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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Kolori Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso merupakan salah

Kabupaten yang dekat dengan Ibu Kota Palu. Mempunyai peran penting dalam

keberhasilan pembangunan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik didefinisikan sebagai suatu

partisipasi seluruh anggota masyarakat, baik individu, keluarga atau pun

kelompok, untuk bersama-sama mengambil tanggung jawab, mengembangkan

kemandirian, menggerakkan, dan melaksanakan upaya penyelenggaraan

pelayanan publik. Dari program-program penyelenggaraan pelayanan publik

yang berlandaskan peran-serta masyarakat termasuk program pemerintah Desa

kurang berkembang bahkan ada yang sudah tidak berlanjut. Petugas lapangan

sebagai motivator dari program/proyek tersebut di atas kurang/tidak

memberikan dorongan/motivasi kepada masyarakat khususnya kepada kepala

Desa lebih lanjut secara terus-menerus. Pemerintah atau swasta yang

mempengaruhi keberadaan peran-serta masyarakat tidak satu pun yang dapat

berkesinambungan. Demikian faktor demografi, seperti usia, agama,

pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan (tingkat ekonomi) dan sebagainya yang

merupakan faktor yang tidak dianggap dapat mempengaruhi pendapatan

masyarakat. Satu-satunya faktor dari masyarakat yang masih mungkin dapat

melakukan dorongan/motivasi secara berkesinambungan faktor tokoh

masyarakat yang dalam hal ini adalah Kepala Desa.
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Kepala Desa akan berperan penting apabila mereka aktif untuk

mendatangi masyarakat, sering menghadiri pertemuan-pertemuan, dan dalam

setiap kesempatan selalu menjelaskan manfaat program pemerintah desa.

Pemimpin masyarakat ini aktif dalam mengajak warga masyarakat

untuk bekerja sama dalam melaksanakan program yang ada di dalam Desa.

Masyarakat melihat bahwa tokoh mereka yang disegani ikut serta

dalam kegiatan tersebut, maka masyarakat pun akan tertarik untuk ikut serta

dalam Undang-Undang Pelayanan Publik terdapat pengertian Pelayanan publik

merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap penyelengara

pelayanan publik untuk setiap warga Negara dan menyediakan berupa barang,

jasa maupun administratif. Penyelenggara pelayanan publik atau

Penyelenggara merupakan setiap institusi penyelenggara negara, korporasi,

lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata

untuk kegiatan pelayanan publik, atas satuan kerja Penyelenggara merupakan

pimpinan satuan kerja yang secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang

melaksanakan pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan publik adalah organisasi yang berada di

lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen

yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik,

dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan

publik, Pelaksana pelayanan publik atau Pelaksana merupakan pejabat,
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pegawai, petugas, dan setiap 1orang yang bekerja di dalam Organisasi

Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian

tindakan pelayanan publik, masyarakat merupakan seluruh pihak, baik warga

Negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun

badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik,

baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai

kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan

yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, Maklumat pelayanan

merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan

janji yang terdapat dalam standar pelayanan, Sistem informasi pelayanan

publik atau Sistem Informasi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi

penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme. Informasi dari

penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan

latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta

disajikan secara manual ataupun elektronik. Yang merupakan penyelesaian

sengketa pelayanan publik antar para pihak melalui bantuan, baik oleh

ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh ombudsman.

Merupakan proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antara para pihak

yang diputus oleh ombudsman, peran pemerintah mempunyai kewenangan

mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh

penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh
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badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik

negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas

menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh

dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau

anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Peningkatan ternyata lebih penting bagi peran serta masyarakat dalam

program penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia membuktikan bahwa

peran kepala Desa masih bisa menghasilkan peran-serta masyarakat. Oleh

karena itu kehadiran sosok kepala Desa sangat diperlukan untuk menunjang

keberhasilan pembangunan di desa. Kehadirannya sangat diperlukan dalam

menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya

masing-masing, khususnya untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan

menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong

masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Tentang

Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202. Dalam Undang-Undang

tersebut di sebutkan:

1. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.

2. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

3. Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai

negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Seperti dijelaskan kegiatan-kegiatan pemerintah dilaksanakan melalui

program-program sektoral dari berbagai departemen dan non departemen.

Dalam hubungan ini pemerintah sesuai perundangan yang berlaku
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berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengarahan, pembicaraan dan

bantuan dalam batas kemampuan yang tersedia disertai pengawasan yang

intensif dan berkesinambungan. Peran kepala desa sangat di butuhkan demi

memberikan pelayanan sempurna, meskipun terdapat masalah dalam

memberikan pelayan seperti penyelenggaraan pelayanan di Desa berupa

pembuatan surat domisili bagi masyarakat Desa. Peran kepala Desa dalam hal

ini sangat di butuhkan dalam penyelenggara pelayanan publik karena peran

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,

Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

Dalam latar belakang di atas, mengenai mengapa penelitian ini harus

dilaksanakan, dapat diambil sebuah rumusan masalah pokok dari penelitian ini

yaitu :

1. Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Melalui

Program Inovasi Desa Di Desa Kolori Kecamatan Lore Barat Kabupaten

Poso?

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi,Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan

Kemandirian Melalui Program Inovasi Desa Di Desa Kolori Kecamatan

Lore Barat Kabupaten Poso ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan

Kemandirian Melelui Program Inovasi Desa Di Desa Kolori

Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso ?
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2. Mengetahui Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Peran

Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Melalui Progaram

Inovasi Desa Di Desa Kolori Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso ?

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa memberikan informasi dan pengetahuan bagi

perkembangan ilmu-ilmu sosial, khususnya bagi mahasiswa ilmu

Politik yang secara teoritis.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi Kepala Desa dalam mengelola pemerintahan dalam

Desanya menyangkut fungsi dan perannya sebagai pemimpin formal

Desa dalam meningkatkan mutu atau kualitas pembangunan Desa.

2. Penelitian ini, penulis mengharapkan agar kepala desa berperan aktif

dalam membangun dan mendukung masyarakat Desa Kolori.


