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ABSTRAK 

Analisis Pelaksanaan Pemekaran Desa Dalam Meningkatkan 

Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus Pada Desa Temalang Kecamatan Limun 

Kabupaten Sarolangun)” 

 

(Nama :Fernando Laik Sikal, Nim : H0A113028) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan kondisi 

pembangunan infrastruktur setelah pemekaran wilayah di Desa Temalang dan 

untuk mengetahui manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat di Desa 

Temalang setelah adanya pemekaraan desa. Metode penelitian yang digunakan 

adalah penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang pemekaran di 

Desa Temalang. Pada umumnya kegiatan penilitian deskriptif meliputi 

pengumpulan data, analisis data, interprestasi data serta diakhiri dengan 

kesimpulan pada penganalisisan data tersebut. Penelitian ini lebih menekan pada 

data kuliatatif melalui wawancara dengan informan dan responden dalam rangka 

mengetahui implikasi pemekaran wilayah. Hasil penelitian menunjukkan 2 hal 

yakni, Pertama Kondisi pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan setelah 

terjadinya pemekaran desa. Kedua melihat dampak positif serta manfaat yang 

dirasakan oleh masyarakat di Desa Temalang setelah adanya pemekaraan desa 

yang membuat masyarakat lebih diperhatikan serta lebih cepat dalam merasakan 

manfaat pembangunan desa. 

 

Kata Kunci : infrastruktur desa, pemekaraan desa. 
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PENDAHULUAN 

 Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang dalam 

pelaksanaannya dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi dibagi 

atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai 

Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan. Visi menuju Otonomi Desa pada 

dasarnya menghendaki adanya usaha pengembangan Masyarakat swadaya dan   

mandiri dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna sistem pemerintah.  

Dalam suatu Pemekaran Daerah, seperti Pemekeran Desa Temalang 

tentunya diharapkan adanya perubahan dan peningkatan dalam segala aspek, Desa 

Temalang adalah desa pemekaran dari Desa Induk  yaitu Desa Lubuk Bedorong 

dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun, Nomor 22 Tahun 2007 

tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa 

menjadi Kelurahan, menjadi pedoman dan acuan bagi setiap Desa persiapan dan 

Pemekaran di Kabupaten Sarolangun.  

Rencana program Pemekaran Wilayah ini tentu mendapat berbagai 

tanggapan dari seluruh lapisan masyarakat Desa Temalang, pro dan kontra muncul 

di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah wacana untuk menyikapi fenomena 

yang dapat dikatakan masih asing terdengar dikalangan warga masyarakat Desa 

Temalang, terlepas dari berbagai isu yang beredar dalam masyarakat, tentu 

rencana Pemekaran Wilayah ini tidak lepas dari berbagai faktor yang melatar 

belakanginya, seperti faktor geografis, jumlah penduduk maupun faktor politis 

seperti yang telah disebutkan diatas, bertolak belakang dari permasalahan yang 

ada, masyarakat juga menginginkan adanya kemajuan desa itu sendiri. 

Bukti-bukti tindak lanjut pemekaran yang belum terlealisasi dapat di lihat 

dari keadaan sarana prasarana di Desa Temalang awalnya sangat kurang memadai, 

berdasarkan kondisi prasarana Jalan Induk, dari seluruh jumlah total Jalan 18.500 

M yang ada di Desa Temalang 7.800 M berupa Jalan aspal dengan kondisi sedang, 

sedangkan sisanya sepanjang 11.700 M berupa jalan tanah dengan kondisi rusak, 

selain itu permasalahan lain juga terjadi pada saat musim penghujan tiba yang 
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mana pada saat ini Jalan menuju pusat belanja Kota Sarolanngun, sering terjadi 

banjir longsor,  

Pemerintah Desa Temalang juga belum sepenuhnya mampu mengolah lahan 

sebagai potensi desa, pengolahan tanah yang masih terbatas membuat sebagian 

luas tanah yang ada diwilayah Desa Temalang masih kosong dan dibiarkan 

saja sebagai lahan kosong, selain itu peran aparat Desa Temalang belum optimal 

dalam pembagian kerja sebagai birokrat, dimana masih adanya posisi yang masih 

kosong dan sampai sekarang masih dipegang oleh Kepala Desa, fakta menunjukan 

masih terkendalana peningkatan pembangunan, karena belum optimalnya 

peningkatan infrastruktur Jalan, Irigasi, dalam hal ini dapat dilihat masih banyak 

banyaknya jalan yang termasuk dalam kategori rusak, meski sudah pernah 

tersentuh oleh perbaikan, tetapi apa yang diterima desa belum dikatakan baik dan 

hanya membutuhkan waktu yang sebentar dalam pemakaiannya, dengan kata lain 

Jalan tersebut kembali rusak, Pemerintah Desa juga belum sepenuhnya mampu 

mengolah lahan sebagai potensi desa.  

Pengolahan tanah yang masih terbatas membuat sebagian luas tanah yang 

ada diwilayah Desa Temalang masih kosong dan dibiarkan saja sebagai lahan 

kosong, selain itu peran Aparat Desa Temalang belum optimal dalam pembagian 

kerja sebagai birokrat, dimana masih adanya posisi yang masih 

kosong dan sampai sekarang masih dipegang oleh Kepala Desa berdasarkan 

uraian diatas, maka penulis tertarik engadakan penelitian lebih lanjut dengan 

judul : “Analisis Pelaksanaan Pemekaran Desa Dalam Meningkatkan 

Pembangunan Infrastruktur (studi kasus pada desa temalang kecamatan 

limun kabupaten sarolangun)” 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang ada maka 

perumusan masalah yang menjadi acuan : 

1) Apa peningkatkan infrastruktur desa yang telah terjadi setelah pemekaran? 

2) Apa manfaat yang dirasakan masyarakat setelah terjadi pemekaran desa? 

3) Apa Saja faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pembangunan 

Infrastruktur setelah terjadi pemekaran di Desa Temalang? 
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Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui pelaksanan pemekaran desa dalam meningkatkan 

pembangunan infrastruktur (studi kasus pada desa temalang kecamatan limun 

kabupaten sarolangun). 

2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kondisi pembangunan 

insfrastruktur dan pelayanan publik sebelum dan setelah dilakukan 

pemekaran wilayah (studi kasus pada desa temalang kecamatan limun 

kabupaten  sarolangun). 

Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis. 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan 

wawasan serta lebih mengerti dan menambah teori-teori pelaksanaan 

pemekaran desa di wilayah kabupaten sarolangun. 

2) Manfaat Praktis. 

(a) Bagi peneliti :  

 Ini dapat memperluas pengetahuan peneliti serta menjadi masukan bagi 

mahasiswa manajemen pemerintahan serta mempersiapkan diri terjun ke 

dalam dunia msyarakat. Peneliti ini merupakan salah satu syarat memperoleh 

gelar sarjana saint terapan (S.ST) 

(b) Bagi universitas : 

 Untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi mahasiswa program 

study Manajemen Pemerintahaan pada khususnya dan Mahasiswa Universitas 

Jambi pada umunya. 

(c) Bagi instansi :  

 Ini sebagai bahan masukan pengembangan dalam pelaksanaan, penataan serta 

menjadi tolakukur terhadap wilayah yang dalam proses pemekaran supaya 

teroganisir dengan baik. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian  
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Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini di fokuskan pada beberapa 

dampak pemekaran desa sebelum dan sesudah pemekaran berupa kebutuhan desa 

dalam rangka peningkatan pembangunan infrastruktur desa dengan melihat dari 

aspek sosial dan aspek ekonomi. Aspek sosial meliputi pendidikan, kesehatan dan 

sarana jalan sedangkan aspek ekonomi meliputi jenis pekerjaan yang digeluti dan 

pendapatan yang dihasilkan di Desa Temalang Kecamatan Limun Kabupaten 

Sarolangun  setelah desa tersebut dimekarkan. 
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METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif yang memberikan gambaran tentang pemekaran Desa Temalang. 

Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada objek yang alamiah 

Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Temalang Kecamatan Limun 

Kabupaten Sarolangun.  

Jenis dan Sumber Data 

(a) Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari Informan dan 

responden, yang dapat diperoleh melalui wawancara dan kuesioner. 

(b) Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh dari instansi terkait, dapat 

berupa dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip, buku-buku serta 

literature lainnya yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian.  

Metode Analisis Data 

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan pencarian data 

sekunder, baik yang berupa catatan-catatan, laporan-laporan, dokumen-dokumen, 

maupun literatur yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini, dan 

penulis juga menghimpun data primer untuk mendukung penelitian, sedangkan 

data ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. 

b. Wawancara 
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Wawacara adalah suatu tehnik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya 

jawab.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen dan data-data yang 

diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga 

dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. 

Teknik Pengumpulan Data 

Analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Menganalisis data yang telah didapatkan baik data primer berupa informasi 

dari hasil wawancara dengan informan serta observasi di lapangan, maupun 

data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. 

2) Reduksi data atau proses pemilihan data (data reduction) untuk milih 

informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang 

menjadi pusat penelitian. 

3) Penyajian data dalam bentuk uraian penjelasan dan tabel. 

4) Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat 

sehingga data dapat diuji validitasnya. Dimana penelitian yang valid bersifat 

masuk akal, kredibel, dan terpercaya.
1
 

                                                 
1
Pasolong, Harban,“Metode Penelitian Administrasi”. Makassar: Lembaga Penerbit 

Universitas Hasanuddin, 2005. 
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PEMBAHASAN 

Peningkatan Infrastruktur Desa Temalang Kec. Limun K ab.    Sarolangun 

Yang Telah Terjadi Setelah Pemekaran 

Peran berasal dari bahasa inggris yaitu “role” yang memiliki makna tugas 

dan tanggung jawab yang dilaksanakan dan dilakukan oleh pihak-pihak yang 

mengemban setiap peran yang diberikan. Peran dalam kegiatan pemerintahan 

disesuaikan dengan kedudukan atau posisi dan lokasi atau tempat kekuasaan dari 

pelaksana pemerintahan tersebut. Pembangunan merupakan proses perubahan 

yang mencakup seluruh sistem, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, 

pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. 

Berdasarkan pengertian diatas maka diperoleh informasi bahwa peran 

pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur adalah tanggungjawab yang 

melekat di pemerintah desa untuk melaksanakan perubahan terhadap infrastruktur 

baik yang belum ada maupun perbaikan atas infrastruktur yang rusak.  

Berdasarkan pernyataan informan, peneliti menarik kesimpulan bahwa pemerintah 

desa memiliki peran sebagai berikut:   

a) Perencanaan:  

Setelah mendapatkan mandat dari pemerintah pusat untuk memimpin desa 

maka pemerintah desa memiliki tugas untuk merencanakan pembangunan 

mulai dari pembuatan daftardaftar rencana pembangunan hingga pembuatan 

rancangan rencana anggaran.  Setelah dilakukan pemekaran dan telah 

terpilihnya Kepala Desa Temalang, Kepala desa beserta perangkat desa 

melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk membicarakan dan membuat 

program untuk pembangunan di Desa Temalang, terkhusus membahas 

peningkatan infrastruktur desa yang jauh tertinggal dari desa yang lain. Berikut 

perencanaan program yang disusun oleh Pemerintahan Desa Temalang : 
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Tabel V.1 

Program yang direncanakan 

No. Uraian 

1. Rehab MIS Nurul Islam 

2. Jalan Beton dalam Desa 

3. Drainase Lingkungan 

4. Pembangunan Jalan Distribusi 

5. Pembangunan Jalan Usaha Tani 

6. Pembangunan Gedung PAUD 

7. Pembangunan Madrasah dan TPA 

8. Pembanguan DAM Irigasi 

9. Pembangunan Bronjong 

10. Cetak Lahan Sawah Baru 

11. Pembngunan Rumah Guru 

12. Pembangunan Rehab Kantor Desa 

Sumber Data: RPJMDesa Tahun 2015 

b) Pelaksanaan:  

Pemerintah desa bertugas melaksanakan setiap rencana yang telah 

dicanangkan. Pelaksanaan diharuskan dijalankan secara efisien dan efektif.  

Pemerintah desa telah melaksanakan beberapa program yang dibuat salah 

satunya melakukan pembangunan bronjong yang berfungsi untuk mencegah 

longsor dan membangun paud untuk memudahkan anak-anak memperoleh 

pendidikan. Tetapi selain itu masih ada juga pembangunan yang belum 

dilaksankan sama sekali salah satunya yaitu Pembuatan jalan beton dalam desa 

yang belom dilaksanakan juga sampai sekarang. 

Tabel V.2 

Program yang telah dilaksanakan 

No. Uraian Perencanaan Terealisasi 

1. Rehab MIS Nurul Islam 1 unit 1 unit 

2. Pembangunan Bronjong 500 m 500 m 

3. Cetak Lahan Sawah Baru 50 hektar 50 hektar 

4. Pembangunan Rehab Kantor Desa 1 unit 1 unit 

Sumber Data: RPJMDesa Tahun 2015 
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Manfaat Pemekaran Desa Temalang Kec. Limun Kab. Sarolangun 

a)  Manfaat Bagi Masyarakat Sesudah Dilakukan Pemekaran Desa 

Setelah dilakukan pemekaran Desa baru yaitu Desa Temalang banyak 

manfaat yang dapat dirasakan masyarakat di desa tersebut mayarakat menjadi 

lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah desa, masyarakat 

dapat merasakan secara langsung manfaat pembangunan desa yang dilakukan oleh 

pemerintah desa, seperti pembangunan jalan yang semakin membaik dan semakin 

luas, pembangunan jembatan yang memudahkan masyarakat untuk berpergiab 

dari satu desa ke desa yang lainnya, selain itu juga pembangunan pendidikan yang 

semakin maju sehingga membuat masyarakat di desa tersebut tidak perlu bersusah 

payah menyekolahkan anaknya yang jauh dari desa tersebut.  

Manfaat yang paling besar yang dirasakan masyarakat di Desa Temalang  

yaitu membuat masyarakat menjadi lebih diperhatikan oleh Pemerintah Desa, 

yang dahulunya masyarakat desa yang banyak membuat pemerintah desa tidak 

sepenuhnya adil dalam melakukan pelayanan publik. Sekarang setelah dilkukan 

pemekaran masyarakat dapat secara merata dan adil merasakan secara langsung 

pelayanan dari pemerintah desa.  

Kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam melaksanakan 

pembangunan dimana hanya diawasi oleh pemerintah pusat yang secara jarak dan 

waktu yang berbeda akan menimbulkan kegiatan penyelewengan oleh karena itu 

masyarakat juga harus berperan aktif mengawasi setiap kegiatan pembangunan 

dan pemerintah desa juga harus menggandeng masyarakat untuk ikut serta 

mengambil peran dalam upaya pembangunan desa, hasil wawancara yang peneliti 

lakukan maka diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan pembangunan di desa 

Temalang belum berjalan dengan baik, karena belum semuanya terealisasi.   

Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pembangunan Infrastruktur 

Setelah Pemekaran di Desa Temalang 

Dalam pembangunan infrastruktur di Desa Temalang sebelum dan setelah 

pemekaran terdapat factor yang mendukung. Berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh dari pengamatan langsung, wawancara dan dokumen di lokasi 
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penelitian, maka peneliti mengidentifikasi hasil penelitian yaitu pemerintah dan 

masyarakat. 

1. Faktor yang Mendukung Setelah Pemekaran 

a. Pemerintah 

Pemerintah pada pembangunan infrastruktur dan setelah pemekaran tetap 

diberi bantuan berupa dana desa, selain dana dari pemerintah Desa juga 

mendapatkan alokasi dana 1 miliyar. Hal ini membawa angin segar pada 

pemerintah, dengan adanya bantuan dana pemerintah dimudahkan dalam 

melakukan pembangunan di desa.  

Selain untuk pembangunan pemerintah juga memfokuskan pada perbaikan 

sarana dan prasarana yang ada di Kantor Desa Temalang sehingga nantinya 

masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan yang baik. Seperti yang 

dikatakan oleh Kepala Desa Temalang “Setelah pemekaan kita mendapatkan 

bantuan dana, selain guna untuk memperbaiki desa kita, seperti renovasi kantor 

desa, renovasi postu, perbaikan grenase, lapangan, serta jalanan selain itu 

pembangunan untuk pendidikan lebih diprioritaskan
2
” 

b. Masyarakat 

Partisipasi masyarat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur setelah 

pemekaran sama dengan sebelum pemekaran, yaitu dengan ikut serta bergotong-

royong sehingga mempercepat proses pembangunan. Selain itu pemerintah juga 

menyediakan petugas yang memiliki kinerja yang baik sehingga masyarakat 

dengan mudah mendapatkan pelayanan yang baik dan efisien untuk menciptakan 

pembangunan infrastruktur yang lebih baik lagi.  

Seperti yang dikatakan Kepala desa Temalang ”Setiap ada pembangunan 

masyarakat ikut bergotong royong membantu, baik itu pembangunan kantor desa, 

pembanguan jalan ataupun pembangunan sekolah paud Selain itu setelah 

pemekaran sarana dan prasara yang baru dikantor kepala desa memudahkan 

masyarakat dalam menerima pelayanan yang lebih baik”
3
 

 

                                                 
2
 Wawancara dengan Kepala Desa Temalang ( 9 Mei 2017 ) 

3
 Wawancara dengan Masyarakat di Desa Temalang ( 13 Mei 2017) 



12 

 

 

 

2. Faktor yang Menghambat Setelah Pemekaran 

a. Pemerintah 

Selain faktor pendukung tadi, terdapat juga factor penghambat pada 

pembangunan setelah pemekaran. Pada pemerintah Desa kurang baik dalam 

pengelolaan dana dikarenakan pemerintah lebih memberikan focus terhadap 

pembangunan sektor pendidikan dibanding sektor jalan. Sehingga dana yang 

seharusnya dapat dihabiskan untuk membangun banyak jalan, tetapi tidak 

dioptimalkan dengan baik. 

b. Masyarakat 

Masyarakat desa Temalang juga ikut serta berperan aktif dalam melakukan 

pembangunan infrastruktur di desa temalang, tetapi sedikit berbeda dari sebelum 

pemekaran, dimana masyarakat yang berperan aktif tinggal sedikit dikarenakan 

telah tejadinya pemekaran. Pemekaran yang dilakukan membuat masyarakat yang 

ada di Desa Temalang menjadi lebih sedikit dibandingkan sebelum pemekaran. 

Sehingga setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa tersebut kurang 

maksimal karena masyarakat desa yang hanya sedikit ikut berperan aktif.  

Hanya sedikit masyarakat yang ikut bergotong royong bersama perangkat 

desa untuk melakukan pembangunan infrastruktur di desa tersebut, berdasarkan 

uraian di atas dapat dikatakan secara singkat faktor-faktor yang mempengaruhi 

terhadap kondisi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik sebelum dan 

setelah pemekaran di Desa Temalang melalui tabel berikut : 

Tabel V.3 

Pendukung Dan Penghambat 

N. Indikator Pendukung Penghambat 

1. Pemerintah 1.Adanya Bantuan Dana 1 

miliyar dari pusat 

1. Pemerintah kurang 

baik dalam pengelolaan dana 

2. Banyak pembangunan yang 

terhambat 

2. Masyarakat Masyarakat ikut serta 

dalam gotong royong 

jika ada pembangunan 

Masyarakat desa menjadi 

semakin sedikit jumlahnya untuk 

bergotong royong di desa 

temalang 

Sumber Data: RPJMDesa Tahun 2015  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan analisa data yang dilakukan terhadap hasil wawancara dan 

penelitian secara langsung, maka hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai 

berikut, dalam penelitian ini masalah yang dibahas adalah pemekaran desa 

Temalang terhadap peningkatan infrastruktur di Desa Temalang Kecamatan 

Limun Kabupaten Sarolangun. 

Infrastruktur adalah segala struktur yang berwujud fisik yang digunakan 

untuk menopang keberjalanan kegiatan masyarakat sehingga dapat menekan 

inefisiensi dari aktivitas masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian langsung maka diperoleh informasi 

bahwa infrastruktur di desa Temalang sudah semakin baik dan dapat mendukung 

kegiatan masyarakat desa temalang tersebut.  

Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan oleh penulis diatas, maka terkait 

dengan apa yang disimpulkan, penulis mencoba memberikan beberapa saran 

sebagai berikut:   

1) Untuk menciptakan sistem birokrasi dan pelayanan yang lebih baik di desa 

temalang maka pemerintahan desa sebaiknya membangun kantor yang 

menjadi pusat pelayanan administrasi bagi masyarakat dan dapat menjadi 

tempat untuk sosialisasi rancangan kegiatan pemerintahan desa kedepannya. 

2) Masyarakat harus meningkatkan partisiapasi dalam pembangunan desa 

dengan cara ikut serta dalam kegiatan pembangunan dan melaksanakan 

pengawasan terhadap seluruh proses pembangunan.   

3) Masayarakat dan Pemerintah desa harus saling bekerjasama dan membangun 

pola hubungan baik agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berdampak 

positif kepada seluruh elemen masyarakat desa . 
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