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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan

dan perubahan yang berencana kearah yang lebih baik. Sedangkan tujuan dari

pembangunan adalah untuk dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan

sejahtera baik materil maupun spiritual. Dalam pelaksanaan pembangunan

tersebut agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka dalam

pelaksanaannya sangat ditunjang oleh manajemen dan organisasi yang baik,

karena dalam manajemen terkandung unsur perencanaan yang terorganisasi

dengan baik. Tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan

kegiatan-kegiatan pembangunan dalam rangka usaha pencapaian tujuan.

Dalam rangka pembangunan desa yang menyeluruh, terpadu dan

terprogram, untuk mencapai sasaran dan tujuannya selain ditunjang oleh

manajemen pemerintah desa yang baik, organisasi yang jelas juga sangat

ditentukan oleh partisipasi masyarakat desa yang bersangkutan.Efektifitas

pembangunan merupakan suatu ukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya.Sehubungan dengan efektifitas pembangunan tersebut

maka dukungan dan bantuan dari pemerintah dalam pembangunan desa itu sendiri

sangat berarti.

Pada hakekatnya pembangunan adalah upaya perbaikan secara terencana

dari satu situasi kesituasi lainnya yang dianggap lebih baik ( Syaukani : 2004 ).

Efektifitas pembangunan merupakan suatu ukuran bagi tercapainya sasaran atau

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.Jika sasaran atau tujuan itu tidak sesuai
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dengan rencana yang telah ditentukan maka pekerjaan itu tidak

efektif.Sehubungan dengan efektifitas pembangunan tersebut, maka dukungan dan

bantuan dari pemerintah maupun masyarakat dalam pembangunan desa itu sendiri

sangat berarti.

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

merupakan pembangunan yang paling menyentuh kehidupan masyarakat

dipedesaan. Pembangunan desa harus mulai dengan memperbaiki aparat

pelaksana yaitu orang yang merealisasikan rencana dan sanggup serta mampu

mewujudkan menjadi manfaat dan kenikmatan bagi orang desa melalui proses

yang ajar dan tepat.

Untuk tercapainya pembangunan desa yang merupakan bagian

pembangunan yang terpenting bagi pemerintah, maka pelaksanaannya diserahkan

kepada kepala desa / Lurah sebagai koordinator dan administrator pemerintahan

Desa. Selain itu untuk dapat terwujudnya pembangunan desa diperlukan adanya

kemampuan Lurah dalam bekerja sama dengan perngkat Kelurahan dan

masyarakat melalui lembaga-lembaga desa.Sementara itu tujuan pembangunan

fisik yang dilaksanakan di Kelurahan Batu Bersurat adalah untuk tercapainya

pelayanan dibidang pemerintahan dengan baik, yang sebagian besar bersifat

pembangunan fisik.

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa untuk

melaksanakannya yang dalam hal ini pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat ( LPM). Dalam hal ini LPM merupakan mitra kerja

pemerintahan desa dibidang perencanaan pembangunan, menggerakan partisipasi

masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan
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pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah

maupun swadaya gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis

masyarakat agar pelaksanaan pembangunan bisa terlaksana dan berhasil dengan

baik.

Pelaksanaan pembangunan pada hakikatnya melibatkan tiga faktor yaitu

manusia dengan beragam perilakunya, faktor dana yang tergantung pada

kemampuan keuangan Negara, dan faktor alam yang sulit diramal. Oleh karena itu

penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan pembangunan mungkin saja

dapat terjadi. Dalam hal ini pengawasan perlu dilakukan sehingga penyimpangan

secara lebih dini dapat segera diketahui, guna menghindari kerugian yang lebih

besar.

Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok atau kegiatan kolektif

yang harus melibatkan banyak orang atau masyarakat baik secara langsung

maupun tidak langsung dalam administrasi atau manajemen pembangunan.

Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada

sumber daya yang tersedia, sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan

nasional bisa mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien sesuai

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan pembangunan

adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas

adanya, untuk mencapai tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik, lebih

efisien dan efektif (Affifuddin : 2010).

Pengawasan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan

rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan
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dan menindak lanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan

rencana yang ditetapkan.

Fungsi pengawasan adalah untuk meningkatkan kebertanggungjawaban

dan keterbukaan sektor publik. Pengawasan pada dasarnya berfungsi menekankan

langkah-langkah pembenahan atau koreksi jika dalam suatu kegiatan terjadi suatu

kesalahan atau perbedaan dari tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Langkah-

langkah pembenahan dari fungsi pengawasan seringkali dititikberatkan pada

penanganan sumber-sumber dana agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan

untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan secara menyeluruh.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan

pembangunan tersebut. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat desa akan

pentingnya usaha-usaha sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan banyak

tergantung pada kepemimpinan desa khususnya pada pemerintahan desa, yang

menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan desa dalam

menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desa.

Sementara itu berdasarkan PP No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, untuk

pelaksanaan pemerintahan di Kelurahan, maka susunan organisasi Kantor Lurah

yang terdiri dari:

1. Lurah

2. Sekretaris

3. Seksi pemerintahan

4. Seksi Pelayanan Umum

5. Seksi kesejahteraan sosial
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6. Seksi ketentraman dan ketertiban sosial

Hal ini dapat dilihat setelah Kecamatan XIII Koto Kampar yang

merupakan korban pemindahan pembangunan waduk PLTA Koto Panjang pada

tahun 1994 yang terdiri dari 10 desa, 8 desa di Provinsi Riau yaitu Pulau Gadang,

Muara Mahat, Tanjung Alai, Batu Bersurat, Pongkai, Koto Tuo, Muara Takus,

Gunung Bungsu dan 2 desa di Provinsi Sumatra Barat yaitu tanjung Belit dan

Tanjung Pauh.

Sebagai Desa yang Baru dipindahkan maka Daerah XIII Koto Kampar

bersaing dalam pelaksanaan pembangunan otonomi. Salah satunya adalah

pemerintah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat. Adapun sumber pendapatan Kelurahan Batu Bersurat dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII
Koto Kampar Kabupaten Kampar

No Uraian Jumlah (Rp)

1

2

Alokasi Dana Kelurahan (ADK)

Pendapatan Asli Kelurahan

175.622.738

32.400.000

Total 208.022.738

Sumber: kantor Lurah Batu Bersurat 2013

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan desa

sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kelurahan yang

merupakan hak Kelurahan dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar

kembali oleh Kelurahan. Perkiraan pendapatan Kelurahan disusun berdasarkan

asumsi realisasi pendapatan Kelurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan

peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi Sumber Dana Kelurahan berasal

dari Alokasi Dana Kelurahan (ADK) berjumlah Rp. 175.622.738,00 dan
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Pendapatan Asli Kelurahan berjumlah Rp. 2.700.000,00 per bulan sehingga

pertahunnya Rp. 32.400.000,00 yang bersumber dari beban kerja.

Belanja desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kelurahan. Belanja sesuai

dengan permendagri No 37 tahun 2007 terdiri dari belanja langsung dan belanja

tidak langsung. Adapun belanja desa untuk pembangunan fisik adalah sebanyak

Rp. 110.200.000,00.

Peraturan pemerintah No.72 tahun 2005 pasal 63 menyebutkan bahwa

dalam penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan desa

sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten/Kota.Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh

pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya.Yang dimaksud dengan

partisipatif disini adalah dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait

dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, yang dalam hal ini tentunya

peran masyarakat juga harus ikut sertakan.

Adapun dalam rangka pembangunan di Kelurahan Batu Bersurat selalu

mengadakan rapat /musyawarah yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Pelaksanaan Kegiatan musyawarah dan Partisipasi masyarakat
pelaksanaan Pembangunan Fisik Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII

Koto Kampar

N
o

Pokok permasalahan
Kegiatan

Musyawarah
Partisipasi Masyarakat

Target Realisasi Target Realisasi
1 Pembangunan Renovasi

gedung SD
6 x 2 x 60 orang 40 orang

2 Pembangunan
Penambahan ruang belajar

MDA & kantor

4 x 3 x 60 orang 50 orang

3
Pembangunan Drainase

4 x 2 x 60 orang 30 orang

4 Pembangunan Pembukaan
jalan

3 x 3 x 60 orang 50 orang
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5
Pembangunan rumah layak

huni
8 x 5 x 60 orang 50 orang

6
Melanjutkan pembangunan

mushollah
6 x 6 x 60 orang 45 orang

Sumber: kantor Lurah Batu Bersurat 2013

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa dalam mengadakan rapat

pembangunan sangatlah tidak sesuai dengan yang diharapkan dengan kenyataan

sehingga dengan melihat tingkat kehadiran akan berpengaruh terhadap pencapaian

pembangunan di Kelurahan Batu Bersurat.

Kemudian dapat dilihat sejauhmana pelaksanaan pembangunan di

Kelurahan Batu Bersurat khususnya pembangunan fisik di Kelurahan Batu

Bersurat.

Tabel 1.3 Program Pembangunan Fisik Kelurahan Batu Bersurat
Kecamatan XIII Koto Kampar

No
Sumber

Dana
Jenis

Pembangunan
Anggaran Terealisasi

1 APBD II Renovasi gedung SD 120.000.000 -

2 PNPM MP

1. Penambahan ruang
belajar MDA &
kantor

2. Drainase

180.000.000

120.000.000

180.000.000

120.000.000

3 APBD I & II
1. Pembukaan jalan
2. Pembangunan

rumah layak huni

300.000.000

1.200.000.000

300.000.000

800.000.000

4 ADD
Melanjutkan
pembangunan
mushollah

50.000.000 50.000.000

Sumber: kantor Lurah Batu Bersurat 2013

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pembangunan fisik

Kelurahan Batu Bersurat yang telah diprogramkan tidak sesuai dengan volume

/anggaran dengan target pencapaian pengerjaan pembangunan.

Di Kelurahan Batu Bersurat perencanaan anggaran pembangunan sudah

mulai berjalan, di tandai dengan adanya pembangunan yang di laksanakan di
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Kelurahan Batu Bersurat, namun pelaksanaannya belum terealisasi dengan baik

ataupun belum maksimal. Penulis menganggap persoalan yang terjadi di

Kelurahan Batu Bersurat dalam hal pembangunan sangat perlu untuk di teliti agar

mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Batu Bersurat

Kecamatan XIII Koto Kampar.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya

ditentukan sejauh mana komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat desa

saling bekerjasama membangun desa.Keberhasilan pembangunan yang dilakukan

secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada monitoring

evaluasiakan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya

permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala

seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Oleh karena itu keberhasilan dari suatu pembangunan tidak akan lepas dari

peran serta kita semua baik pemerintah kabupaten, pemerintah desa maupun

masyarakat. Melihat dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan maka dalam hal

ini pemerintah desa harus proaktif agar pembangunan yang ada di Kelurahan Batu

Bersurat bisa berhasil guna.

Bertitik tolak dari pentingnya pelaksanaan dan bagaimana pelaksanaan

pembangunan itu mengalami keberhasilan atau tidak, maka penulis mencoba

merumuskan judul penelitian sebagai berikut:

“ AnalisisPelaksanaan Pembangunan di kelurahanBatuBersuratKecamatan

XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar “.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gejala-gejala yang telah dikemukakan diatas, maka

selanjutnya penulis merumuskan masalah “ Bagaimana pelaksanaan

pembangunan di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar”

C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan pembangunan di Kelurahan

Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai masukan kepada aparat Desa agar lebih siap dalam penanganan

masalah pembangunan.

2. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat Desa dalam menunjang

pembangunan.

3. Sebagai bahan masukan untuk ilmu pengetahuan penelitian berikutnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari  penulisan ini,

penulis membaginya kedalam tiga bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini menjeleskan tentang landasan teori yang berkaitan

dengan pembahasan masalah yang di teliti.
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, subjek

dan objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik

pengumpulan data, analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI TEMPAT PENELITIAN

Bab ini menjelaskan Keadaan Geografis, Jumlah Penduduk

Kelurahan Batu Bersurat, Mata Pencarian Penduduk Kelurahan

Batu Bersurat, Pembangunan di Kelurahan Batu Bersurat,

Organisasi dan Tata Laksana, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur

Organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang jawaban responden tentang pelaksanaan

pembangunan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini  merupakan bab penutup, yaitu dari penelitian penulis

mengambil kesimpulan dan saran.


