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Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau
memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu
ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah)



PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DESA iii

PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN

DESA

PENERBIT ALAF RIAU
PEKANBARU

2016

DR. YOSERIZAL, MS



PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DESAiv

PENGEMBANGAN

KELEMBAGAAN DESA
Penulis

DR. YOSERIZAL, MS

Editor

ADLIN, S.SOS, M.Si

Sampul

SYAMSUL ANWAR

Perwajahan

ARNAIN ’99

Cetakan II

APRIL 2016

Penerbit:
ALAF RIAU

 Jl. Pattimura No. 9 Gobah-Pekanbaru
Telp. (0761) 7724831 Fax. (0761) 857397

E-mail: arnain_99@yahoo.com

ISBN 978-602-9012-59-0



PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DESA v

 Prakata Penulis

Ketergantungan masyarakat pedesaan, dalam hal
pembangunan merupakan akibat dari proses interaksi
 faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya yang

mendasari munculnya negara sebagai satu kekuatan yang
dominan. Hal ini menyebabkan aparat negara merasa mem-
punyai wewenang untuk secara langsung terlibat dalam
pelaksanaan program pada tingkat desa. Inisiatif pemba-
ngunan pedesaan tetap ada pada tangan negara dan aparatnya.
Kepala desa dan aparatnya masih tetap menjadi entree point
yang utama bagi masuknya semua program pembangunan
pedesaan.

Pada umumnya desa tidak mempunyai program pemba-
ngunan sendiri. Selama ini pembangunan desa yang dilakukan
mengikuti program pembangunan kabupaten, bukan menurut
pembangunan desa. Tegasnya pembangunan desa tetap di-
skenariokan oleh orang luar desa, baik pihak kabupaten, provinsi
dan pusat. ·Hal ini akan membawa dampak berupa tidak ter-
jadinya kesinambungan pembangunan (sustainability), tidak
demokratis karena sebagian besar unsur masyarakat tidak
diikutsertakan, tidak transparan karena masyarakat tidak tahu-
menahu tentang apa yang sedang terjadi, dan pada akhirnya
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tidak dapat dipertangungjawabkan (accountability).

Dengan memil iki  12 kecamatan dengan jumlah desa se-
banyak 209 desa, Kabupaten Kuantan Singingi sedang melak-
sanakan otonomi desa sebagaimana yang diamanatkan oleh
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun
untuk melaksanakan otonomi desa tersebut kendala yang di-
hadapi cukup banyak, antara lain kemampuan dan pengala-
man aparatur  desa masih sangat  r endah dan terbatasnya
infrastruktur  ke dan di desa. Berkenaan dengan fenomena di
atas, kaj ian terhadap kesiapan aparatur  desa dalam mem-
persiapkan peren-canaan desa menyosong era otonomi desa
sangat perlu dilakukan.

Buku ini memaparkan kesiapan desa dalam menghadapi
otonomi desa dengan mengambil studi di Kabupaten Kuantan
Singingi yang ber tujuan untuk mengetahui kesiapan dan ke-
mampuan aparatur  desa dan kelembagaannya dalam melak-
sanakan otonomi desa ser ta untuk mengetahui perencanaan
apa saja yang dirancang aparatur  desa dan kelembagaannya
dalam menerima intervensi dari luar, baik berupa uang, prosedur,
maupun metode pemberdayaannya.

Berbagai pihak telah ter l ibat  dalam penerbitan buku ini.
Kepada mereka sepatutnya penghargaan dan terima kasih yang
sebesar-besarnya disampaikan. Akhir  kata, sudah tentu buku
ini banyak memil iki  keterbatasan, karena i tu dengan segala
keterbukaan kami akan mener ima masukan, saran dan kr i t ik
yang diberikan. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan
kontr ibusi bagi pihak-pihak yang akan memanfaatkannya.

Pekanbaru, Apri l  2016

Penulis


