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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan 

otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan 

kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. 

Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa 

merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. 

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyeleng- 

garaan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan 

kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan 

tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua 

aparatur pemerintahan desa, baik itu kepala desa, perangkat desa, dan Badan 

Perwakilan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi 

kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah tersebut dapat 

bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel. 
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Upaya membentuk karakter aparatur negara yang unggul dan berkualitas 

serta mampu mengembangkan potensi kepribadian khususnya  dalam 

menanamkan nilai dan prinsip moral yang baik dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi selaku aparatur pemerintahan desa. Praktek penyelenggaraan pemerintahan 

desa di Indonesia memang seringkali mengalami persoalan-persoalan yang timbul 

terkait dengan hubungan tersebut, termasuk tentang sikap disiplin perangkat desa 

dalam menjalankan tugas dan fungsi. Untuk mencapai hasil yang baik dalam 

menjalakan tugas dan fungsi, perangkat desa perlu adanya disiplin yang baik dari 

para anggota perangkat desa yang bersangkutan. Disiplin yang baik 

mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas 

yang diberikan kepadanya. Disamping itu disiplin dapat dijadikan alat untuk 

membangun kepribadian perangkat desa dimana apabila lingkungan kerjanya baik 

maka akan berdampak positif bagi pribadi perangkat desa tersebut. 

Realita yang terjadi di lapangan marak terdapat kasus-kasus yang 

menunjukkan perangkat desa belum menjalankan tugas dan fungsi secara disiplin. 

Salah satunya yaitu kinerja perangkat desa  yang kurang maksimal karena sering 

melakukan aktivitas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi, kedatangan 

ke kantor kepala desa sering terlambat. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa 

peristiwa yang diungkapkan di berbagai media masa ataupun media online. 

Menurut Iskandar (2013), sekretaris Desa Gajahan Kecamatan Colomadu 

Kabupaten Karanganyar, Irawan dilaporkan ke bupati setempat. Karena yang 

bersangkutan sudah sepekan telah tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan. Guna 

menekel pekerjaan sekretaris desa, sementara itu pihaknya memberdayakan 
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sumber daya manusia yang ada di desa. Sehingga sejumlah kepala dusun dan 

kepala seksi yang ada dikantor diberdayakan mengerjakan sejumlah tugas yang 

biasanya dikerjakan sekretaris desa. 

Menurut Lampost (2013), Sekretaris Desa Sinaralam Mas Kotabumi 

Selatan, karena diduga terlibat kasus penyimpangan dana Pengembangan Usaha 

Agrobisnis Perdesaan (PUAP) 2012 senilai seratus juta. Dana bantuan PUAP 

untuk para kelompok tani tersebut oleh tersangka tidak dibagikan dan diduga 

dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara 

AKP Bunyamin kemarin mengatakan tersangka yang juga menjabat ketua 

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Berdasarkan pengakuan para kelompok 

tani, dana bantuan pusat dengan total seratus juta pada 2012 tidak mereka terima, 

dana tersebut diduga diterima Sekretaris desa. 

Dapat disimpulkan dari berbagai kasus di atas yang mengangkut perangkat 

desa dalam menjalankan tugas dan fungsi berubah alih menjadi tindakan pidana 

maupun penyelewengan kekuasaan. Masyarakat harus diajak ikut andil untuk 

mengawasi kinerja perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai 

karakter disiplin pada perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi secara 

lebih terperinci khususnya di Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten 

Karanganyar.  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana implementasi karakter disiplin pada perangkat desa dalam 

menjalankan tugas dan fungsi di Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu 

Kabupaten Karanganyar? 

2. Bagaimana kendala implementasi karakter disiplin pada perangkat desa dalam 

menjalankan tugas dan fungsi di Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu 

Kabupaten Karanganyar? 

3. Bagaimana solusi mengatasi kendala implementasi karakter disiplin pada 

perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi di Desa Papahan 

Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka 

dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menggambarkan implementasi karakter disiplin pada perangkat desa 

dalam menjalankan tugas dan fungsi di Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu 

Kabupaten Karanganyar. 

2. Untuk mendiskripsikan kendala implementasi karakter disiplin pada perangkat 

desa dalam menjalankan tugas dan fungsi di Desa Papahan Kecamatan 

Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. 
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3. Untuk mendeskripsikan solusi mengatasi kendala implementasi karakter 

disiplin pada perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi di Desa 

Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis atau Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai 

implementasi karakter disiplin perangkat desa dalam menjalankan tugas 

dan fungsi. 

b. Bahan kajian untuk penelitian yang relevan berikutnya. 

2. Manfaat atau Kegunaan praktis 

a. Manfaat bagi pemerintah desa: sebagai pertimbangan dan masukan dalam 

hal mengambil keputusan dan tindakannya selalu mengutamakan 

kepentingan dan aspirasi masyarakat desa tanpa melupakan kepentingan 

Negara Kesatuan RI dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa. 

b. Manfaat bagi perangkat desa: sebagai masukan dalam membangun 

pemerintahan desa dan perangkat desa harus melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang sudah ditentukan di 

desanya tersebut. 

c. Manfaat bagi masyarakat: masyarakat agar lebih mengetahui tugas dan 

fungsi perangkat desa dalam membantu kepala desa melaksanakan tugas 

dan wewenangnya. 
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d. Manfaat peneliti yang lain: memperoleh gambaran dan pengetahuan 

tentang implementasi karakter disiplin pada perangkat desa dalam 

menjalankan tugas dan fungsi di Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu 

Kabupaten Karanganyar. 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah adalah suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam kata 

kunci yang ada pada judul penelitian, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Karakter. Menurut Hidayatullah (2010:13), karakter adalah kualitas atau 

kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang 

merupakan kepribadian khususnya dengan individu lainnya. 

2. Disiplin. Menurut Hidayatullah (2010:82), mengemukakan disiplin adalah 

ketaatan atau kepatuhan pada peraturan-peraturan, tata tertib,dan sebagainya 

yang telah ditetapkan. Menurut Suharsono (2005:124), disiplin adalah latihan 

batin dan watak supaya mentaati tata tertib. 

3. Karakter Disiplin. Menurut Mas’udi sebagaimana dikutip oleh Puspita (2013), 

karakter disiplin adalah kebiasaan seseorang yang menjadi satu dalam perilaku 

kehidupan dalam melakukan sesuatu pekerjaan dengan tertib dan teratur sesuai 

dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab tanpa 

ada peksaan dari siapapun 

4. Desa. Menurut Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentag Desa pasa 1 

ayat (5), desa atau yang disebut denga nama lain, selanjutnya disebut desa, 
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adalah kesatuan masyarakat hukum  yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengururs kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang akui dan dihormati 

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Pemerintahan desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 

tentang Desa pasal 1 ayat (6), pemerintahan desa diartikan sebagai 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dalam mengatur dan ngurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Perangkat desa. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 

tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa pasal 1 ayat (11), perangkat desa adalah unsur staf 

yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya 

yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya. 

 


