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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan otonomi daerah yang dilandasi dengan perubahan paradigma 

sentralisasi keparadigma desentralisasi tidak hanya memperkuat otoritas 

pemerintah daerah dan kemajuan demokrasi tingkat lokal, akan tetapi juga 

pemberdayaan berkelanjutan baik pemerintahan daerah provinsi, maupun 

Pemerintahan daerah Kabupate/Kota. Otonomi Daerah pada dasarnya memiliki 

tujuan yang murni sebagaimana amanat dari Negara Indonesia, yaitu untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata. Berdasarkan tujuan tersebut, 

setiap rakyat senantiasa diberikan harapan akan peningkatan kesejahteraan hidup 

baik secara ekonomi maupun sosial. 

Otonomi daerah menjadikan setiap daerah berhak untuk membuat 

peraturan sendiri untuk daerahnya. Peraturan yang dirancang oleh Pemerintah 

Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Aparatur 

Pemerintah Daerah senantiasa berusaha utnuk menjalankan otonomi daerah agar 

potensi daerah dapat berkembang secara optimal dan tidak timbul permasalahan. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yaitu 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. Sebagai masyarakat adat yang memiliki otonomi maka desa merupakan 

subjek hukum. Taliziduhu Ndraha (kutipan nurcholis hanif 2011:21) menjelaskan 



2 

 

bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subyek hukum, artinya 

dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. 

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan 

Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi 

pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat 

desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan 

sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk kedesa 

diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana 

pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan 

melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa 

(M. Rendra Rinaldi, 2016). Pembangunan Desa akan tercapai dengan adanya 

keituksertaan masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang ada 

didesanya. Karena pada dasarnya Pembangunan Desa membutuhkan kerjasama 

dari masyarakat, seperti halnya menurut Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 

tentang desa pada bagian pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan 

pada pasal 78 ayat 3 yaitu pembangunan desa sebagaimana yang dimaksud 

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna 

mewujudkan persatuan perdamaian dan keadilan sosial (Hernold Ferry 

Makawibang, 2016).  
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UU   Desa   mengenai   perencanaan pembangunan  Desa    sebagaimana  

dapat  disimak  pada  Ps  79  UU  No  6  tahun 2014 yakni: 

a. Pemerintah   Desa   menyusun   perencanaan   Pembangunan   Desa   

sesuai kewenangannya  dengan  mengacu  pada  pereencanaan  

pembangunan  Kota  / kabupaten. 

b. Perencanaan pembangunan desa tersebut  disusun secara berjangka 

meliputi 

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk jangka 

waktu enam (6) tahun 

2) Rencana Pembangunan tahunan atau disebut Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (RKPD) sebagai penjabaran RPJM - D untuk jangka 

waktu satu (1) tahun 

c. RPJMD  dan  RKPD  merupakan  pedoman  dalam penyusunan  Anggaran 

Pendapatan dan  Belanja Desa 

d. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikut 

sertakan masyarakat Desa 

e. Pemerintah   Desa   wajib menyelenggarakan   musyawarah   perencanaan 

Pembangunan Desa (Musrengbangdes) (Ps 80 UU No 6 Th 2014) 

Kabupaten  Kampar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau 

yang cukup aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Perbup 

Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2017 tentang kewenangan desa di kabupaten 

kampar pada pasal 11 pelaksanaan pembangunan desa meliputi: 
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1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaaan sarana 

prasarana lingungan pemukiman. 

2. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar 

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana usaha ekonomi desa 

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana untuk pelestarian  lingkungan hidup 

Pembangunan Desa di Kabupaten Kampar telah diatur dalam peraturan 

bupati Kampar. Desa Gunung Bungsu terletak dikecamatan XIII Koto Kampar, 

yang berdekatan dengan Desa Muara Takus dimana terletaknya sejarah 

peninggalan kerajaan Sriwijaya yakni Candi Muara takus. Dengan jumlah 

penduduk Desa Gunung Bungsu yaitu sebanyak 3.358 jiwa, dan terdapat 650 

kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 2.250 laki-laki dan 1.108 perempuan. 

Dalam pelaksanaan pembangunan desa Didesa Gunung bungsu kecamatan 

XIII Koto kampar, Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggaraan Pemerintah Desa. Berdasarkan pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah RPJM Desa Gunung Bungsu masa jabatan kepala desa saat ini 

yaitu 2015-2020. Maka dari itu, fokus penelitian ini adalah pelaksanaan 

pembangunan berdasarkan tahun anggaran 2017 yang telah terlaksana. 

Berdasarkan observasi awal penulis, diperoleh data bahwa capaian kinerja 

pembangunan belum maksimal. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan 

yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. 
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Tabel 1.1  Rencana Kerja Pemerintahan Desa Gunung Bungsu Kecamatan 

XIII Koto Kampar Tahun 2017 yang terlaksana. 

No Jenis Kegiatan 
Biaya dan sumber pembiayaan 

Keterangan 
Jumlah (Rp) Sumber 

1 Pembangunan boxvluvert 140.000.000 APBD Kab Terlaksana 
2 Pengaspalan Hotmix 1.500.000.000 APBD Kab Terlaksana 
3 Pengaspalan Lapen 500.000.000 APBD Kab Terlaksana 
4 Pembukaan jalan baru 250.000.000 APBD Kab Terlaksana 
5 Pengadaan lampu jalan 27.000.000 APBD Des Terlaksana 
6 Pembangunan portal 10.000.000 APBD Des Terlaksana 

7 Pembangunan drainase type s3 & s4 260.000.000 
APBD Des & 
Prov 

Terlaksana 

8 Rehab musholla 40.000.000 APBD Des Terlaksana 
9 Penambahan ruang kelas baru 300.000.000 APBD Kab Terlaksana 
10 Rumah layak huni 280.000.000 APBD Prov Terlaksana 
11 Kegiatan Imunisasi Balita 20.000.000 APBD Kab Terlaksana 
12 Bantuan bibit perkebunan 40.000.000 APBD Kab Terlaksana 
13 Bantuan bibit pertanian 5.000.000 APBD Kab Terlaksana 

Sumber: RKP Desa Gunung Bungsu tahun 2017 

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa pelaksanaan pembangunan desa yang 

terlaksana di dominasi oleh program-program pembangunan  fisik. Pemerintah 

Kampar khususnya Gunung Bungsu memprioritaskan program pembangunan 

pada pembangunana fisik. Selanjutnya terdapat beberapa dari Rencana Kegiatan 

Pembnagunan Desa yang belum terlaksana sebagaimana dapat dilihat dari tabel 

dibawah ini. 

Tabel 1.2  Rencana Kerja Pemrintahan Desa Gunung Bungsu Kecamatan 

XIII Koto Kampar Tahun 2017 yang tidak terlaksana. 

No Jenis Kegiatan 
Biaya dan sumber pembiayaan 

Keterangan 
Jumlah (Rp) Sumber 

1 Rehabilitas Kantor Desa 40.000.000 APBD Des Tidak Terlaksana 

2 Pembangunan jembatan 300.000.000 APBD Kab Tidak Terlaksana 

3 Pembangunan Poskambling 25.000.000 APBD Des Tidak Terlaksana 

4 
Pembangunan Lumbung 
Desa 

50.000.000 APBD Des Tidak Terlaksana 

5 Rehabilitas Sarana olahraga 50.000.000 APBD Des Tidak Terlaksana 

6 Penjernihan air 45.000.000 APBD Des Tidak Terlaksana 

7 Rehab TPA 45.000.000 APBD Des Tidak Terlaksana 

8 Pembangunan TPA 150.000.000 APBD Des Tidak Terlaksana 

9 Bantuan Bibit sapi 100.000.000 APBD Kab Tidak Terlaksana 

10 Bantuan Bibit ikan 40.000.000 APBD Kab Tidak Terlaksana 

11 Bantuan Alat kesehatan 150.000.000 APBD Kab Tidak Terlaksana 

Sumber: RKP Desa Gunung Bungsu tahun 2017 
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 Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dari beberapa jenis kegiatan 

masih banyak Rencana kerja pemerintah yang belum terlaksana. Mayoritas 

program yang tidak terlaksana adalah program yang bersifat non-fisik. Fokus 

pembangunan di Desa Gunung Bungsu tahun 2017 adalah infrastruktur jalan, 

drainase, dan box couver. Hal ini disebabkan karena kondisi jalan yang menjadi 

sarana transportasi darat utama di Desa Gunung Bungsu perlu ditingkatkan. 

Dengan adanya pembangunan tersebut pemerintah desa berharap masyarakat 

dapat memanfaatkannya untuk mempermudah kegiatan mereka sehari hari, seperti 

melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil 

pertaniannya agar lebih mudah, dll. 

Selain itu tabel. 1.1 menunjukkan bahwa dari bahwa dari 24 kegiatan 

perencanaan pembangunan ditahun 2017 hanya 13 kegiatan yang terlaksana. Hal 

tersebut menunjukan perlunya peningkatan pemerintah dalam pembangunan dan 

belum maksimalnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur didesa Gunung 

Bungsu, hal tersebut disebabkan pembangunan disesuaikan dengan ketersediaan 

dana. Dana untuk pembangunan desa Gunung Bungsu Menggunakan APBN dan 

ABPD sebesar Rp.5.830.150.000. 

Kemudian, penulis melakukan wawancara kepada beberapa orang warga 

Desa gunung bungsu, penulis menemukan beberapa masalah tentang 

pembangunan sebagai berikut:  

1. Banyaknya program pembangunan yang tidak terlaksana dan kurang tepat 

sasaran terhadap kebutuhan warga Desa Gunung Bungsu. 



7 

 

2. Menurut masyarakat, terdapat banyak faktor yang menghambat dalam 

pelaksanaan pembangunan desa di Desa Gunung Bungsu, namun faktor 

tersebut hanya berupa asumsi-asumsi masyarakat tanpa mengkonfirmasi 

dengan aparatur desa. 

3. Masyarakat tidak mengetahui program-program yang dilaksanakan oleh 

pimpinan desa. Artinya, masyarakat tidak terlibat aktif dalam rapat mengenai 

rencana program pembangunan hingga kegiatan program. 

4. Masyarakat menganggap partisipasi masyarakat desa hanya berupa dukungan 

dan kegiatan teknis seperti gotong royong acara acara seperti HUT RI namun 

masyarakat desa beranggapan partisipasi dalam perencanaan program itu 

tidak perlu terlibat 

Terkait permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Gunung 

Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Gunung Bungsu 

Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar? 

2. Apa saja faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pembangunan desa di 

Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto kampar Kabupaten Kampar?  
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1.3 Tujuan 

Dalam penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai 

tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah 

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembangunan di Desa Gunung Bungsu 

Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan pembangunan desa di 

Desa Guning Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian secara Teoritis, yaitu: 

1. Dalam rangka pengembangan teori yang telah disediakan selama 

perkuliahan. 

2. Dapat dijadikan sebagai pemahaman yang lebih bagi peneliti. 

Manfaat peneliti secara Praktis, yaitu: 

1. Mengetahui secara langsung bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Desa 

di Desa Gunug Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar. 

2. Hasil ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan kepada 

pemerintah Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab, 

berikut ini penjelasan tentang masisng-masing bab: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II :  LANDASAN TEORI 

  Pada bab ini berisikan penguraian dari teori-teori dan defenisi 

terhadap permasalahan yang diteliti. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Pada bab ini diuraikan mengenai metodologi penelitian berupa lokasi 

dan waktu penelitian, jenis dan sumber data populasi dan sampel, 

teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Dalam bab ini membahas tentang sejarah, kondisi geografis, tugas 

pokok dan fungsi serta struktur organisasi. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini akan membahas tentang hasil penelitian Pelaksanaan 

Pembangunan Desa di Desa Gunug Bungsu Kecamatan XIII Koto 

Kampar. 

BAB VI :  KESIMPULAN DAN SARAN 

      Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. 

 


