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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 
Demokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara 

lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan 

perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan Lembaga 

Keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan 

masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.  

Konsep pemberdayaan  berpangkal dari asumsi hubungan yang setara antar 

semua elemen masyarakat dan negara. Dalam konteks pemberdayaan, semua 

unsur desa berada dalam posisi setara, yang tumbuh bersama dan saling mengisi. 

Masing-masing elemen harus memahami dan menghargai kepentingan maupun 

perbedaan satu sama lain. Pemberdayaan tersebut dimaksudkan agar masing-

masing unsur dapat meningkat kemampuannya, semakin kuat, semakin mandiri, 

serta memainkan tugasnya masing-masing. Oleh karena itu, dalam hal 

pemberdayaan, tidak dikenal unsur satu lebih kuat daripada yang lainnya. Unsur-

unsur yang lebih kuat hanya memainkan tugas sebagai  fasilitator untuk 

memudahkan unsur-unsur yang lain memberdayakan dirinya sendiri.  

Untuk melaksanakan tugasnya dalam demokrasi dan pemberdayaan 

masyarakat desa, para pekerja atau fasilitator harus profesional, memiliki 

kemampuan dan keterampilan terkait. Setiap unsur harus kompeten, mempunyai 
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kemampuan dalam memahami teori dan bertindak praktis, serta dapat membuat 

refleksi. Secara praktis orang dilibatkan dalam siklus bekerja, belajar, dan 

melakukan refleksi. Dengan siklus seperti itu diharapkan unsur-unsur demokrasi 

dan pemberdayaan masyarakat desa tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi 

juga mampu mengembangkan keterampilan yang dimilikinya.  

Kepala Urusan Pembangunan merupakan pelaksana dan penyelenggara 

urusan pembangunan desa. Meskipun demikian dalam melaksanakan tugasnya 

mempunyai batas-batas tertentu, salah satunya tidak bisa hanya menuruti 

keinginannya sendiri. Penyusunan program, demokrasi dan pemberdayaan 

masyarakat membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen desa, mulai dari 

pencarian masalah sampai langkah-langkah kegiatan dan evaluasinya. 

Majunya pembangunan sebuah desa mencerminkan adanya kreatifitas dan 

daya inisiatif Kepala Urusan Pembangunan Desa dalam pelaksanaan 

pembangunan tersebut. Pembangunan Desa ditujukan untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup dan kehidupan 

masyarakat desa yang meliputi peningkatan swadaya masyarakat, perbaikan 

lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa dan 

pengembangan Lembaga Keuangan Desa serta ketertiban dengan mengadakan 

kegiatan-kegiatan yang dapat menambah kemampuan dan kesanggupan 

masyarakat desa.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian mengenai “peran organisasi Braja Jati dalam 
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pengembangan demokrasi dan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat (Studi 

Kasus di Desa Miricinde Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri)”. 

 

B. Identifikasi Masalah 
Untuk mewujudkan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa pada 

dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah dana yang dimiliki 

oleh desa, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat perekonomian masyarakat, 

kesadaran masyarakat, peran serta masyarakat, peran serta lembaga desa, 

kesanggupan aparat dan desa, peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, 

sumber daya alam yang tersedia, kondisi sosial masyarakat, intensitas penyuluhan, 

kemandirian masyarakat, kualitas perangkat desa, kondisi mental masyarakat, dan 

lain sebagainya.  

Berdasarkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi atau terkait dengan 

demokrasi dan pemberdayaan masyarakat di atas ternyata sangat beragam, 

karenanya perlu pembatasan agar dapat terfokus. 

 

C. Pembatasan Masalah  
Permasalahan yang dikaitkan dengan judul di atas sangat luas, sehingga 

tidak mungkin dijangkau dan terselesaikan semua. Oleh karena itu guna 

menghindari kemungkinan adanya kesalahpahaman dan penafsiran yang berbeda-

beda terhadap judul di atas, maka perlu adanya pembatasan dan perumusan 

masalah, sehingga persoalan yang akan diteliti menjadi jelas dan terfokus. 
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1. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah peran organisasi Braja Jati dalam pengembangan 

demokrasi dan pemberdayaan masyarakat di Desa Miricinde Kecamatan 

Purwantoro Kabupaten Wonogiri.  

2. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah Kepala Urusan Pembangunan Desa serta tokoh 

masyarakat, serta masyarakat Desa Miricinde Kecamatan Purwantoro Kabupaten 

Wonogiri. 

 

D. Perumusan Masalah   
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah peran organisasi Braja Jati dalam pengembangan demokrasi dan 

pemberdayaan masyarakat Desa Miricinde Kecamatan Purwantoro Kabupaten 

Wonogiri? 

2. Apakah kendala dalam demokrasi dan pemberdayaan masyarakat Desa 

Miricinde Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri? 

3. Bagaimanakah solusi dalam demokrasi dan pemberdayaan masyarakat Desa 

Miricinde Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri? 

4. Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam program demokrasi dan 

pemberdayaan masyarakat Desa Miricinde Kecamatan Purwantoro Kabupaten 

Wonogiri? 
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E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
1. Menggambarkan  peran organisasi Braja Jati dalam pengembangan demokrasi 

dan pemberdayaan masyarakat Desa Miricinde Kecamatan Purwantoro 

Kabupaten Wonogiri. 

2. Mendeskripsikan kendala dalam demokrasi dan pemberdayaan masyarakat di 

Desa Miricinde Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri. 

3. Mendeskripsikan solusi terhadap kendala dalam demokrasi dan pemberdayaan 

masyarakat Desa Miricinde Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri. 

4. Menggambarkan peran serta masyarakat dalam program demokrasi dan 

pemberdayaan masyarakat Desa Miricinde Kecamatan Purwantoro Kabupaten 

Wonogiri. 

 

F. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 
1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat digambarkan secara teoritis 

mengenai tugas dan fungsi Kepala Urusan Pembangunan Desa dalam 

memberdayakan masyarakat. 

b. Dapat diperoleh gambaran riil mengenai implementasi, kendala, solusi, dan 

partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pemberdayaan masyarakat 

desa. 
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c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelititan 

berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis  

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi para pengambil 

kebijakan, dalam demokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa. 

b. Sebagai calon pendidik, pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan 

penelitian dapat ditularkan kepada peserta didik. 

 

G. Sistematika Penulisan  
Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami skripsi ini, maka 

sangat perlu dikemukakan sistematikanya. Adapun sistematika penulisan skripsi 

ini adalah sebagaimana uraian berikut. 

Bagian awal meliputi: halaman judul, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.  

Bagian pokok skripsi ini dibagi dalam lima bagian. Bagian pertama 

pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau 

kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bagian kedua landasan teori diawali dengan tinjauan pustaka yang 

mengemukakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian   

ini. selanjutnya kerangka teoritis yang dimulai dengan tinjauan teoritik mengenai 

kepala urusan pembangunan yang berisi uraian: pengertian kepala urusan 
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pembangunan, tugas kepala urusan pembangunan, dan fungsi kepala urusan 

pembangunan. Uraian berikutnya mengenai demokrasi dan pemberdayaan 

masyarakat desa yang mencakup: pengertian demokrasi dan pemberdayaan 

masyarakat, pengertian desa, model-model pemberdayaan, strategi demokrasi dan 

pemberdayaan masyarakat, visi dan misi demokrasi dan pemberdayaan 

masyarakat desa, program-program demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, 

lembaga kemasyarakatan, serta faktor penghambat dalam demokrasi dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Uraian berikutnya mengenai peran organisasi 

Braja Jati dalam pengembangan demokrasi dan demokrasi dan pemberdayaan 

masyarakat yang dilanjutkan dengan penyusunan kerangka pemikiran. 

Bagian ketiga merupakan metode penelitian berisi uraian mengenai tempat 

dan waktu penelitian, bentuk dan strategi penelitian, sumber data, sampling, 

teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, serta prosedur 

penelitian. 

Bagian keempat berisi hasil penelitian yang berisi uraian meliputi: deskripsi 

lokasi penelitian, deskripsi permasalahan penelitian, serta temuan studi yang 

dihubungkan dengan kajian teori. 

Bagian terakhir berupa kesimpulan, implikasi, saran-saran, juga disertakan 

daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta daftar ralat. 

 


