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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah  makhluk sosial yang selalu bermasyarakat, hal ini terkait 

dengan keterlibatan dalam suatu organisasi tertentu. Pada masyarakat modern 

organisasi yang besar, kompleks, dan canggih banyak bermunculan, dimana salah 

satu organisasi yang penting adalah organisasi pada suatu Negara. Di dalam 

Negara terdapat susunan organisasi pemerintah yang mana sesuai trias politika 

ada legislatif, eksekutif dan yudikatif. 

Dalam susunan organisasi pemerintahan eksekutif, kepemimpinan 

tertinggi menurut susunan pemerintahan adalah Presiden dan sampai pada level 

dibawah pada struktur pemerintahan adalah Kepala Desa. Kepala Desa adalah 

pemimpin yang dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh 

masyarakat, Kepala Desa adalah seorang wakil perpanjang tangan dari masyarakat 

untuk dapat mengatur, menjaga dan  memotivasi warganya dalam  proses 

pembangunan desa, sehingga peran Kepala Desa sangatlah berpengaruh terhadap 

maju-mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan 

di desa. 

Kepala Desa dalam kedudukannya sebagai kepala pembangunan 

masyarakat desa bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan didesanya. 

Kepala Desa dalam pembangunan desa mempunyai wewenang dan tugas sebagai 

berikut: 
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1. Kepala Desa sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Desa. 

2. Kepala Desa bertanggungjawab atas berbagai data pembangunan untuk 

menyusun rencana pembangunan desa. 

3. Kepala Desa melakukan titik pangkal administrasi bantuan desa, antara 

lain menyusun laporan, disamping menggerkkan masyarakat dalam 

pelaksanaannya. 

4. Kepala desa bertanggungjawab dalam menggerakkan partisipasi 

masyarakat dan sebagainya. 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah menyebutkan, bahwa dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan 

daerah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah  mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan 

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan  masyarakat melalui peningkatan, 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya 

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa 

konsekuensi dan implikaasi yang cukup besar terhadap perubahan paradigma 

Pembangunan Daerah. Dengan dilaksanakan Otonomi Daerah, maka daerah 
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dituntut untuk dapat secara mandiri mengurus rumahtangganya sendiri, baik 

dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. 

Kepala Desa sebagai suatu organisasi pemerintah yang secara politis 

memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau 

komunitasnya. Dengan demikian desa menjadi gerbang terdepan dalam 

menggapai keberhasilan dari segala urusan dan  program dari pemerintah. Dengan 

diberikan kewenangan kepala desa untuk melaksanakan tugas secara mandiri 

melalui konsep pemberian otonomi desa, kepemimpinan kepala desa dalam 

menggerakkan pembangunan dalam wilayah desa sangat berpengaruh karena 

kepala desa selaku aparat pelaksana sekaligus pimpinan formal dalam 

penyelenggara pemrintahan di desa, oleh karena itu setiap kegiatan yang 

dilaksanakan di desanya harus diketahui dan mendapatkan persetujuan dari kepala 

desa terlebih dahulu karena hal ini mencakup wilayah kekuasaannya dan tanggung 

jawab yang di embannya. 

Pada saat  ini Pemerintah Daerah diberikan wewenang yang lebih besar 

dan sumber keuangan yang lebih banyak untuk mendorong proses pembangunan 

di daerahnya sehingga mendorong terwujudnya pembangunan nasional. Setiap 

desa memiliki dana yang didapat dari pemerintah pusat sampai pendapatan desa 

itu sendiri, untuk pembangunan desa yang bersangkutan. Desa Koto Ranah 

memiliki dana sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 : Dana yang diperoleh Desa Kota Intan 2014-2017 

 

No. Tahun Dana Yang Diperoleh 

1.  2014 Rp. 285.000.000,- 

2. 2015 Rp. 333.000.000,- 

3. 2016 Rp. 385.747.000,- 

4. 2017 Rp.1.188.551.429,- 

Sumber:  Desa Koto Ranah Tahun 2017 

Dana tersebut yang diperoleh desa dari berbagai sumber, baik itu dari 

pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai pada pendapatan desa itu sendiri. 

Dalam hal ini, peran Kepala Desa sebagai pengawas, pengendali serta sebagai 

koordinasi terhadap dana-dana yang diperoleh desa akan berpengaruh terhadap 

pembangunan desa. Desa Koto Ranah  sudah  terlebih dahulu membuat anggaran 

dana Desa, anggaran dana desa tersebut sudah disepakati dan didalamnya sudah 

termasuk semua anggaran yang dibutuhkan oleh Desa Koto Ranah Kecamatan 

Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Seperti anggaran biaya dalam bidang 

penyelenggaraan pemerintahan desa sampai anggaran biaya tak terduga. Adapun 

rincian Anggaran Biaya Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan 

Hulu sebagai berikut: 
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Tabel 1.2: Rencana Anggaran Biaya Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun              

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 

 

No. Bidang Kegiatan Biaya 

1. Penyelenggara Pemerintah Belanja Pegawai Rp. 141.300.000,- 

2. Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

Belanja Barang 

dan Jasa 

Rp. 53.480.000,- 

3. Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

Operasional BPD Rp. 40.027.146,- 

 4.  Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

Operasional 

RT/RW 

Rp. 59.100.000,- 

 5. Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

Operasional PBB Rp. 4.050.000,- 

 6. Pelaksanaan Pembagunan 

Desa 

Belanja, Modal, 

Barang dan Jasa 

Rp. 312.326.429,- 

 7. Pembinaan Kemasyarakatan Pelatihan – 

pelatihan 

Rp. 25.700.000,- 

 8. 

 

Pembinaan Kemasyarakatan Bantuan 

Keuangan 

Lembaga Desa 

Rp. 93.174.244,- 

 9. Belanja Tak Terduga Bantuan 

Keuangan 

Lembaga Desa 

 

Sumber: Kantor Desa Koto Ranah, 2017 

Dari tabel diatas dapat dilihat Rincian Anggaran Biaya Desa Koto Ranah 

Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, dimana  rencana anggaran biaya untuk 

pembangunan sudah cukup besar, dalam hal ini kepemimpinan  Kepala Desa 

untuk mengatur masalah dana pembangunan sangat diperlukan, agar rencana 

anggaran  biaya untuk pembangunan tersebut dapat terealisasi dengan semestinya. 
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Melalui kebijakan otonomi daerah tentunya daerah dapat leluasa untuk 

membangun, memberdayakan, dan mengurus sendiri daerah sesuai dengan yang 

diinginkan oleh masyarakat yang bertujuan untuk memajukan daerah masing-

masing, atas dasar kebijakan  itulah yang membuat daerah  melakukan pemekaran 

agar dapat mengurus daerahnya sendiri dan mendapatkan anggaran daerah dalam 

membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan.  

Kemudian dengan muncul dan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, maka dengan jelas dan secara hukum desa memiliki 

kewenangan secara penuh dalam proses pengelolaan pemerintahan dalam proses 

pembangunan desa. Pembangunan Desa merupakan suatu proses yang 

berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

pembangunan  nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan 

masyarakat. Dalam  konteks pembangunan, pemerintah Indonesia di canangkan 

berbagai program diantaranya seperti program inpres desa tertinggal, program 

pembangunan  infrastruktur pedesaan, program alokasi dana desa, program PNPM 

dan sebaginya. Semua  program khusus ini bertujuan untuk mempercepat upaya 

pembangunan di daerah pedesaan. 

Beberapa program yang telah dilaksanakan dan ada juga program yang 

belum dilaksanakan, program yang belum terlakasana hingga saat ini. Bisa dilihat 

dari tabel berikut ini : 
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Tabel 1.3: Program Rencana Pembangunan Di Desa Koto Ranah Kecamatan 

Kabun Kabupaten Rokan Hulu 2017 

 

No. Rencana Pembangunan Keterangan 

1. Jembatan Terbengkalai 

2.  Drainase Dusun Sei Merah Belum Terlaksana 

3. Drainase  Dusun Merah dan Sei Oto 

(Area Pemakaman) 

Belum Terlaksana 

4. Turap Jembatan  Belum Terlaksana 

5. Posyandu Belum Siap 

6. Puskesmas Pembantu Belum terlaksana 

9. Semenisasi Dusun Sei Rumanio Belum terlaksana 

Sumber: Kantor Desa Koto Ranah, 2017 

 

 Dari tabel yang dibuat peneliti diatas dapat dilihat program rencana 

pembangunan belum terlaksana dalam kegiatan pembangunan tersebut 

diantaranya : pembangunan jembatan yang belum terealisasi, pembangunan 

drainase, pembangunan turap jembatan, puskesmas pembantu, posyandu dan 

semenisasi. 

Melihat permasalahan diatas, maka penulis tertarik mengambil judul  

“Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Koto 

Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa 

Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu? 

2. Apa saja faktor-faktor penghambat kepemimpinan Kepala Desa dalam 

pembangunan di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten 

Rokan Hulu? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah  yang hendak penulis akan diteliti tersebut 

seperti yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang 

ingin dicapai yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam 

pembangunan di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan 

Hulu 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kepemimpinan kepala desa 

dalam pembangunan Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten 

Rokan Hulu 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil yang akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis, sebagai bahan untuk menambah pengetahuan bagi penulis 

juga sebagai sumbangan pemikiran kepada peneliti lain yang akan 

melakukan penelitian dengan fokus penelitian yang sama khususnya Ilmu 

Administrasi Pembangunan. 

2. Secara praktis, sebagai bahan masukan pemikiran bagi kepala desa beserta 

pemerintahan desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu 

untuk dapat berperan dalam pembangunan agar dapat meningkatkan 

pembangunan di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan 

Hulu. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian  ini, penulis susun kedalam enam bab dan 

masing bab terdiri beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini merupakan uraian tentang beberapa teori yang melandasi 

penulisan dengan penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, 

jenis dan sumber data, dan teknik pengumpulan data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisikan gambaran umum Desa Koto Ranah tentang keadaan 

penduduk, jenis mata pencahariaan, tingkat pendidikan, agama dan pemerintahan 

kecamatan. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan diuraikan tentang pembahasan dari hasil penelitian 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran terhadap 

penelitian yang dilakukan di kantor Desa Koto Ranah tentang Kepemimpinan 

Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun 

Kabupaten Rokan Hulu. 

 


