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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan yang sudah dilaksanakan di Indonesia sebagai Negara 

kesatuan dari tiga periode yang dimulai dari orde lama, orde baru dan sampai 

sekarang ini berada pada era pembaharuan yang sering disebut sebagai era 

reformasi. 

Di era reformasi ini, kita dihadapkan pada perubahan arah 

pembangunan yang bertumpu pada peningkatan sumberdaya aparatur. 

Pemerintah sebagai kunci pokok tercapainya cita-cita bangsa yang merdeka 

dan berkembang. Upaya peningkatan sumberdaya aparatur yang berkualitas 

harus dimulai pada tingkat pemerintahan di desa dengan asumsi bahwa 

tingginya kualitas aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya sangat 

bergantung dari kualitas sumberdaya manusianya. 

Masyarakat memiliki peran cukup sentral untuk menentukan pilihan 

kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya, dan kepala desa 

menyelenggarakan kebijakan tersebut. Keberhasilan suatu pembangunan akan 

sangat di tunjang oleh manajemen pemerintah yang baik. Dan dalam 

pembangunan pedesaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional 

mempunyai arti yang strategis, karena desa secara keseluruhan merupakan 

basis atau landasan ketahanan nasional bagi seluruh wilayah kesatuan republik 

Indonesia. Keberhasilan pembangunan desa memungkinkan pemerataan 

pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi 
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seluruh rakyat yang mencakup pembangunan disegala aspek kehidupan di 

desa yaitu aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan 

pertahanan keamanan yang bertujuan agar masyarakat desa memiliki keuletan 

dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi segala tantangan 

maupun hambatan dalam rangka pembinaan dan stabilitas wilayah. 

Untuk tercapainya pembangunan desa yang merupakan bagian 

pembangunan yang terpenting bagi pemerintah, maka pelaksanaannya 

diserahkan kepada Kepala Desa  sebagai koordinator dan administrator 

Pemerintah Desa yang akan melakukan perencanaan pembangunan bersama 

dengan pemerintah desa lainnya. 

Salah satu perencanaan yang sering dilakukan dalam pembangunan 

adalah pendekatan yang bersifat bottom up (dari bawah ke atas). Pendekatan 

ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap 

keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan bersama. 

Kelemahannya memerlukan banyak waktu dan tenaga untuk perencanaan. 

Dalam hal perencanaan pembangunan di pedesaan yang disponsori 

oleh Pemerintah Desa, Desa Pelangko sudah melaksanakan perencanaan 

pembangunan tersebut. Baik berupa pelaksanaan pengadaan pembangunan, 

maupun rehabilitasi pembangunan yang telah ada.  

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa yang terpenting 

adalah bagaimana pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan 

rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan 

mampu meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desanya. 
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Dalam konteks pelaksanaannya masih terdapat hambatan dalam 

pelaksanaan pembangunan di Desa Pelangko, sehingga tidak sesuai atau tidak 

optimalnya  realisasi pembangunan yang telah direncanakan dalam Rencana 

Kerja Pembangunan Desa. 

Untuk mengetahui perencanaan pembangunan dan realisasi 

pembangunan di Desa Pelangko, secara garis besar adalah sebagai berikut: 

Table 1.1 

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 2016 
 

No Jenis program Jenis kegiatan Target  Realisasi  

1   Kesejahteraan 

Rakyat 

Pembuatan sumur Bor 4 unit 2 unit 

2 Pelayanan 

Kepada 

Masyarakat 

Pengadaan mobil ambulance 

Desa 

1 unit 

 

 

Tidak terealisasi 

3 Pembangunan 

Infrastruktur 

Pengerasan jalan  

Gedung pertemuan 

Pembangunan box culver 

jl.Bandes 

Perehapan kantor Desa 

2500m 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

 

1500m 

Tidak terealisasi 

Tidak terealisasi 

Tidak terealisasi 

Sumber: kantor desa pelangko 2016 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa  pembangunan yang 

terealisasikan di Desa Pelangko masih bisa dikatakan rendah atau belum 

optimalnya realisasi pembangunan yang telah diusulkan, terutama 

pembangunan fisik. Dari target yang diusulkan masih banyak dalam 

pelaksanaanya yang tidak mencapai target atau bahkan tidak terealisasi.  
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Dalam pencapaian keberhasilan pembangunan pada umumnya dan 

pada pembangunan fisik khususnya sering terjadi hambatan atau  tidak 

terealisasi dengan optimal, maka sesungguhnya proses pembangunan di Desa 

Pelangko masih tergolong rendah atau masih sering terjadi hambatan dalam 

merealisasikan pembangunan yang sudah direncanakan. 

Dari permasalahan di atas penulis ingin melakukan penelitian yang 

berjudul: “Analisis Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pelangko 

Kec.Kelayang Kab.Indragiri Hulu”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan di desa pelangko kecamatan 

Kelayang kabupaten Indragiri Hulu? 

2. Apa faktor penghambat pelaksanaan pembangunan di desa pelangko 

Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang akan dicapai dari 

tujuan penelitian ini adalah ; 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan di desa pelangko 

kecamatan kelayang kabupaten Indragiri hulu 

2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan 

pembangunan di desa pelangko kecamatan Kelayang kabupaten Indragiri 

Hulu 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Secara akademik, penelitian ini dapat membantu dalam pengkayaan kajian 

dalam pelaksanaan pembangunan. 

2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintahan desa dalam upaya meningkatkan 

pembangunan 

3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai 

masukan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami bagian yang sama yang 

berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan tentunya dari sudut 

pandang dan telaah yang berbeda. 

 

1.5 SistematikaPenulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, 

Manfaat penelitian, Sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori, hipotesis, dan variabel 

yang melandasi pembahasan penelitian. 

BAB III : METEDEOLOGI PENELITIAN 

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

sampel, teknik pengumpulan data,teknik analisis data. 
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BAB IV :  GAMBARAN UMUM 

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang tugas pokok dan 

fungsi, susunan dan struktur organisasi pemerintahan desa. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan hasil penelitian dan 

pembahasan dan diuraikan tentang faktor penyebab kegagalan 

pembangunan di Desa Pelangko Kec.Kelayang Kab.Indragiri Hulu 

BAB VI : PENUTUP 

Berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran 

yang diperlukan. 

 


