalah sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Hal
ini sekaligus akan memberi pengajaran kepada mahasiswa, untuk dapat
belajar dalam memberikan punyuluhan, sosialisasi, dan

pemecahan

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
3. Terjalinnya kerjasama yang baik antara aparatur desa/ Kepala desa khususnya
bagian pelayanan Administrasi Kependudukan dengan kepala adat.
4. Melanjutkan program masal perdusun dan sebaiknya menjadi program lajutan
tidak hanya satu kali saja, tersedianya sarana informasi dan komunikasi bagi
warga masyarakat Sekernan mengenai administrasi kependudukan, Adanya
kotak pengaduan dan keluhan dari masyarakat tentang administrasi
kependudukan.
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