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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. 

Hal ini dapat tercapai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pembangunan 

sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta 

pemanfaatan  sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.  

Umumnya pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang 

dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan. 

Pembangunan juga merupakan sesuatu yang dari, oleh dan untuk masyarakat. 

Artinya, pembangunan bukanlah suatu kegiatan yang direncanakan, 

dilaksanakan dan ditujukan untuk memenuhi kepentingan segolongan atau 

sekelompok warga masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional 

yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata 

material dan spiritual berdasarkan pancasila. 

Kondisi pedesaan digambarkan dengan sebagian besar aktivitas 

masyarakat bertumpu hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang 

ada terutama dalam bidang pertaniaan. Namun, keunggulan yang dimiliki 

daerah pedesaan justru tidak serta merta menempatkan pedesaan dapat tumbuh 

dan berkembang sejajar dengan daerah perkotaan. Ada beberapa faktor yang 

menyebabkan daerah pedesaan sangat sulit untuk sejajar dengan perkotaan, 

hal ini disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan 

infrastruktur.  



 2 

Keberadaan infrastruktur fisik yang baik seperti jalan, jembatan, sarana 

telekomunikasi, sarana perlistrikan, sarana irigasi dan sarana transportasi juga 

sering dikaitkan sebagai pemicu perkembangan pembangunan diberbagai 

bidang pada suatu kawasan. Dengan mudah masyarakat dapat menilai 

perbedaan kesejahteraan suatu kawasan hanya dengan melihat dari 

kesenjangan infrastruktur yang terjadi didalamnya. Terkait dengan hal tersebut 

diatas, untuk itu  kedepannya percepatan pembangunan infrastruktur semakin 

penting untuk lebih diperhatikan, hal ini didasarkan pada manfaat dari 

keberadaan infrastruktur seperti halnya jalan yang dapat berperan sebagai 

sarana pembuka keterisolasian suatu wilayah dari dunia luar sehingga dengan 

adanya infrastruktur ini, diharapkan berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya. 

Dewasa ini pembangunan infrastruktur sangat penting untuk lebih di 

perhatikan khususnya pada desa-desa yang masih sangat minim sarana dan 

prasarana infrastrukturnya. Namun saat ini pembangunan infrastruktur yang 

dilakukan masih mengalami kendala, saat ini pembangunan infrastruktur yang 

dilakukan di daerah pedesaan umumnya masih terkendala oleh terbatasnya 

akses masyarakat perdesaan terhadap pengambilan kebijakan pembangunan 

yang akan dilakukan di desanya, hal ini disebabkan oleh minimnya koordinasi 

atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di desa terkait 

masalah pembangunan yang akan dilakukan. Padahal faktor yang lebih 

berpengaruh dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya daerah pedesaan 

yakni peran pemerintah, hal ini dikarenakan pemerintah memiliki kewenangan 

yang sifatnya pembuat kebijakan dan pelaksana program pembangunan 

pedesaan. 
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Kabupaten Indragiri hilir merupakan kabupaten berkembang dan 

memiliki wilayah yang cukup luas, bahkan dikenal dengan kaya akan hasil 

alamnya. di Kabupaten ini banyak memiliki desa-desa yang mulai 

berkembang. Namun, khususnya desa Bente Kecamatan Mandah masih minim 

akan pembangunan, padahal berdasarkan pendapatan asli daerah itu sangat 

membantu atau mendukung masyarakat dalam proses pertumbuhan dan 

pekembangan yang lebih baik.  Hal ini tentunya tidak akan lepas dari 

bagaimana kinerja dari pemerintah desa dalam melakukan pembangunan.  

Pemerintah desa memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengatur 

rumah tangga sendiri (otonomi desa) serta wewenang dan kekuasaan sebagai 

pelimpahan dari pemerintahan, dimana desa tempat segala urusan dari segenap 

unsur kesatuan masyarakat desa. Kepala desa yang merupakan pemimpin 

tertinggi haruslah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam 

proses penyelenggaraan pembangunan.  

Tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang 

maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan 

penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa: 

- Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa : 

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan 

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

- Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa :  

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
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- Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa : 

“Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi 

penyelenggara pemerintahan desa”. 

 

 Untuk tercapainya tujuan pembangunan desa yang merupakan bagian 

pembangunan yang penting. Artinya, maka pelaksanaan dan pertanggung 

jawaban pembangunan tersebut diserahkan kepada kepala desa sebagai 

koordinator dan pelaksana pembangunan desa yang dipimpinnya. Dimana 

peran kepala desa sangat menentukan pembangunan desa. Untuk    

mengerakkan  masyarakat partisipasinya dalam pembangunan, diperlukan 

adanya tenaga/unsur penggerak untuk menggerakan dan mengarahkan 

kemampuan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan dalam 

hubungan ini, maka kepala desa sebagai kepala desa memegang peranan yang 

menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan 

pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu menegemban tugas yang 

dibebankan kepadanya yang saling kait-mengait termasuk tugas pembangunan 

yang multidimensial. Dalam hal ini pemerintah harus mampu 

mengkoordinasikan sebagai unit dalam pemerintahan agar dapat menggunakan 

fungsi mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang nyata bagi proses 

pembangunan.  

Dalam memperbaiki kehidupan untuk menjadi lebih baik kedepannya 

tentunya kepala desa harus mampu untuk menggerakkan partisipasi 

masyaarakat desa itu sendiri. Karena dengan adanya partisipasi dalam 

berbagai bentuk kegiatan dari masyarakat hal ini tentunya akan dapat 

memberikan kesempatan serta kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat 
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untuk turut serta dalam memberikan masukan berupa pemikiran, tenaga, 

waktu, keahlian, serta ikut merasakan hasil dari pembangunan. 

Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membuat suatu 

program yang di beri nama Desa Maju Inhil Jaya. Program Desa Maju inhil 

Jaya merupakan suatu program dimana desa diberi otonomi yang luas dalam 

pelaksanan pembangunan desa dengan prinsip-prinsip desentralisasi, 

keterpaduan, musyawarah, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan keadilan 

gender, akuntabel dan transfaran, efektif dan efisien, dan berkelanjutan. 

sebagaimana dijelaskan dalam Praturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 

5 Tahun 2015.  

Adapun tujuan utama Program Desa Maju Inhil Jaya adalah:  

1. Meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta 

dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian, pengawasan dan 

pembangunan Desa. 

2. Mewujudkan pembangunan yang partisipatif dengan memberdayakan 

masyarakat dan sumber daya alam di setiap desa. 

3. Meningkatkan akuntabilitas publik terkait keterpaduan perencanaan dan 

penganggaran kegiatan pembangunan. 

4. Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan 

potensi sumber daya desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

5. Menyediakan prasarana sarana pelayanan pemerintahan desa terhadap 

masyarakat;  

6. Menyediakan penghasilan tetap kepala desa dan aparat desa serta insentif 

atau operasional kelembagaan desa. 
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7. Menyediakan pasarana sarana sosial dasar yang di prioritaskan 

masyarakat. 

8. Meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan politis, teknokratis, 

partisipatif, top down dan buttom up. 

9. Mendorong dan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan Desa. 

10. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan 

desa dalam pengelolaan pembangunan. 

11. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi 

keluarga. 

12. Menyediakan sarana dan prasana pendukung perekonomian masyarakat 

melalui sektor pertanian dan perkebunan. 

13. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan dan 

sosial keagamaan, dan   

14. Melakukan sinergi antar program dan sumber pendanaan sesuai dengan 

mekanisme dan regulasi yang ada.  

Mekanisme Program DMIJ secara umum mengikuti sistem 

perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Program DMIJ diatur melalui 

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional, dan dalam penjelesan 

diatas tentunya program Desa Maju Inhil Jaya dapat memberikan dampak 

yang positif yaitu mendongkrak percepatan pembangunan desa-desa se-Inhil 

dan mewujudkan pembangunan yang berkualitas, merata dan integritas. 

Karena hal ini erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat, 

termasuk pertumbuhan ekonomi  masyarakat yang ada di desa Bente. 

Pelaksaan program penguatan infrastruktur desa diharapkan dengan 



 7 

mengikutkan partisipasi masyarakat, pengelolaan pembangunan partisifasi 

dalam penyediaan infrastruktur  dasar untuk masyarakat dengan merujuk pada 

pertimbangan efisiensi penggunaan anggaran dan membuat organisasi 

masyarakat mempercepat kesehjatraan masyarakat. Sehingga, Program DIMJ 

akan terlaksana dengan efisien dan efektif.  

Desa bente Kecamatan Mandah ini memiliki luas wilayah 5900ha 

dengan jumlah penduduk 5.963 jiwa dan mayoritas penduduknya memiliki 

mata pencaharian sebagai petani. Desa ini termasuk desa berkembang namun 

dari segi infrastruktus masih sangat kurang, pembangunan sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan masyarakat seperti  pembanguan jalan, jembatan 

listrik serta pasilitas umum lainya yang berguna untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia serta mempermudah jalur akses ekonomi bagi 

masyarakat di desa bente dan masih banyak masyarakat memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah, hal ini menyebabkan pembangunan infrastruktur 

serta program DMIJ yang dibuat tidak bejalan dengan baik.  

Untuk melaksanakan fungsinya kepala desa dipandang sebagai pihak 

yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan karena dialah 

penggagas, penggerak dan penyelenggara serta pelaksana pembangunan di 

desanya. Untuk melaksanakan sebagai fungsi pelaksana pembangunan secara 

baik dalam proses pembangunan bukan merupakan hal yang mudah, tidak 

jarang kepala desa dihadapkan pada kendala-kendala dan kegagalan dalam 

menjalankan fungsinya tersebut. Sehingga, menyebabkan kurang 

maksimalnya kinerja dari pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan 

desa sehingga banyak yang tidak sesuai hasil nya bahkan pembangunan 
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tersebut tidak terealisasikan 100%. Dibawah ini ada beberapa program 

pembangunan desa yang telah direncanakan oleh kepala desa untuk diajukan 

kepemerintah pusat atau kekabupaten: 

Tabel 1.1 : 

Program Pembangunan Desa Bente Kecamatan Mandah  

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015-2017. 

 

No JenisPembangunan Target Terealisasi Belumtrealisasi 

1 Perbaikan jalan  2.000.000.000 400.000.000     2.600.000.000 

2 Pembangunan jembatan 4.300.000.000      -     4.300.000.000 

3 Pembangunan gedung 

sekolah  

250.000.000        -     250.000.000 

4 Penerangan PLTD dll 1.000.000.000 300.000.000      700.000.000  

Sumber : Kantor Kepala Desa Bente 2017 

Pada Tabel 1.1 dijelaskan bahwa sebelum dan sesudah memasuki 

Tahun 2017  disusunnya perencanaan pembangunan yaitu pada Desa Bente 

direncanakan untuk perbaikan jalan yang ditargetkan adalah kurang lebih 20 

km dengan biaya Rp 3.000.000.000,- terealisasi Rp 400.000.000,- dan 

pembangunan jembatan membutuhkan dana sebesar Rp 4.300 000.000 belum 

terealisasi namun belum terlaksana dengan baik dilapangan. selanjutnya 

pembanguan gedung sekolah dengan anggaran 300.000.000 Selanjutnya 

penerangan PLTD ditargetkan dengan dana Rp 1.000.000.000,-belum 

terealisasi dan ssesuai rencana, perencanakan penerangan desa yang 

ditargetkan untuk memberi penerangan kepada 204 KK, namun belum 

terlaksana.  
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Berdasarkan uraian-uraian diatas serta fenomena yang terjadi, maka 

penulis mengadakan penelitian dengan judul : “ FUNGSI KEPALA DESA 

DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BENTE 

KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ” 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah yang 

ingin diteliti agar tidak menyulitkan dalam pengumpulan data yang 

diperlukan. Maka dari itu penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut : 

a. Bagaimana fungsi kepala desa dalam pelaksanakan pembangunan di desa 

Bente di kecamatan Mandah kabupaten Indragiri Hilir? 

b. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembanguan di desa 

Bente Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir? 

 

1.3 Tujuan Penelitian   

a. Untuk menganalisis fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan 

di desa Bente kecamatan Mandah kabupaten Indragiri Hilir. 

b. Untuk mengetahui cara pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh 

Kepala Desa Bente Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Sebagai aplikasi dari teori-teori yang berkaitan dengan masalah 

pengembangan ilmu administrasi negara, khususnya kepemimpinan dan 

kebijakan pemerintah desa. 

b. Sebagai bahan imformasi bagi aparat desa di Kecamatan Mandah, 

terutama dalam hal pelaksanaan pembangunan pedesaan. 
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c. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan arah dan langkah dalam 

pembangunan pedesaan yang lebih lanjut, sehingga dimasa yang akan 

datang pembangunan lebih berhasil mencapai tujuan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memberikan gambaran dan yang lebih jelas dalam 

penulisan skripsi ini,penulis membagi ke dalam enam bab dengan kerangka 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian  

D. Manfaat Penelitian 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

A. Telaah pustaka 

B. Variable penelitian 

C. Konsep operasional 

BAB III: METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan waktu penelitian  

B. Populasi dan sampel 

C. Jenis dan sumber data 

D. Tekhnik analisis data 

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Letak  dan Luas Wilayah 

B. Keadaan Penduduk 
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C. Pekerjaan Masyarakat Desa Bente 

D. Agama dan Suku 

E. Pendidikan 

F. Gambaran Umum Kantor Desa Bente 

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Identitas Informan 

B. Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

C. Informan Berdasarkan golongan umur atau usia 

D. Informan Berdasarkan Jenis Kelamin 

E. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan 

F. Hambatan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan 

di bente kecamatan mandah kabupaten indragiri hilir 

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan  

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

 


