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BAB I 

  PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok dalam Melaksanakan urusan rumah 

tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun, membina masyarakat dan 

Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten (Nurcholis, 2005:138). 

Dalam urusan desa, maka UU Desa telah menempatkan desa sebagai 

subyek dari pembangunan. Pemerintah supra desa menjadi pihak yang 

menfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan desa. Supra 

desa harus siap dan berani dengan konsekuensi pemberlakukan kedua azas 

tersebut. Dengan menjadi subyek pembangunan justru desa tidak lagi akan 

menjadi entitas yang merepotkan pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten. 

Bahkan, desa akan menjadi entitas negara yang berpotensi mendekatkan peran 

negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa. 

(Kurniawan, 2015:35). 

Dengan demikian, maka pembangunan desa yang dilakukan seharusnya 

mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui 

pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat berupaya untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk 

dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapaikehidupan yang lebih baik dan 

taraf hidup yang lebih berkualitas. Perjalanan sejarah bangsa telah membuktikan 

bahwa desa telah melalui banyak ujian serta lika-liku, khususnya yang terkait 

dengan bentuk ideal dan praktik pemerintahan serta penyelenggaraan negara 



2 
 

dalam upaya mewujudkan konsep negara kesejahteraan (welfare state). Maka 

pada saat ini, Desa diberikan kesempatan dan juga kewenangan untuk mengurusi 

daerahnya, dengan alokasi dana yang cukup besar.  

Dengan adanya kesempatan dan kewenangan Desa, maka  pembangunan 

dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan harus selalu ditingkatkan 

kualitasnya, akan tetapi kenyataan tidak demikian.untuk memperbaiki mutu 

pelayanan publik salah satu caranya adalah membenahi apa yang menjadi keluhan 

dari masyarakat. (Ma‟arif dalam Zulfa Nurdin, 2016:50).  

Dalam bidang pembangunan,  merujuk pada Undang-Undang  No.6 Tahun 

2014 tentang desa menentukan bahwa sumber keuangan desa secara umum 

berasal dari APBN, APBD, PAD dan sumber lain yang sah. Jika diperkirakan 

pemerintah mampu menggelontorkan setiap desa sebanyak 10% dari total APBN, 

plus ADD sebesar 10% dari Pajak / Retribusi / DAU / DBH, ditambah Pendapatan 

Asli Desa dan sumbangan lain yang sah, maka setiap desa kemungkinan akan 

mengelola dana di atas 1 Milyar perdesa pada 72.944 desa di Indonesia. (Handout 

Materi Sosialisasi RUU Desa. 2013)  

Telah pula ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (2) Permendagri No 37 tahun 

2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Belanja 

Pemberdayaan Masyarakat yang dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk : 

    1. Biaya perbaikan prasarana dan sarana publik. 

    2. Menunjang kegiatan LPMD dan PKK. 

    3. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa. 

    4. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan. 

    5. Perbaikan lingkungan dan pemukiman. 

    6. Teknologi Tepat Guna. 
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    7. Perbaikan kesehatan dan pendidikan. 

    8. Pengembangan sosial budaya. 

    9. Kegiatan lainnya yang dianggap penting. 

Dengan potensi keuangan dan juga payung hukum yang jelas, maka Desa 

bisa secara mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan, termasuk melakukan 

kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sesuai amanat yang terkandung dalam 

undang-undang desa.  

Supaya kegiatan pembangunan bisa meningkatkan kesejahteraan  

masyarakat, maka partisipasi masyarakat  menjadi  hal yang sangat penting. 

Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan 

memerlukan  kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang 

sama.  Strategi  yang  biasa diterapkan adalah melalui strategi „penyadaran‟. 

Untuk berhasilnya program pembangunan desa tersebut, warga masyarakat 

dituntut  untuk  terlibat  tidak  hanya  dalam  aspek  kognitif dan praktis tetapi 

juga  ada  keterlibatan  emosional  pada  program tersebut, hal ini diharapkan 

dapat memberikan kekuatan dan perasaan untuk ikut serta dalam gerakan 

perubahan yang mencakup seluruh bangsa. Untuk itu pemimpin harus 

menyebarluaskan kebijakan pembangunan desa dan secara aktif 

mengidentifikasikan diri dengan kebijakan tersebut (Rukminto Adi, 2001:27) 

Disamping itu, terkait dengan percepatan pembangunan, Dr. Wilopo 

(2015:460)   menyatakan  faktor-faktor  yang dapat mempercepat pembangunan di 

sebuah desa yaitu 1) inovasi, 2) jiwa wirausaha dan 3) teknologi baru. Inovasi 

tidak serta merta berbicara tentang produk baru, tetapi  bisa  juga dengan 

melakukan hal lama dengan cara-cara yang baru. Amerika dan Tiongkok adalah 

contoh negara yang berhasil mengembangkan inovasi di desa-desa yaitu dengan 
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menggelar acara Young Entrepreneur in Village. Dalam gelar acara tersebut  para 

pemuda diberikan  pelatihan dan pembinaan tentang peluang usaha yang dapat 

dikembangkan sesuai dengan potensi desa mereka.    

Sebagaimana yang dikatakan oleh Siagian (2000:164) bahwa “Inovasi 

merupakan sebuah hasrat dan tekad untuk selalu mencari, menemukan serta 

menggunakan cara kerja baru, metode kerja baru, dan teknik baru dalam 

pelaksanaan pekerjaan demi kepuasan kerja organisasi dan kepuasan masyarakat”. 

Tindakan dan upaya untuk melakukan inovasi khususnya dalam dunia 

birokrasi Indonesia perlu mendapat dukungan dan penghargaan serta 

menghilangkan segala bentuk hambatan seperti proses kerja yang sangat 

prosedural dan adanya pengawasan yang super ketat terhadap aparatur dalam 

menjalankan  tugas dan fungsi organisasi dengan mendasarkan kepada aturan 

baku  tersebut. Pengabaian terhadap nilai  organisasi yang tertuang dalam visi-

misi organisasi  hanya  akan  membuat  birokrasi menjadi kaku dan tidak 

responsif terhadap perubahan lingkungan. 

Sehubungan munculnya respons dari Kepala Desa terhadap perubahan 

lingkungan, salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini 

adalah Strategi Inovasi Pemerintah Desa Lubuk Kembang  Sari  Kecamatan  Ukui  

Kabupaten Pelalawan. Meskipun sebagai sebuah desa kecil yang jauh di 

pedalaman, tetapi  dengan pendapatan  yang  ada di Desa Lubuk Kembang Sari 

dapat mewujudkan sebuah pelayanan masyarakat yang boleh dikatakan sangat 

istimewa.  

M. Iwan Kusmawan diangkat menjadi Kepala Desa Lubuk Kembang Sari 

pada tahun 2007,  sejak itu beliau mulai melakukan pembenahan di pemerintahan 

desa, mendata potensi dan berbagai permasalahan sosial yang muncul ditengah 

masyarakat. Beliau rajin turun kelapangan berjumpa langsung dengan warga, 
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melihat langsung kondisi sosial masyarakat di wilayah pemerintahannya, dengan 

itu beliau dapat mendengar langsung apa yang menjadi keinginan warga terkait 

pembangunan di Desa Lubuk Kembang Sari. Dari sinilah muncul hasrat dan tekad 

dalam diri beliau dengan pemikiran kreatif  yang melahirkan sebuah inovasi untuk 

percepatan pembangunan di Desa Lubuk Kembang Sari.  

M. Iwan Kusmawan dalam menjalankan roda pemerintahan Kepala Desa  

selalu mengedepankan semangat kebersamaan, budaya  gotong-royong  yang 

selama ini sudah mentradisi, sehingga  beliau tidak mendapat kesulitan   

memperoleh  dukungam   peran  aktif  semua lembaga desa, dukungan dari 

seluruh    lapisan    masyarakat   yang    bersatu  padu    sesuai   pepatah  orang 

tua-tua “Berat  sama  dipikul   Ringan  sama  dijinjing, Duduk  sama  rendah 

Berdiri sama tinggi, Bulat air di pembuluh Bulat kata di mufakat” sehingga 

mampu  memotivasi seluruh elemen menuju percepatan pembangunan Desa 

Lubuk  Kembang Sari. 

Kepala Desa Lubuk Kembang Sari melakukan strategi untuk  suksesnya 

Inovasi yang ditawarkan kepada masyarakat. Antara lain dengan melakukan 

pelayanan terintegrasi melibatkan semua komponen yang ada, artinya 

mewujudkan sebuah  pelayanan yang menyentuh segala aspek pembangunan fisik 

maupun rohani, dari pelayanan administrasi pemerintahan sampai pada 

peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.   

Pada saat peneliti melakukan  pra survey diperoleh  keterangan dari 

Kepala Desa Lubuk Kembang Sari, bahwa inovasi untuk menciptakan 

kesejahteraan masyarakat  telah direalisasikan , selanjutnya disajikan pada tabel 

berikut : 
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  Tabel 1.1 Inovasi Kepala Desa Lubuk Kembang Sari Tahun 2015-2016 

No Inovasi  Penerima 

Manfaat 

Dukungan 

Swadaya 

Peraturan 

Desa 

Keterangan 

1 

Program  bantuan 

langsung  untuk 

para lansia/ jompo 

18 orang 
Petani 

Sawit 

No. 30 Th.2012 

Tentang  Sosial 

Masyarakat  

Inovasi sesuai dengan 

tujuan   Peningkatan 

Pelayanan Sosial 

masyarakat (Pasal 2) 

2 

Program bantuan 

langsung untuk 

Guru MDA 

5 orang 
Petani 

Sawit 

No. 25 Th.2012  

Tentang  

Pendidikan 

Inovasi sesuai dengan 

tujuan Peningkatan 

Pelayanan masyarakat 

(Pasal 2) 

3 

Program bantuan 

untuk   lahan tapak 

rumah. 

100 KK 
Petani 

Sawit 

No. 11 Th. 2012 

Tentang LKMD 

 

Inovasi sesuai dengan 

tujuan Peningkatan 

Pelayanan  masyarakat 

(Pasal 3) 
      

Sumber : Data olahan penelitian, 2017 

Dari tabel diatas, diketahui bahwa Inovasi Kepala Desa dalam bentuk 

bantuan rutin diberikan  kepada 18 (delapan belas)  orang jompo,  gaji  bulanan  

untuk 5 (lima) orang  guru MDA, serta lahan tapak rumah untuk 100 Kepala 

Keluarga (KK). Jadi, sekarang ini Kepala Desa Lubuk Kembang Sari tidak hanya 

sekedar  melayani masyarakat dalam urusan administrasi kepemerintahan, tetapi 

sudah mempunyai  inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.  

Segala bentuk pembangunan yang ada di desa memang ditujukan untuk 

kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini diperlukan partisipasi masyarakat 

disegala aspek pembangunan Desa Lubuk Kembang Sari yaitu upaya 

meningkatkan kesejahteraan para lansia/ orang jompo, pembangunan infrastruktur 

rumah layak huni, kesejahteraan para guru desa. Permasalahan terkait 

kesejahteraan warga inilah yang melatar  belakangi terbentuknya aturan berupa 

Peraturan Desa Lubuk Kembang Sariyaitu : 1) Perdes Lubuk Kembang Sari No.30 

Tahun 2012 Tentang Sosial Masyarakat, menitik beratkan pada pembangunan 

kesehatan lansia/ jompo secara partisipatif dan terpadu,  sebagaimana  dijelaskan  

dalam Pasal 2 tentang Tujuan pembentukan Sosial Masyarakat Desa Lubuk 
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Kembang Sari  adalah untuk Menyediakan Fasilitas Pelayanan sosial  Masyarakat 

meliputi :  Pemberdayaan masyarakat, Pengembangan kegiatan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat setempat, Peningkatan pelayanan sosial pada masyarakat. 

2) Perdes No.25 Tahun 2012 Tentang Pendidikan menitik beratkan pada 

pembangunan pendidikan secara partisipatif dan terpadu termasuk gaji para guru, 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal  2  tentang Tujuan pembentukan Lembaga 

Pendidikan Desa Lubuk Kembang Sari adalah untuk mempercepat kesejahteraan 

masyarakat melalui : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, 

Pengembangan kemitraan, Pemberdayaan masyarakat,  Pengembangan kegiatan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dan Peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat.  3) Perdes Lubuk Kembang Sari No.11 Tahun 2012 Tentang 

LKMD,  Perdes  ini  menitik  beratkan  pada  pembangunan  sesuai  dengan 

kebutuhan  masyarakat  setempat  khususnya  pembangunan infrastruktur 

termasuk didalamnya keperluan penyediaan lahan tapak rumah bagi warga yang 

membutuhkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 tentang Tujuan 

pembentukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD ) adalah untuk 

mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui : Peningkatan peran serta 

masyarakat dalam pembangunan, Pengembangan kemitraan, Pemberdayaan 

masyarakat, Pengembangan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

setempat, dan Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pada Pasal 5 butir 3, 

juga dijelaskan tentang tugas LKMD  yaitu Melaksanakan dan mengendalikan 

pembangunan  termasuk  didalamnya  kegiatan  penyediaan  lahan  tapak  rumah 

di Desa Lubuk Kembang Sari. Peraturan Desa yang sudah ada diinterpretasikan 

oleh Kepala Desa secara lebih luas, sehingga dirasa mampu sebagai payung 

hukum yang menaungi berbagai inovasi yang dilaksanakan selama ini.    



8 
 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penelitian ini 

mencoba untuk menganalisis Inovasi yang dilakukan Pemerintah Desa dengan 

judul : “Inovasi Pemerintah Desa Lubuk Kembang Sari Dalam Upaya 

Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lubuk Kembang Sari 

Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sebagaimana gambaran yang telah di paparkan di latar belakang masalah 

diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah :  

1. Bagaimana strategi Pemerintah Desa dalam melakukan inovasi untuk 

menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Lubuk Kembang Sari 

Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung inovasi  Pemerintah Desa Lubuk 

Kembang Sari dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa 

Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan? 

3. Kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah desa dalam melakukan  

inovasi di Desa Lubuk Kembang Sari dalam upaya menciptakan 

kesejahteraan masyarakat Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui 

Kabupaten Pelalawan? 

4. Bagaimana  realisasi dari  inovasi Kepala Desa dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui 

Kabupaten Pelalawan? 
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1.3      Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

1. Untuk  mengetahui gambaran  strategi Inovasi Pemerintah Desa   

dalam   menciptakan  kesejahteraan  masyarakat  Desa Lubuk 

Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor  yang mendukung inovasi  Pemerintah 

Desa dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Lubuk 

Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. 

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah desa dalam 

melakukan  inovasi di Desa Lubuk Kembang Sari dalam upaya 

menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Lubuk Kembang Sari 

Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan? 

 

1.3.2  Manfaat Penelitian 

Adapula manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian diharapkan Dapat menjadi tambahan referensi dan bahan 

pengembangan penelitian selanjutnya mengenai inovasi yang dilakukan 

pemerintah desa dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan 

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu 

Sosial Jurusan Administrasi Negara S1. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas 

pengetahuan khususnya mengenai  inovasi yang dilakukan pemerintah desa dalam 

upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. 
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3. Bagi Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau. 

Penelitian ini di harapkan sebagai masukan dan pertimbangan bagi 

pemerintah-pemerintah desa di Provinsi Riau khususnya menjadi inspirasi Kepala 

Desa dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.  

 

1.4      Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini sistematika penulisan akan berisikan Bab demi Bab 

yang masing-masing terdiri atas sub dengan kerangka sebagai berikut.  

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada Bab ini akan ditemukan latar belakang penelitian, 

pembeberan masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab ini akan dicantumkan tentang teori-teori yang 

mendukung dan berhubungan dengan masalah yang akan di bahas 

dalam skripsi ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian dan analisa 

data yang terdiri dari pemilihan lokasi penelitian, jenis dan sumber 

data, teknik pengumpulan data dan analisa data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab ini akan  dijelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, 

analisis data, dan jawaban atas  pertanyaan penelitian sesuai 

dengan  teknik  analisis. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan Bab terakhir yang akan berisikan kesimpulan dari 

penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran 

bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


