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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengelolaannya 

melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat 

daerah bahkan sampai ditingkat desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya 

memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya. 

Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan 

aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa 

merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia 

yang sangat menentukan bagi berhasilnya pembangunan nasional yang 

menyeluruh. Mengingat kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak 

dibangun ditingkat pemerintahan terendah tersebut, maka salah satu aspek yang 

terlebih dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah 

desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping 

memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek 

lainnya. 

Hal tersebut sangat penting, karena pemerintah desa beserta aparatnya 

adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan 

ketertiban di wilayah kekuasaannya. Karena itu, peranan mereka demikian penting 

dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Oleh sebab itu 

diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam 

pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 
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Keberadaan aparat desa yang juga diserahi tugas dibidang administrasi, 

menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang 

paling bawah mengetahui sacara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada 

di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut 

berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan 

kebijakan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara 

menyeluruh.  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Suryaningrat (1992:108) 

mengemukakan bahwa “Desa sebagai bahan keterangan dan sumber data dan 

bahan keterangan yang diperoleh dari desa seringkali digunakan untuk rencana 

daerah, oleh karena itu data buatan atau data keterangan harus dihindarkan karena 

dapat menggagalkan tujuan Negara”.  

Dengan demikian aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, 

terutama yang berbuhungan dengan penyajian data dan informasi yang 

dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal 

guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan. Kapasitas yang masih 

rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan di lapangan. 

Diantaranya masih belum optimalnya aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, 

maupun manajemen pemerintahan desa.  

Langkah kongkrit upaya pembangunan Desa antara lain berupa lahirnya 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan pengganti 

berbagai peraturan perundangan mengenai pemerintahan desa. Salah satu tujuan 

dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ini adalah guna 

memodernisasikan Pemerintahan Desa agar mampu menjalankan tiga peranan 
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utamanya, yaitu sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat serta agen 

pembaharuan. Peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah 

Desa sangat penting dalam upaya pembangunan desa. Pemerintah menyediakan 

sarana dan prasarana untuk menjalankan program-program yang telah disediakan 

untuk mengembangkan perdesaan ke arah yang lebih baik. Secara umum sarana 

dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang 

dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia 

maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil dan target 

yang diharapkan atau diinginkan  sesuai dengan rencana dan program yang 

dikehendaki.  
1
 

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa akan sangat bergantung pada 

kesiapan pemerintah desa dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta 

pembangunan yang efektif, efesien, transparasi, dan akuntabel serta mendapat 

partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sesuai 

dengan amanat Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu ditekankan pada prinsip-prinsip 

pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dalam mewujudkan 

pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. Maka dalam 

penyelenggaraan pembangunan desa, Pemerintah Desa harus mampuh 

menggerakan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam melaksanakan 

pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Dengan 

demikian diharapkan pembangunan dan pelaksanaan administrasi desa akan 

berjalan lebih rasional, tidak hanya didasarkan pada tuntutan emosional yang 

                                                             
1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.  
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sukar di pertanggungjawabkan kebenarannya. 

Dengan di tetapkanya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa,  bukan berarti 

permasalahan untuk mensejahterakan masyarakat desa telah tercapai. UU Desa 

ibaratnya adalah sebuah tongkat besar  yang telah berhasil dipancangkan, tetapi 

semua itu masih membutuhkan jalan yang panjang untuk sampai pada Desa yang 

Sejahtera dan Berkeadilan Sosial. Agar nantinya implementasi UU Desa  dapat 

berjalan dengan baik pada tahun 2015 nanti, banyak agenda yang harus selesaikan 

dari tingkat nasional sampai tingkat desa dan dilakukan secara berkelanjutan baik 

dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, program pembangunan, NGO, serta 

masyarakat desa.  

Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan 

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 

yang berwenang 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. Substansi undang-

undang ini menegaskan tentang janji pemenuhan kebutuhan dalam konteks 

pembangunan nasional di tingkat desa. 

Selanjutnya dalam undang-undang di atas menyatakan bahwa pengelolaan 

keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa 

tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa). Keuangan desa adalah 

semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala 

sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa 

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban 

sebagaimana tersebut menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan 
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keuangan desa. Sumber pendapatan desa dapat berasal dari pendapatan asli desa, 

bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana 

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, 

bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, 

dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga. Sedangkan belanja desa digunakan 

untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan 

Desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala Desa dalam melaksanakan 

pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan 

Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya. 

Proses penyusunan APB Desa dimulai dari tahapan perencanaan yaitu melalui 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja 

Pembangunan Desa (RKP Desa) yang disusun oleh Kepala Desa bersama dengan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian Sekretaris Desa menyusun 

Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa berdasarkan pada RKP 

Desa sebagai dasar penetapan APB Desa. Seluruh pendapatan dan belanja 

dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2
 

Undang-undang Desa ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi 

segenap unsur Pemerintah daerah, terutama Kepala Desa dalam mewujudkan 

kesejahteraan bagi rakyatnya. Peluang besar bagi setiap Kepala Desa yang akan 

                                                             
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
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mendapatkan anggaran sebesar 1 milyar lebih yang akan digunakan untuk 

membangun desa. Selain harus mampu merencanakan program kegiatan yang 

terpadu sesuai dengan anggaran yang ada, sekaligus harus mampu melaksanakan 

tata kelola keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala Desa diminta 

harus benar-benar siap secara mental, senantiasa berhati-hati dalam bertindak 

menentukan kebijakan bagi masing-masing wilayahnya. 

Sesuai dengen pengamatan sementara, peneliti melihat Desa Laiwui, Kec. 

Obi,  sebagai Desa yang akan di teliti masih belum layak di katakan sebagai 

sebuah desa yang maju, baik dari infrastruktur berupa Jalan, Listrik, dan juga  

pemerintahan desanya. salah satu permasalahan yang menjadi sorotan utama 

adalah keaadaan desa yang listriknya hanya di sediakan di malam hari serta 

minimnya sarana prasarana pemerintah desa, tentunya menjadi kendala bagi 

pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan desanya baik dari bagian 

administrasi dan bagian-bagian lainya. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan pemaparan di atas maka rumusan masalah yang peneliti akan 

bahas adalah: Bagaimana kesiapan pemerintah desa Laiwui dalam pengelolaan 

keuangan desa menyongsong implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang desa? 

C. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana 

kesiapan pemerintah desa Laiwui dalam pengelolaan keuangan desa 

menyongsong implementasi UU No.6 tahun 2014 tentang desa? 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Akademis 

Secara akademis penelitian ini dapat menjadi referensi dan menambah 

pengetahuan dalam pempelajari Birokrasi Pemerintah Desa dalam kaitannya 

dengan pengelolaan keuangan desa. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapa menjadi referensi bagi pemerintah daerah 

terutama pemerintah desa. 

E. Defenisi Konseptual 

1. Pengertian Desa  

Sebagaimana diketahui bahwa bangsa  Indonesia mempunyai sifat 

keanekaragaman, sehingga terdapat bermacam-macam sebutan untuk pengertian 

yang sama di masing-masing wilayah di tanah air kita, termasuk di dalamnya 

terdapat ditemukan bermacam-macam peristilahan untuk pengertian Desa. 

Pengertian tentang Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Desa atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 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. 

 Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti 

tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu 
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kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas 

(Soetardjo, 2004:15, Yuliati, 2003:24). 

 Menurut Bouman (dalam Beratha, 1982:26) mengemukakan bahwa: 

“Desa adalah sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama 

sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; 

kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan 

sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. 

Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang 

rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial”.
3
 

 Menurut B.N Marbun (2006:15) mengemukakan bahwa:  

“Desa ialah sebagai suatu Daerah yang ada sejak beberapa keturunan dan   

mempunyai ikatan kekeluargaan atau ikatan sosial yang yang tinggi dan 

menetap disuatu daerah dengan adat istiadat yang dijadikan sebagai landasan 

hukum dan mempunyai seorang pemimpin formil yaitu Kepala Desa”. 

2. Pemerintah desa 

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan 

perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat lainnya, yaitu 

sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang 

jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan  kondisi sosial budaya setempat. 

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa 

seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, 

pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa, urusan 
                                                             
3 Beratha, I Nyoman. 1992. Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan. Ghalia Indonesia. 

Jakarta  
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pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana 

prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, 

pasar desa, dan  urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat 

melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang 

kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.
4
 

Dilihat dari kelembagaanya pemerintahan Desa terdiri atas lembaga 

eksekutif dan lembaga legislatif, dimana lembaga eksekutif Desa adalah kepala 

Desa sedangkan lembaga legislatif adalah Badan Permusyarakat Desa (BPD) yang 

merupakan wakil-wakil penduduk Desa yang dipilih dari dan oleh rakyat. Apabila 

dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan dibagi atau dipisahkan maka terdapat 

perbedaan antara pemerintah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah 

dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan 

perundang-undangan (lembaga legislatif) dalam pemerintah desa lembaga ini 

disebut Badan Permusyaratan Desa (BPD) dikarenakan membuat peraturan desa 

dan melaksanakan peradilan (lembaga yudikatif), sedangkan pemerintah dalam 

arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurusi roda pemerintahan (lembaga 

eksekutif) dalam pemerintah desa yaitu kepala Desa dan perangkatnya. (Syafie 

2005:20) 

3.  Pengelolaan Keungan Desa 

Pengelolaan itu sendiri akar katanya adalah “kelola”, ditambah awal “pe” 

dan akhiran “an”. Istilah lain dari pengelolaan adalah “manajemen”. 

                                                             
4 Widjaya, AW . 2001. Pemerintahan Desa/Marga. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta 
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Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good 

governace) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan 

berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, 

dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai 

dengan tanggal 31 Desember (Permendagri No 113 Tahun 2014). 

3.1. Transparansi  

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 

untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang 

keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan 

bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan 

pelaksanannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya 

kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi 

adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat 

dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan 

persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada 

preferensi publik ( Bapenas & Depdagri, 2002).  

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi 

pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah 

memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak 

bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap 

mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk 
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disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang 

dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.  

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator (Loina 

Lalolo Krina P, 2003) seperti berikut : 

1). Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari 

semua prosesproses pelayanan publik;  

2). Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang 

berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam 

sektor publik ;  

3). Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi 

maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.  

Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada 

akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggungjawab kepada semua 

stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor 

publik. 

3.2. Partisipasi 

Partisipasi menurut (LAN dan BPKP, 2000) adalah setiap warganegara 

mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun 

melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. 

Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta 

berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi masyarakat dalam penentuan 

kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya 

prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa. Dalam 

penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-



12 
 

kebijakan yang menyimpang. Prinsip dan indikator partisipasi masyarakat dalam 

pengganggaran menurut (Gatot Sulistioni, Hendriadi, 2004) mencakup hal-hal 

berikut :  

a. Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan 

program dan pengambilan keputusan anggaran ; 

 b. Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga 

independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun 

kelembagaan sebagai media check and balances.  

c. Adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi 

warga pada proses penganggaran. Hal ini mengingat kesenjangan yang 

tajam antara kesadaran masyarakat tentang cara berpartisipasi yang 

efektif dan cita-cita mewujudkan APBD yang aspiratif. 

3.3. Akuntabilitas  

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban 

atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum 

pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewanangan 

untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan 

akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip 

sebagai berikut :  

a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk 

melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel ;  

b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan 

sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku ;  
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c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan ;  

d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat 

yang diperoleh ;  

e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator 

perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran 

metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan 

akuntabilitas. 

4.      Implementasi (pelaksanaan) 

         Pengertian implementasi seperti yang dikemukakan oleh Pranata Wastra dan 

kawan-kawan (1991;256) adalah:  

“Aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari 

kebijksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala 

kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana 

tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai 

dan  berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan”.  

 

Sementara Budi Winarno (2002), yang mengatakan bahwa implementasi 

kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) 

yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 

keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.  

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul 

Sabatier (1979) sebagaiamana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 

65), mengatakan bahwa, yaitu: 
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“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu 

program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 

implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan 

yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara 

yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun 

untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-

kejadian. 

 

Dari pandangan kedua ahli diatas dapat dikatakan bahwa suatu proses 

implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku 

badan-badan adminstratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu 

program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok 

sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan poltik, ekonomi, 

dan social yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi 

segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan 

ataupun yang tidak diharapakan. 

F.    DEFINISI OPERASIONAL 

Definisi operasional merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian 

karena berperan sebagai alat untuk mengukur variable. Dalam penelitian, variable 

penelitian adalah Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keungan 

Menyongsong Implementasi UU NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini untuk 

mengetahui jauh kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. 

Kesiapan Pemerintah Desa Laiwui Dalam Pengelolaan Keuangan Desa 

Menyongsong Implementasi UU NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

A. Kesiapan Pemerintahan Desa. 

1. Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa 

2. Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa 



15 
 

B. Kesiapan pengelolaan keuangan desa 

1. Pendapatan Desa 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 

3. Partisipasi 

4. Transparasi 

Dari indikator diatas sekiranya peneliti dapat melihat dan menganalisa 

bagaimana Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa 

Menyongsong Implementasi UU NO Tahun 2014 Tentang Desa. 

G.    METODE PENELITIAN 

1   .   Jenis Penelitian  

Menurut Nazir, “penelitian deskriftif adalah suatu metode untuk meneliti 

status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem penulisan 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang” (Nazir 1988 : 63).  

Selanjutnya “penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, 

faktual dan akurat tentang fakta-fakta dari objek yang akan diteliti” (Dikutip dari 

Moleong, 2009 : 4). 

2   .  Subjek Penelitian 

Adapun subjek dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepala Desa Laiwui, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan 

2. Sekertaris Desa  
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3   .   Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih dari penelitian ini adalah Desa Laiwui, Kecamatan Obi 

Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun fokus penelitian di tempatkan pada 

Kantor Desa Laiwui, Kecamatan Obi.  

4  .   Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah 

sebagai berikut : 

a).  Observasi, yaitu cara mengumpulkan data yang berdasarkan atas tinjauan 

dan pengamatan penelitian secara langsung terhadap aspek-aspek yang 

akan di teliti. 

b).  Interview atau wawancara, yaitu tindakan dalam melakukan tanya jawab 

secara langsung dengan informan terpilih dalam pengumpulan informasi 

yang relevan.
5
 

c).   Dokumentasi, yaitu proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Arikunto (2002 : 231). 

5  .  Jenis Data 

a. Data primer, adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian 

langsung terhadap objek penelitian.  

b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui study pustaka  untuk 

mengumpulkan data-data melalui buku-buku, peraturan-peraturan, serta 

dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian. 

                                                             
5
 Sugiyono. 2007.  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. ALFABETA.    

Bandung 
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6  .   Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat mudah di pahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. 

(Dikutip dari Sugiono, 2010 : 88). 

Pada dasarnya proses analisis data dalam penelitian deskriptif berjalan 

bersamaan dengan pengumpulan data. Maksudnya, ketika peneliti melengkapi 

catatan lapangan setelah melakukan observasi, pada saat it sesungguhnya ia telah 

melakukan anasisis data. Sehingga dalam penelitian deskriptif, peneliti bisa 

kembali lagi kelapangan untuk mengumpulkan data sekaligus melengkapi datanya 

yang dianggap kurang (Kuswarno, 2008 : 67). 

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu, reduksi data, penyajian 

data, menarik kesimpulan dan verivikasi. Selain itu analisis data tersebut 

berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data, seperti tahapan-tahapan 

model interaktif dari Miles dan Huberman (dikutip dari Pawito, 2007 : 104) yang 

disajikan seperti gambar berikut : 

 

              

    

 

   

  

Sumber : Miles Dan Huberman (dikutip dari Pawito, 2007 : 104) 

Gambar 1. Teknik Analisis Data Model Interaktif 

Pengumpulan 

Data 

Reduksi Data Kesimpulan 

dan Verivikasi 

Penyajian Data 
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1. Reduksi Data  

Langkah ini tidak hanya membuang data yang tidak diperlukan begitu saja,  

tetapi melainkan merupakan upaya yang dilakukan peneliti selama analisis data 

dilakukan dan merupakan langkah yang tidak terpisahkan dari analisis data. 

Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan pada saat peneliti menyeleksi 

pertanyaan-pertanyaan hasil wawancara dengan informan. Disini peneliti memilih 

dan memilah pertanyaan-pertanyaan mana yang sesuai dengan konteks penelitian. 

Selain itu, peneliti berupaya mengurangi pemborosan kata sejauh tidak 

mengurangi inti atau makna dari pertanyaan atas informan. Hal ini dilakukan 

supaya data-data yang disajikan nantinya tetap fokus dalam menjawab 

permasalahan penelitian. 

2. Penyajian Data  

Komponen ini melibatkan langkah-langkah mengkoordinasi data, yakni 

menjalin kelompok data yang satu dengan kelompok data yang lain sehingga 

seluruh data yang di analisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan. Hal ini 

dikarenakan dalam penelitian kualitatif, data biasanya beragam perespektif dan 

terasa bertumpuk, maka penyajian data (Display Data) pada umumnya diyakini 

sangat membantu proses analisis. Dalam penelitian, proses ini dilukukan peneliti 

saat menyajikan data-data hasil wawancara, observasi, dan sumber tertulis sesuai 

fokus penelitian. Dengan kata lain, peneliti mengelompokan itu tidak lagi terlihat 

saling bertumpuk karena telah disesuaikan dengan kategori berdasarkan fokus 

penelitian. Pada tahap ini, gambar atau diagram yang menunjukan keterkaitan 

antara gejala satu dangan gejala yang lain sangat diperlukan untuk keperluan 

analisis data.  
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3. Penarikan Kesimpulan 

Pada tahap ini, peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip 

induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada atau kecenderungan 

dari penyajian data yang telah dibuat. Peneliti dalam kaitan ini masih harus 

mengkonfirmasikan, mempertajam, atau mungkin merevisi kesimpulan-

kesimpulan yang telah dibuat untuk sampai pada kesimpulan final berupa 

proposisi-proposisi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti (Sugiyono, 

2010 : 92). 


