
 
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam bahasa sangsekerta arti dari desa  artinya tanah air, tanah dari tempat 

kelahiran. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa yaitu 

bagian suatu kesatuan dari suatu wilayah yang telah dihuni oleh sekelompok 

keluarga atau kepala keluarga yang memiliki sebuah bentuk pemerintahannya 

sendiri (yang mana kepala desa menjadi pemimpinnya) atau desa adalah suatu 

bagian kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Terbentuknya desa 

atas gagasan dari sejumlah kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal disana 

serta  menetap didaerah tersebut dengan mengamati asal-usul wilayah  tersebut 

dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya.  

Desa diduduki oleh beberapa kepala keluarga dimana telah tinggal dan 

bergantungan pada hasil alam dari daerah tersebut yang ada dan memiliki tujuan 

dapat bertahan hidup untuk mendapatkan kesejahteraan. Desa adalah bagian dari 

pemerintahan di kedudukannya berada dibawah kabupaten/kota.1 Desa atau dusun 

berbeda dengan kelurahan ataupun kecamatan, Desa wilayah kerjanya hampir 

sama dengan Kelurahan yang dimana dearah tempat kerja nya guna menjalankan 

administrasi kecamatan yang bertujuan untuk menjalankan pemerintahan yang 

ada. 



 
 

Desa atau dusun sudah ada sebelum adanya Negara Republik Indonesia itu sendiri 

Desa sebagai satu kesatuan dari bagian pemerintahan terkecil senantiasa 

mempunyai bermacam-macam kelompok kemasyarakatan yang antara satu 

dengan yang lainnya saling terkait walaupun dalam tingkatan yang berbeda-beda. 

Dengan terbentuknya suatu masyarakat, kemudian setelah beberapa kelompok 

tersebut bersatu pada satu wilayah dan kemudian disebut sebgai mayarakat dan 

dsitu merekan butuh seorang pemimpin guna mempimpin kelompok mereka, pada 

zaman nenek moyang kita mengenal dengn sebutan kepala suku samapai saat ini 

sebutan kepala suku masih terus dipertahankan diwilayah timur Indonesia, dengan 

adanaya pemimpin dan ada yang didpimpin maka cikal bakal pemerintah terbetuk 

secara alami pada zaman dahlu, namun saat itu peraturan yang dibuat hanya 

sebtas lisan atau sering disebut dengan norma apabila dilanggar mendapatkan 

hukuman, berbeda dengan zaman modern sekarang peraturan yang dibuat secara 

tertulis dan dikukunkan dan dibukukan. Sehingga apabila ada yang melanggar 

wajib pula mendapatkan hukuman serta bersifat memaksa. 

Pemerintahan yang dilakukan oleh kepala daerah  dan dewan perwakilan daerah 

seharusnya berdasarkan atas asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik 

Indonesia3. 

Hal ini menunjukkan bawha suatu kabupaten memiliki wewenangnya sendiri 

didalam membentuk sebuah desa di wilayah kabupatennya. Selain itu desa juga 

memiliki kewenangan, dimana dalam Pasal 371 ayat (2) disebutkan bahwa desa 



 
 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa.  

Seperti halnya Perda, Perdes dibentuk dalam rangka pengelolaan pemerintahan 

desa, termasuk dalam wewenangnya adalah tugas dari pemerintahan yang telah 

ada berdasarkan asal mula desa, wewenang pemerintahan daerah yang diserahkan 

untuk mengatur kepada desa, tugas membantu Provinsi dan Kabupaten/Kota, 

urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan oleh peraturan perundangan kepada 

desa dan penjabaran lebih lanjut dari Perda dan peraturan diatasnya4. Desa juga 

mempunyai kedaulatan yang sama dengan yang dimiliki oleh kabupaten/kota.  

Otonomi Desa adalah kedaulatan asli, bulat dan utuh, dan bukan merupakan 

pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah bertanggungjawab agar 

menghargai kedaulatan asli yang dimiliki oleh desa tersebut. 

Dalam menjalankan otonominya, seorang kepala desa adalah yang memiliki 

kewenangan tertinggi didalam desa tersebut. Dalam menjalankan tugas 

pemerintahannya seorang kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dimana wilayah tempat kepala desa 

tersebut memimpin guna melaksanakan kewajibannya. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa didalam Pasal 

26 ayat (2) huruf b menjelaskan bahwa seorang kepala desa memiliki wewenang 

dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.  

Pada Pasal 48 menerangkan bahwa perangkat desa memiliki bagian-bagiannya 

yaitu sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa 



 
 

yang telah dipilih oleh seorang kepala desa serta mempunyai tugas yaitu 

menunjang kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dimana hal 

ini telah disebut dalam di Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 

Desa. 

Seorang perangkat desa diwajibkan untuk dapat memenuhi persyaratan yang 

tertera pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang 

menerangkan tentang berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah 

Umum/Sederajat serta pada saat pengangkatan minimal berusia 20 (dua puluh) 

tahun dan maksimal 42 (empat puluh dua) tahun serta syarat-syarat lain yang telah 

ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah. Mengenai 

pemberhentian perangkat desa dijelaskan dalam Pasal 53 yang menyatakan bahwa 

perangkat desa diberhentikan salah satunya apabila telah genap berusia 60 (enam 

puluh) tahun. Pengaturan tersebut kemudian diaplikasikan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Serta ditindaklanjuti dengan 

penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam Permendagri Nomor 83 

Tahun 2015 pada Pasal 12 menyebutkan bahwa perangkat desa yang diangkat 

sebelum ditetapkan peraturan menteri ini tetap melaksanakan tugas sesuai dengan 

surat keputusan pengangkatannya. Pada Pasal 13 menyebutkan bahwa pengaturan 

lebih dalam lagi tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selama-lamanya 1 (satu) 

tahun setelah peraturan ini ditetapkan. 



 
 

Selain itu telah ditetapkan pula bahwa pelaksanaan Pemerintahan Desa yaitu 

bagian dari system pengelolaan pemerintahan kemudian Desa mempunyai 

wewenang dalam membangun masyarakatnya. Seorang Kepala Kampung 

memiliki kewajiban pada Badan Perwakilan Desa serta meemberikan laporan 

kepada masyarakatnya baik yang menyangkut perbuatan hukumpidna ataupuan 

perdata serta pembanguna yang ada didesa setempat juga dapat dituntut dan 

menuntut di pengadilan. Untuk itu, Kepala Desa dengan persetujuan Badan 

Perwakilan Desa mempunyai wewenang dalam melakukan tindakan hukum dan 

mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan5. 

Di Kabupaten Lampung Utara terdapat kasus mengenai pemberhentian perangkat 

desa kasusnya terdapat  di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja yang 

saat ini prosesnya masih belum selesai. Hal ini lah yang mendorong keingintahuan 

penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang “Tinjauan Terhadap Kewenangan 

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi pada wilayah 

Kecamatan Tanjung Raja)”. 

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1.2.1.Permasalahan 

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi masalah dalam 

skripsi ini yaitu: 

1) Bagaimanakah prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa? 

2) Siapakah pihak yang berwenang atas pengangkatan dan pemberhentian 

perangkat desa? 



 
 

3) Apakah faktor pendorong dan penghambat dalam pengangkatan dan 

pemberhentian Perangkat Desa? 

 

1.2.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup maasalah didalam skripsi ini adalah soal yang penting dalam 

menentukan terlebih dulu sebelum sampai pada bagian berikutnya. Sehingga  

masalah lebih terarah maka penulis memberikan batasan permasalahan didalam  

penelitian ini. Adapun uraian dari masalah tersebut adalah: 

1) Membahas masalah prosedur dan kewenangan pengangkatan dan 

pemberhentian perangkat daerah oleh Kepala Desa. 

2) Faktor pendorong dan penghambat dalam dalam pembahasana yang terdapat 

didalam skripsi ini. 

 

1.3. Tujuan dan Kegunanan Penelitian 

 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Arah dalam penelitian skripsi ini yaitu untuk melihat: 

1) Prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. 

2) Pihak yang berwenang atas pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. 

3) Faktor pendorong dan penghambat dalam pengangkatan dan pemberhentian 

Perangkat Desa. 

 

 



 
 

1.3.2. Kegunaan Penelitan 

Kegunaan dari pada penulis melakukan penelitian ini yaitu: 

1. Secara teoritis, sebagai bahan pustaka untuk melakukan penelitian 

selanjutnya dan sebagai bahan informasi bagi semua pihak yang 

memerlukannya. 

2. Secara praktis, memberikan wawasan dan pemahaman penulis dan sebagai 

salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1), sehingga 

mendaparkan title Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial 

Universitas Muhammadiyah Kotabumi Lampung Utara. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memberikan kemudahan bagi pembeca dan penyusunan skripsi ini, 

perlu dilakukan secara runtut dan sistematika, adalah sebagai berikut : 

BAB  I  PENDAHULUAN, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang 

masalah, ruang lingkup,arah tujuan, kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB  II  TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini menjekaskan tentang teori 

mengenai tentang tata cara pengangkatan perangkat desa pembantu, serta faktor 

pendorong yang menghambatnya. 

  III  METODE PENELITIAN, pada bab ini dijelaskan tentang tata cara 

bagaimana penulis melakukan penelitian yang meliputi pendekatan masalah, jenis 

sumber data, prosedur pengumpulan data, pengelolahan data dan analisi data. 



 
 

 

BAB   IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, didalam bab ini 

penulis menguraikan serta membahas hasil penelitian yang diperoleh penulis 

dengan diikuti dengan pembahasan. 

BAB   V  PENUTUP, didalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan 

saran-saran yang penulis anggap perlu yang berkaitan dengan hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA, adalah buku-buku literatur dan peraturan perundang-

undangan yang penulis gunakan di dalam penulisan skripsi ini. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN, adalah berkas-berkas yang penulis dapat dan penulis 

kumpulkan dengan hasil penelitian di lapangan guna menunjang didalam 

pembuatan skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


