
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas 

wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk 

mengelola dirinya sendiri. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri 

yang dikelola secara otonom tanpa ikatan dengan struktur yang lebih tinggi.
1
  

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari 

perangkat daerah kabupaten/kota, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih 

luas. Desa dapat melaukakn perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum 

perdata, desa memiliki sumber sumber pembiayaan berupa pendapatan asli desa 

yang dapat digunakan untuk pembangunan desa.
2
  

 

Secara emitologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu “deca”, seperti 

dusun, desi, negara, negeri, negari, nagaro, negory (nagarom), yang berarti tanah 

air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah leluhur yang merujuk pada satu 
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kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.
3
 

Menurut A. W. Widjaja, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah 

penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung 

di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam 

ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4
 Lebih lanjut berdasarkan Undang–

Undang No. 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asa usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5
  

Masyarakat desa merupakan masyarakat yang mudah bersosialisasi dengan 

orang–orang disekitarnya, berdasarkan Pasal 68 Undang–Undang No. 6 Tahun 

2014, masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari 

pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa, memperoleh pelayanan yang sama dan adil, 

menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung 

jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa.
6
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Berdasarkan Pasal 126 ayat (3) PP No. 47 Tahun 2015 pemberdayaan masyarakat 

desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa, 

badan permusyawaratan desa, forum musyawarah desa, lembaga kemasyarakatan 

desa, lembaga adat desa, BUM desa, badan kerja sama antar-desa, forum kerja 

sama desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk 

mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.
7
 Kepala 

desa selaku pemerintah desa berdasarkan Pasal 26 ayat (1)  UU No. 6 Tahun 2014 

kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Kepala desa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) poin h Undang-

undang No. 6 Tahun 2014, membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-

besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
8
 

 

Desa memiliki identitas, tradisi atau pranata sosial dan kelengkapan budaya asli 

serta merupakan sebuah sistem sosial yang kemudian berkembang menjadi 

pemerintahan yang demokratis, dan pada masanya memiliki otonomi desa dalam 

mengatur kehidupannya sendiri. Kebijakan–kebijakan yang ada di desa diatur 

dalam pemerintahan desa yang deselenggarakan oleh pemerintah desa, pemerintah 

desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9
 Pemerintah desa 

merupakan pelaksana dari otonomi desa, dengan adanya otonomi desa pemerintah 
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desa mempunyai wewenang untuk menjalankan otonomi desa dengan penuh 

termasuk melakukan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pemantauan pemberdayaan masyarakat. 

 

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan masyarakat, dengan atau tanpa 

dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis pada daya 

mereka sendiri.
10

 Lebih lanjut pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya 

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan 

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, 

kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 

prioritas kebutuhan masyarakat desa.
11

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah No.8 Tahun 2011 desa disebut dengan Kampung. Potensi yang 

dapat diberdayakan di kampung yang berada di Kecamatan Kalirejo Kabupaten 

Lampung Tengah diantaranya pertanian, perkebunan dan industri rumahan yang 

meliputi industri rumahan batu bata, industri rumahan genteng dan industri 

rumahan lainnya.  

 

Kewenangan  pemerintah desa dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat 

desa dilakukan dengan cara pembinaan dan pengawasan terhadap industri 

rumahan agar menghasilkan produk yang berkualitas, pengawasan ketersediaan 

pupuk untuk petani, dan mempromosikan produk – produk yang dimiliki oleh 
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desa sampai ke luar provinsi dengan cara sosialisasi bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Meskipun pemerintah desa telah melaksanakan perananya tetapi belum 

mendapatkan hasil yang maksimal, hal tersebut dikarenakan kurangnya sumber 

daya manusia yang ahli dibidangnya, kelangkaan bahan baku dan masyarakat 

yang bersifat pasif. Masyarakat bersifat pasif dikarenakan rasa tidak percaya diri 

yang menghambat berkembangan dan rasa mudah putus asa untuk hasil yang akan 

didapat, tingkat pendidikanpun berpengaruh terhadap masyarakat yang bersifat 

pasif. 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat” 

 

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1.2.1 Permasalahan 

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dapat di identifikasikan 

adalah : 

1. Bagaimanakah kewenangan Pemerintahan Desa di Kampung 

Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah  

dalam pemberdayaan masyarakat? 

2. Apasajakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat yang di Kampung Poncowarno 

Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah?  
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1.2.2 Ruang Lingkup 

a. lingkup penelitian di bidang hukum 

Lingkup bidang penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara 

dimana yang dilihat dan diteliti khususunya adalah kewenangan 

pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat berdasarkan 

otonomi desa yang dimaksud dalam kajian Ilmu Hukum 

Administrasi Negara. 

 

b. Ruang lingkup kajian 

Berdasarkan permasalahan diatas agar tidak meluas dan terarahnya 

pembahasan maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada 

kewenangan pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat 

berdasarkan otonomi desa. 

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui secara jelas kewenangan pemerintahan desa 

dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Poncowarno 

Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat di Kampung Poncowarno Kecamatan 

Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Sebagai pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya 

mengenai kewenangan pemerintahan desa dalam pemberdayaan 

masyarakat berdasarkan Otonomi Desa. 

2. Sebagai bahan pustaka untuk penelitian lanjutan. 

3. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Lampung. 

 

 

 

 

 


