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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat 

dengan dasar pancasila sebagai ideologi negara, dasar negara, falsafah bangsa 

dan negara  adalah merupakan prinsip dasar dan landasan pijak yang sangat 

penting bagi seluruh potensi dan komponen bangsa dalam mewujudkan cita-

cita bangsa dan negara indonesia yaitu terciptanya negara yang berkembang, 

maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Negara Republik Indonesia 

sebagai negara kesatuan menganut azas desentralisasi dan tugas pembantuan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan keleluasan kepada 

daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. 

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pembangunan Nasional 

yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa sebagai pemegang pucuk pimpinan 

tertinggi di Desa, sebagai penentu utama dalam mencapai keberhasilan 

pembangunan Desa. Oleh karena itu, kepala desa harus mampu dan di tuntut 

untuk bisa mengelola pelaksanaan pembangunan dengan baik, mampu 

mengikuti perkembangan dan perubahan-perubahan dengan baik, sanggup 

membawa dan mengembangkan kehidupan masyarakatnya kerah tujuan yang 

telah di rencanakan. Adapun fungsi Kepala Desa sebagai berikut : 

a. Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan di Desa. Dalam hal ini para aparat Desa 
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merencanakan serta merealisasikan rencana tersebut guna 

memajukan desa secara keseluruhan. 

b. Menggerakkan pelaksanaan Pembangunan, pembinaan dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintahan Desa tugas 

utamanya melaksanakan pembangunan di Desa, bukan hanya 

itu melakukan pembinaan seperti: mensosialisasikan peraturan 

desa kepada masyarakat, anti narkoba dan sebagainya. 

Kemudian juga yang tidak kalah penting melakukan 

pemberdayaan bagi masyarakat desa seperti : didirikannya 

PKK, kegiatan sosial dan sebagainya. Intinya bukan hanya 

pembangunan fisik, namun juga pembangunan sosial bagi 

masyarakat Desa Sako Pangean. 

c. Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya 

masyarakat. Pemerintahan juga sebagai promotor rencana 

kegiatan yang telah dibuat agar terlaksana sesuai dengan 

harapan bersama. 

d. Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

Pemerintahan Desa juga bertugas dalam melindungi 

masyarakatnya dari berbagai macam ancaman bahaya dari luar. 

Bukan hanya Kepala Desa, peran pembangunan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah desa adalah merupakan indikasi keberhasilan suatu era yang sedang 

menjalankan pemerintahan, oleh sebab itu pemerintah desa harus berusaha 

mendatangkan program-program pembangunan baik kepada pemerintah 
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diatasnya, kepada pihak non pemerintah maupun penciptaan partisipasi swadaya 

dari masyarakat desa itu sendiri.  Kemasyarakatan: kemasyarakatan adalah 

pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya 

masyarakat seperti bidang kesehatan, peribadatan, pendidikan, dan pembinaan 

adat istiadat. 

Melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

dan perubahan ditingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah desa akan mampu 

mengatur pemerintahannya dan menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga 

kewenangan yang dilaksanakan mampu memberdayakan dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat lalu membentuk pemerintahan yang sehat. Rakyat harus 

menjadi pelaku dalam pelaksanaan kewenangan, masyarakat perlu dibina dan 

disiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, 

merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang 

telah diprogramkan dan dilaksanakan. Begitu juga yang terdapat di Desa Sako 

Kecamatan Pangean ini. 

Desa Sako merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan 

Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Di Desa Pangean di huni oleh ratusan 

kepala keluarga, dimana masyarakatnya bermata  pencaharian sebagai petani karet 

dan sawit. Tradisi budaya yang terdapat di Desa Sako terbilang cukup unik, 

dimana masyarakatnya masih memegang teguh nilai-nilai tradisional dari nenek 

moyang mereka dahulunya. Hampir sama dengan desa pada umumnya, di Desa 

Sako juga terdapat organisasi pemerintahan dalam menunjang kemajuan desanya, 

terutama dalam bidang pembangunan. Oleh sebab itulah pemerintah desa baik itu 
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kepala desa, perangkat desa, BPD dan lain sebagainya dituntut agar dapat 

menjalankan perannya sebaik mungkin. 

Berkaitan dengan hal diatas, sejauh ini, ada beberapa indikasi yang belum 

terlaksana dengan baik pelaksanaan fungsi pemerintahan desa yang dilakukan 

oleh aparatur pemerintah Desa di Desa Sako Kecamatan Pangean. Hal ini bisa di 

lihat dari adanya gejala-gejala ataupun fenomena-fenomena yang tampak selama 

penulis melakukan Observasi di Desa Sako Pangean, mengidentifikasi bahwa 

masih terdapatnya masalah-masalah yang terjadi. Yang paling parahnya lagi 

bahwa kantor Kepala Desa masih dalam status sewa, dalam artian pembangunan 

kantor Desa belum dilaksanakan dari dulu sampai sekarang. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan tabel berikut. 

Tabel 1.1 

Rencana Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Sako 

Kecamatan Pangean 

NO Kegiatan Pembangunan Sasaran/Lokasi Keterangan 

1. Kantor Desa Dusun I Belum Terlaksana 

2. Puskesdes Dusun III Belum Terlaksana 

3. Semenisasi Jalan Desa Dusun II-III Belum Terlaksana 

4. Gedung Madrasah Ibtidaiyah Dusun III Belum Terlaksana 

5. Sarana Air Bersih Dusun I Terlaksana 

      Sumber : Kantor Kepala Desa 2016 

Berdasarkan tabel diatas, bisa terlihat dengan jelas bahwa pembangunan 

yang terdapat di Desa Sako Pangean masih sangat minim sekali. Pemerintahan 

Desa belum maksimal dalam realisasi pembangunan Desa. Buktinya masih 

banyak pembangunan yang belum terlaksana sama sekali, apalagi kantor Desa 

yang merupakan sarana yang terpenting di Desa, belum dibangun juga sampai 
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sekarang. Selain kantor desa, pembangunan jalan desa, pusat kesehatan, gedung 

pendidikan ibtidaiyah juga belum ada dibangun.  

Setiap Desa sudah ada anggaran serta potensi desanya masing-masing. Di 

Desa Sako juga demikian, dalam bidang pertanian seperti karet dan sawit, dalam 

bidang pembangunan inilah yang belum begitu tampak sampai saat ini. Anggaran 

dana yang ada seharusnya digunakan untuk pembangunan desa menunjang 

kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut. 

Tabel 1.2 

Anggaran Dana Desa Sako Tahun 2012-2016 

 

NO Tahun Anggaran Jumlah 

1. 2012                               50.000.000,- 

2. 2013                               70.000.000,- 

3. 2014   90.000.000,- 

4. 2015     100.000.000,- 

5. 2016                 500.000.000,- 

       Sumber : Kantor Kepala Desa 

 

 Para Pemerintahan desa yang terdapat di Desa Sako Kecamatan Pangean 

Kabupaten Kuantan Singingi belum menjalankan fungsinya dengan baik 

khususnya dalam bidang pembangunan Desa. Yang pada awal rencana 

pembangunan puskesdes yang direncanakan oleh Pemerintahan Desa Sako akan 

dibangun di Dusun III (tiga), Puskesdes sangat penting bagi masyarakat terutama 

tempat berobat dikala sedang sakit, kehiatan posyandu masih dilaksanakan 

dirumah-rumah warga dan poskamling setempat dikarenakan belum terealisasinya 

pembangunan Puskesdes tersebut. Selanjutnya semenisasi jalan lingkungan yang 

menghubungkan Dusun II desan Dusun III yang dianggarkan lebih kurang 4 KM, 

namun belum terealisasi sesuai dengan harapan masyarakat, pembanngunan 
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gedung Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Dusun III yang dianggarkan 2 lokal (ruangan 

belajar), namun pada kenyataannya belum terlaksana juga, dan pembangunan 

yang terealisasi cuman PAMSIMAS (saraba Air Bersih) yang dibangun di Dusun 

I (satu). 

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam lagi mengenai “Analisis Fungsi Pemerintahan Desa dalam 

Pembangunan di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi 

“. 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat 

merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimana Analisis fungsi Pemerintahan Desa dalam Pembangunan di 

Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?. 

2. Faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan pembangunan di 

Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan penelitian yaitu : 

1. Untuk mengetahui analisis fungsi Pemerintahan Desa dalam 

Pembangunan di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam pelaksanaan 

pembangunan di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan 

Singingi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut : 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta masukan 

berupa teori-teori dan fenomena-fenomena yang menjadi instansi 

pemerintah maupun dilingkungan masyarakat bagi penelitian 

selanjutnya dalam mengkaji analisis fungsi pemerintahan desa dalam 

pembangunan di Desa Sako Kecamatan Pangean  Kabupaten Kuantan 

Singingi, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu 

Administrasi Negara. 

b. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah, khususnya desa Sako penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi salah satu bahan masukan atau pertimbangan 

meningkatkan pelaksanaan fungsi pemerintah desa. 

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan 

kepada masyarakat mengenai analisis fungsi pemerintahan desa dan 

sebagai bahan masukan yang dapat meningkatkan partisipasi dan 

keaktifan masyrakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. 

c. Bagi penulis, penelitian ini dapat melengkapi pengetahuan dan 

melihat dari dekat tentang masalah-masalah pemerintahan, 

khususnya mengenai Analisis Fungsi Pemerintah Desa dalam 
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Pembangunan di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

1.5 Sistematika Penulisan 

           Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, 

penulis membaginya kedalam bab sebagai berikut berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bagian pendahuluan ini berisikan latar belakang 

masalah,   rumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisikan beberapa pengertian yang menunjang terhadap 

penelitian ini, seperti kewenangan, koordinasi, , konsep 

islam, penelitian terdahulu dan defenisi operasional 

kerangka pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, teknik 

pengambilan subjek penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data dan analisa data. 

                  BAB IV  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Berisikan gambaran umum objek yang akan diteliti, 

seperti: Kondisi umum lokasi penelitian, kondisi 

geografis, demografi desa, kondisi sosial, ekonomi, 

pendidikan serta kondisi pemerintahan Desa. 
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   BAB V   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini membahas hasil penelitian tentang fungsi pemerintah 

desa dan faktor penghambat dalam pembangunan di Desa Sako 

Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. 

  BAB VI  : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan atas hasil penelitian serta kritik 

dan saran yang bersifat membangun untuk objek penelitian 

agar dapat untuk lebih baik lagi kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


