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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Persoalan pembangunan di Indonesia saat ini menjadi masalah yang sukar 

untuk di kembangkan. Kondisi pembangunan di Indonesia dalam beberapa hal 

menjadi masalah seperti, pembangunan tiap daerah tidak merata, pembangunan 

yang terlalu terpusat, pembangunan yang tidak berkelanjutan, yang berdampak 

pada minimnya tingakat kemajuan pembangunan regional maupun nasional. 

Bahkan pembangunan di level paling rendah yaitu pembangunan di Desa menjadi 

tambah rumit dengan berbagai persoalan yang muncul. Semua pembangunan 

harus berlandaskan dengan perencanaan yang matang sehingga tercipta suatu 

sistem pembangunan yang ideal. 

Kegiatan pembangunan perlu di arahkan untuk merubah kehidupan 

masyarakat menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan 

seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan masyarakat, sehingga masyarakat 

mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi (sekaligus politik). Nampaknya 

tidak terlalu berlebihan apabila dinyatakan bahwa medan perang melawan 

kemiskinan dan kesenjangan yang utama sesungguhnya berada di desa1. 

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan 

ujung tombak dari pembangunan nasional yang strategis, maksudnya yaitu 

pembangunan desa merupakan bagian terpenting yang menentukan keberhasilan 

                                                             
1   Sunyoto Usman, 2010. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: PUSTAKA 
PELAJAR. Hal. 31 
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dari pembangunan nasional nantinya. Sistem perencanaan pembangunan nasional 

adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan 

rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan 

tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat 

ditingkat pusat dan daerah2. Hal tersebut sesuai dengan makna pembangunan desa 

bahwa. ”Seluruh proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di 

desa/kelurahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan 

nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan  masyarakat. 

Pembangunan ini dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya 

gotong royong dari masyarakat”3. 

Pembangunan desa di Indonesia masih lemah dari berbagai aspek 

pembangunan, baik aspek bantuan dan dukungan moril, politik, teknologi, 

maupun pendanaan. Pembangunan desa ialah sebagai aktivitas yang dilakukan 

oleh pemerintah bersama masyarakat desa dan bertujuan untuk meningkatkan 

kehidupan dan penghidupan masyarakat kearahyang lebih baik, sudah tentu 

memerlukan  kepemimpinan, arah pembangunan dalam perkembangannya juga 

mendapat usaha membangun dari masyarakat danbangsa lain. Dalam praktek 

rumusan  kebijaksanaan dan program-program dasar pembangunan harus pula 

melihat kenyataan yang hidup dalam dinamika pembangunan masyarakat4. 

                                                             
2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan 
pembangunan nasional. Pasal 1 ayat (3) 
3 Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perencanaan pembangunan Desa.  Jurnal Administrasi 
Publik (JAP) 1996, Vol. 2, hal. 4 
4 Wasistono Sadu dan Tahir Irawan. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokus Media. 
 hal. 11 
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Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan 

hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal didesa, 

tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. 

Pembangunan desa merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. 

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upayapem bangunan secara 

berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. 

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan 

swadaya masyarakat desa. Penduduk desa adalah merupakan suatu potensi 

sumber daya  manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek 

pembangunan dan  sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dikatakan sebagai 

objek pembangunan, karena sebagian penduduk di desa dilihat dari aspek kualitas 

masih perlu  dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan 

penduduk desa memegang peranan yang sangat penting sebagai pelaku dalam 

proses pembangunan desa maupun pembangunan nasional. 

Keberadaan desa secara yuridis formal dalam kaitannya dengan sistem 

Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 

yang disempurnakan dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang peraturan pelaksanaan UU Desa, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, serta regulasi yang berkaitan 
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lainnya. Maka keberadaan RPJM Desa merupakan satu bagian yang utuh dan 

merupakan kerangka acuan dalam kinerja pemerintah desa. 

Pembangunan desa adalah sebagai upaya untuk peningkatan kualitas hidup 

dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa5. 

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan 

Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna 

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan desa6. 

Dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun 

perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki 

berdasarkan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan 

kabupaten/kota. 

Upaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat desa sesuai ketentuan umum pasal 1 

permendagri 114 Tahun 2014, maka desa harus memliki rencana pembangunan 

berjangka dan terukur. Sesuai pula dipasal 4 yang menyebutkan perencanaan 

pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan rencana 

pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa 

                                                             
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, 

pasal 1 ayat 9 
6 Ibid,  ayat 10 
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merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan 

ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat juga bahwa perencanaan 

pembangunan desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun 

rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa7. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan 

dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) Tahun, ditetapkan dengan 

maksud memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, 

kebijakan umum, program pembangunan desa serta sasaran-sasaran kegiatan 

strategis yang ingin dicapai selama 6 (enam) tahun kedepan. Dengan demikian 

RPJM Desa menjadi Landasan bagi semua dokumen perencanaan, baik rencana 

pembangunan tahunan Pemerintah Desa, maupun dokumen perencanaan lainnya. 

Sejak di terbitkannya Undang-undang Desa, perubahan dari berbagai 

aspek terjadi, salah satunya ialah dengan ditambahnya jangka waktu penyusunan 

RPJM Desa dari tempo waktu lima tahun menjadi enam tahun kerja. Penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa terdiri dari tiga tahap yaitu tahap 

persiapan yang berisikan persiapan musyawarah yang salah satunya adalah 

memberikan pengumuman/undangan kepada perwakilan masyarakat, tahap 

pelaksanaan yang berisikan pemberian usulan/masukan oleh masyarakat melalui 

perwakilan mereka saat musyawarah, memperkirakan biaya dalam pelaksanaan 

kegiatan pembangunan, penempatan prioritas masalah, penyelesaian masalah 

                                                             
7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 Tentang Desa. 
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dengan kegiatan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tahap yang 

terakhir adalah pelembagaan/sosialisasi kepada masyarakat yaitu peraturan desa. 

Segala jenis pembangunan, entah itu pembangunan nasional, daerah 

kab/kota maupun desa tentu akan membutuhkan anggaran dana untuk 

keberhasilan perencanaan pembangunan. Desa yang sekarang mempunyai 

kekhususan dalam mengelola rumah tangganya sendiri dari persoalan 

kesejahteraan masyarakat hingga pembangunan mendapat dana yang langsung 

dari Anggaran Pendapan dan Belanja Negara. Pembangunan daerah dan desa 

menjadi salah satu agenda utama pemerintahan baru sebagaimana yang tercantum 

dalam Nawa Cita ketiga “membangun Indonesia dari pinggiran dengan 

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Hal 

tersebut sekiranya selaras dengan kebijakan yang sudah dijalankan oleh 

pemerintah terkait pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana 

sejak 1 Januari 2001 Indonesia resmi mengimplementasikan pola otonomi daerah 

dari sisi kewenangan serta desentralisasi fiskal dari sisi keuangannya. Kebijakan 

tersebut didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah 

direvisi menjadi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah8. 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan 

danbelanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melaluianggaran 

                                                             
8 Joko Tri Haryanto, 2015. pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI. Kebijakan.  
http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/kebijakan-strategis-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-2016  
Diakses pada tgl 4 Juni 2015 - 15:11 
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pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, 

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa9. Hal ini 

dalam rangka meningkatkan masyarakat desa karena diperkirakan setiap desa 

akan mendapatkan dana sekitar 1,4 miliar berdasarkan perhitungan dalam 

penjelasan UU Desa yaitu, 10 persen dari dana transfer daerah menurut APBN 

untuk perangkat desa  sebesar Rp. 59,2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD 

sebesar 10 persen sekitar Rp.45,4 triliun10. 

Memahami persoalan perencanaan pembangunan desa dari beberapa 

perspektif teori serta regulasi-regulasiyang telah dijelaskan diatas, mendapatkan 

temuan yaitu persepsi bahwa seluruh desa di Indonesia wajib menyusun RPJM 

Desa tidak terkecuali di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima NTB. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bugis merupakan rencana 

strategis desauntuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa telah 

menyesuaikan dokumen RPJM Daerah Kabupaten Bima, dengan harapan 

sinergitas perencanaan dapat mempercepat tercapainya kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat. Jalannya pelaksanaan pemerintahan desa, khususnya 

kegiatan pembangunan dapat menerapkan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik 

(Good Governance) seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas11. 

                                                             
9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang 
bersumber dari APBN. Pasal 1 ayat (2) 
10 Sunyoto, 2014. pengesahan dana desa oleh pemerintah pusat untuk pemerintah desa.  
http://m.merdeka.com/peristiwa/uu-desa-disahkan-dana-sebesar-rp-1046-triliun-dikucurkan.html 
diakses tanggal  9 mei 2014 
11 Dokumen RPJM Desa 2015-2020, Desa Bugis Kec. Sape Kab. Bima NTB. BAB 1 Pendahuluan,  
hal. 1 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bugis adalah dokumen 

perencanaan pembangunan desa untuk waktu 6 Tahun yang melekat pada masa 

jabatan Kepala Desa, untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi 

seluruh komponen desa (Pemerintah dan Masyarakat) di dalam mewujudkan cita-

cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan, 

sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan 

bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam 

satu pola sikap dan pola tindak. 

Eksistensi adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, 

diharapkan pemerintahan Desa Bugis akan mewujudkan koordinasi yang semakin 

baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar pelaku pembangunan  

antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan baik dengan Pemerintah 

Kabupaten Bima, Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat. Diharapkan pula akan 

terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan, dan pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan 

peran serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan12. 

Terlepas dari semua hal positif yang dicanankan oleh pemerintah pusat 

untuk pemerintah desa, peniliti mengamati tentuakan terjadi suatu faktor-faktor 

hambatan masalah, seperti: partisipasi masyarakat yang minim, kualitas sumber 

daya aparatur desa yang belum memadai. Problematika yang tentu ada disetiap 

sistem pemerintah desa tersebut menjadi masalah bersama serta di harapkan 

kepekaan dari pemerintah kabupaten hingga pemerintah pusat untuk 
                                                             
12 Ibid, hal. 4 
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mengupayakan memberikan pelatihan dalam bidang-bidang tertentu dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Pertama, permasalahan partisipasi masyarakat ialah menjadi hal yang 

lumrah didengar, karena sangat disadari bahwa sifat manusiawi masyarakat desa 

yang cenderung apatis terhadap pembangunan serta pemberdayaannya sendiri. 

Partisipasi masyarakat yang tinggi akan berpengaruh terhadap suatu program 

pembangunan. Hal ini dimungkinkan karena pembangunan bukan saja ditentukan 

segalanya oleh penyelenggaraan pembangunan, tetapi partisipasi masyarakat juga 

turut memberikan andil dalam tercapai atau tidaknya suatu program pembangunan 

yang telah direncanakan sebelumnya13. 

Eksistensi partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan 

menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun 

untuk itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam 

penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan 

berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian 

pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara 

terarah dan serasi terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan 

(implementasi) program pembangunan berjalan secara efektif dan efisien14. 

Partisipasi masyarakat Desa Bugis memang minim terhadap suatu bentuk 

tata kelola serta prosedur yang telah dicantumkan dalam Undang-undang desa, 
                                                             
13 Tifani Ardilah, Mochamad Makmur, Imam Hanafi, 1996.  Malang,  UPAYA KEPALA DESA 
UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA 
(Studi di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)  Jurusan Ilmu Administrasi Publik, 
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,  Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 2, No. 1, 
hal. 71 
14 Ibid. 
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disamping itu pula dengan tingkat pendidikan yang rendah serta mayoritas 

pekerjaan masyarakat ialah sebagai petani dan nelayan, memungkinkan 

masyarakat membutuhkan tuntunan serta arahan dari pemangku kekuasaan dan 

kewenangan di Desa. Maka dari itu, aparatur desa dan Kepala Desa diharapkan 

mampu mengajak serta membimbing masyarakat yang kurang aktif dalam hal 

pembangunan serta pemberdayaan. Jelas memperkuat keberadaan masyarakat 

karena terdapat unsur masyarakat dalam regulasi proses penyusunan RPJM Desa 

maupun rencana pembangunan lainnya. 

Kedua, Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dan 

sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga desa memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. 

Permasalahan tersebut akan menjadi fatal bila rancangan RPJM Desa disusun 

serta diimplementasikan oleh aparatur yang minim dengan pengetahuan dan 

pengalaman tentang rencana pembangunan desa. 

Desa Bugis sendiri yang notabene aparatur pemerintah desayang tingkat 

pendidikannya rata-rata Sekolah Menengah Atas, serta aparatur yang minim 

akanpengetahuan tentang pengelolaan serta pembangunan desa dirasa belum 

faham terkait dengan proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah 

desa. 

Anggaran dana yang didistribusikan oleh pemerintah pusat untuk 

pemerintah daerah dan juga Desa sesuai dengan regulasi terbaru yang 

menyebutkandesa akan mendapatkan dana sekitar 750 juta s/d 1,5 miliar atau 10 

persen dari APBN pertahun dalam tiga kali tahap waktu distribusi anggaran dana. 
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Jumlah alokasi dana untuk 18 desa se-kecamatan Sape Kabupaten Bima sebesar 

Rp.13,44 milyar dan akan digunakan untuk beberapa item belanja seperti gaji 

aparatur,  sarana dan prasarana  serta sosial kemasyarakatan di 18 desa yang ada. 

Bupati H. Syafrudin menjelaskan, “besar kecilnya alokasi dana desa tergantung 

dari besar luas wilayah dan jumlah penduduk desa itu sendiri sehingga alokasi 

dana desa ini cukup bervariasi”. Bupati Bima berharap alokasi dana desa dapat 

dikelola secara optimal dan transparan mengacu pada regulasi yang 

berlaku. Sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Dana Desa kepada 

masing-masing kepala desa se-kecamatan Sape15. 

Terjadi pula masalah dalam pengalokasian dana desa tahap dua bulan 

Agustus 2015. Kepala BPMDes (Badan Pemeberdayaan Masyarakat Desa) 

Kabupaten Bima Abdul Wahab SH memblokir Anggaran Dana Desa (ADD) 

tahap kedua.Pemblokiran itu disebabkan pemerintah desa belum menyelesaikan 

Laporan Penggunaan Uang (LPU) ADD tahap petama16. Hal tersebut tentu 

menunjukan belum cekatannya aparatur desa dalam pengelolaan serta proses 

penyusunan rencana pembangunan desa. Sehingga tanpa di sadari dana tersebut 

akan dapat disalah gunakan oleh oknum aparatur desa. 

Dari uraian di atas menjadi menarik untuk melakukan penelitian terkait 

dengan proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa di Desa 

                                                             
15 Artikel publik. Contoh alur pengelolaan serta pengalokasian dana desa oleh kabupaten Bima.  
http://bimakab.go.id/article-kabupaten-bima-daerah-percontohan-pengelolaan-dana desa.html, Diakses  
Sabtu, 11 Juli 2015 
16 Redaksi Lombok Post. 2015 pada http://www.lombokpost.net/2015/10/10/pemda-blokir-dana-desa/ 
‘’LPU (Laporan Penggunaan Uang) merupakan kewajiban desa menyetor hasil pembelanjaan ADD 
tahap pertama.Kemudian baru bisa dicairkan tahap kedua,’’ ungkapnya.  (9/10). Diposting pada Sabtu, 
10 Oktober 2015, 
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Bugis dengan berbagai masalah yang muncul. Dengan demikian dari latar 

belakang diatas peneliti memberikan judul penelitian ini dengan: “Proses 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (Studi Di 

Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima NTB). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka 

peneliti dapat membuat rumusan  masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa (RPJM Desa) pasca diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 ? 

2. Faktor-faktor apa yang menghambat penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) pasca diberlakukannya UU No. 6 

Tahun 2014 ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) pasca diberlakukannya UU No. 6 Tahun 

2014. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat penyusunan rencana 

pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) pasca diberlakukannya 

UU No. 6 Tahun 2014. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan keilmuan baik dari aspek teoritis, praktis, maupun akademis 

diantaranya: 

1. Manfaat  Teoritis 

a. Sebagai sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

ilmu tentang perencanaan pembangunan jangka menengah desa terhadap 

pembangunan desa. 

b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya dalam topik yang relevan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi penulis untuk menjadi 

bagian dari setiap perumusan perencanaan pembangunan desa. 

b. Sebagai acuan bagi masyarakat untuk dapat ikut serta berpartisipasi dalam 

setiap penyusunan rencana pembangunan desa. 

c. Memberikan sumbangsih pemikiran bagaimana metode yang sebaiknya 

diterapkan dalam pembangunan desa. 

3. Manfaat Akademis 

a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan. 

b. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang tertarik dengan masalah 

yang sama. 

 

 

 



 
 

14 
 

E. Definisi Konseptual Dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah untuk menguraikan tentang beberapa istilah 

atau konsep yang terkait pada penelitian yang dilakukan. Untuk itu dalam 

rangka memperjelas penguraian lebih lanjut dalam penulisan ini, maka perlu 

dilakukan penjelasan mengenai beberapa pengertian atau istilah yang 

berkaitan dengan upaya untuk menyeragamkan pemahaman terhadap pokok 

pembahasan dengan maksud untuk menciptakan keseragaman atau kesamaan 

pemahaman terhadap pengertian masing-masing konsep yang terkandung 

dalam pengertian tersebut, serta dapat memperoleh kejelasan tentang arti dari 

penelitian ini sehingga mempermudah dalam penelitian terhadap variabel-

variabel yang hendak diukur, di teliti dan digali datanya17.  

Beberapa konsep atau istilah yang berkaitan dengan penelitian tersebut 

ialah sebagai berikut: 

a. Proses Penyusunan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Proses adalah urutan 

pelaksanaan atau kejadian yang secara alami atau didesain, mungkin 

menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya, yang 

menghasilkan suatu hasil. Suatu proses mungkin dikenali oleh 

perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih 

objek dibawah pengaruhnya. Definisi lain dari proses adalah 

serangkaian kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi, yang 
                                                             
17 Hamidi. 2010. Malang.  Penelitian dan teori komunikasi. UMM Press.hal. 141 
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mengubah input menjadi output Kegiatan ini memerlukan alokasi 

sumber daya seperti orang dan materi. 

Penyusunan menurut Ardios (2006:315) Kata penyusunan 

berasal dari kata dasar susun yang artinya kelompok atau kumpulan 

yang tidak beberapa banyak, sedangkan pengertian dari Penyusunan 

merupakan suatu kegiatan atau kegiatan memproses suatu data atau 

kumpulan data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorang 

secara baik dan teratur. 

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perencanaan berasal 

dari kata dasar rencana, yang artinya sebuah konsep, rancangan, atau 

program, dan perencanaan berarti proses, perbuatan dan 

merencanaakan. Selain itu, rencana dapat diartikan sebagai 

pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan 

tindakan masa depan yang tepat, melalui  urutan pilihan, dengan 

memperhitungkan sumber daya yang tersedia18. 

Sedangkan pembangunan menjelaskan proses dan usaha untuk 

meningkatkan kehidupan ekonomi politik, infrstruktur masyarakat dsb. 

Istilah pembangunan menurut Todaro (1998). Pembangunan 

merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui 

                                                             
18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan 
pembangunan nasional. Pasal 1 ayat (1) 
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upaya yang dilakukan secara terencana19. Pembangunan juga 

sebenarnya merupakan suatuproses perubahan yang di rencanakan dan 

dikehendaki. Dari pendapat ini dikemukakan bahwa pembangunan 

dari segi prosesnya perubahan, dimana perubahan tersebut dilakukan 

oleh masyarakat itu sendiri karena  yang menginginkan perubahan itu 

sendiri adalah masyarakat, sebab didasari  oleh adanya kebutuhan 

masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan manusia20. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 

merupakan Rancangan RPJM Desa yang memuat visi dan misi kepala Desa, 

arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi 

bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan 

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 

Desa21. 

Adapun perencanaan pembangunan yang dimaksudkan disini 

ialah rencana pembangunan jangka menengah desa di Desa Bugis Kec. 

Sape Kab. Bima yang berdasarkan pada rencana pembangunan jangka 

menengah desa dinilai ada temui kegiatan kelompok masyarakat 

belum terkoordinasi, sehingga belum terlibat dan berpartisipasi dalam 

perencanaan pembangunan serta belum maksimalnya peran Kader 

                                                             
19 Riyadi, 2004, Perencanaan Pembangunan Daerah :Strategi menggali potensi dalam mewujudkan 
Otonomi Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hal. 7 
20 Soekanto,Soerjono. 2005. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.  
21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, 
Pasal 6 ayat (1) 
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Pemberdayaan Masyarakat dalam mendorong peran serta dan 

partrisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. 

c. Undang-Undang Desa 

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 

lain,  selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki  batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia22. 

Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai 

penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah 

berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan 

diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis 

sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan 

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, 

makmur, dan sejahtera23. 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah unsur yang mengukur suatu variabel atau 

petunjuk pelaksanaan suatu penelitian. Variabel ialah sebuah konsep yang 

                                                             
22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat (1) 
23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. atau (PDF). 
http://lkbh.uny.ac.id. Diposting tanggal 8 Mei 2014. 
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mempunya variasi nilai24. Maka indikator dari penelitian proses penyusunan 

rencana pembangunan jangka menengah desa di Desa Bugis berdasarkan 

undang-undang desa, sebagai berikut : 

a. Proses penyusunan 

Proses penyusunan merupakan tahap awal yang dilakukan dalam 

merancang atau menyusun perencanaan pembangunan berjangka di 

desa. Dengan adanya proses penyusunan tersebut tentu akan 

memperlancar pengimplementasiannya dilapangan. Sehingga, jika 

ditahapan awal berhasil tentu akan menunjang tahapan-tahapan 

selanjutnya. 

Proses penyusunan RPJM Desa mempunyai tahapan sebagai berikut : 

1. Pembentuk Tim Penyusun  

2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan 

kabupaten/kota 

3. Pengkajian keadaan Desa  

4. Penyusunan rencana pembangunan Desa (Musyawarah Desa) 

5. Penyusunan rancangan RPJM Desa  

6. Penyusunan rencana pembangunan Desa (Musrenbangdes RPJM 

Desa) 

7. Penyepakatan, Penetapan dan Perubahan Perdes RPJM Desa  

b. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

Rencana pembangunan desa yang memuat indikator sebagai berikut: 
                                                             
24 Usman DKK, 2004. Metodologi Penilitian Sosial, Jakarta, PT Bumi Askara. 
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1. Visi dan Misi Kepala Desa 

2. Arah kebijakan pembangunan desa 

3. Rencana kegiatan yang meliputi empat bidang yaitu: Bidang 

penyelenggaraan pemerintahan desa, Bidang pelaksanaan 

pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat. 

4. Terbentuk rancangan RPJM Desa 

c. Hambatan Penyusunan RPJM Desa 

1. Partisipasi masyarakat minim 

2. Sumber daya aparatur belum memadai 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada umumnya ialah suatu pengkajian dalam 

mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian untuk 

mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri25. Sehingga metode penelitian 

memandu peneliti tentang prosedur atau urutan-urutan bagaimana penelitian 

dilakukan26. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana metode penelitan 

kualitatif adalah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan studi kasus 

yang memiliki sifat lebih alami, holisitik, dan unsur budaya, serta didekati 

secara fenomenologi. Dalam pendekatan ini bisanya seorang peneliti akan 

                                                             
25 Prof. Dr. Husaini Usman, dan Punomo Setiady Akbar, 2011. Metodelogi Penelitian sosial. Jakarta. 
Bumi Aksara. Hal. 41    
26 James A. Black, Dean  J. Champion. 2009. Metode & masalah penelitan Sosial. Bandung. Refika 
Aditama. Cetakan keempat.Hal. 65 
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meneliti satu individu atau unit sosial tertentu secara lebih mendalam. Dengan 

begitu, peneliti berusaha untuk menemukan semua variable penting yang 

terkait dengan diri subjek yang diteliti yang diteliti. Selain itu, peneliti juga 

meneliti bagaimana perkembangan diri subjek, penyebab terjadinya hal 

tersebut, perilaku keseharian subjek, dan alasan perilaku itu dilakukan, serta 

bagaimana perilaku berubah dan penyebab terjadi perubahan perilaku 

tersebut27. Dan adapun langkah-langkah metode yang digunakan untuk 

mendukung penelitan ini sebagai berikut:   

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif. Jenis penelitian deskriptif  menurut Husaini Usman dan 

Punomo Setiady Akbar (2011: 130) yaitu penelitian yang diuraikan dengan 

kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan 

pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisi pula dengan kata-kata apa 

yang melatarbelakangi respoden berperilaku (berpikir, berperasaan, dan 

bertindak) seperti itu. Minimal ada tiga hal yang di gambarkan dalam 

penelitian kualitatif, yaitu karakteristik pelaku, kegiatan atau kejadian-

kejadian yang terjadi selama penelitian, dan keadaan lingkugan atau 

karakteristik tempat tempat penelitian berlangsung. 

 

 

                                                             
27 Muhammad Idrus. 2009.  Metode Penelitian Ilmu Sosial “Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif” 
edisi kedua. Jakarta. Erlangga.Hal. 57 
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2. Sumber data 

Sumber data adalah kumpulan data yang peneliti dapatkan dari 

sejumlah informan terpercaya untuk mendapatkan informasi atau data-data 

yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Kemudian sumber data dapat 

digolongkan menurut asal sumbernya dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperolehnya langsung dari 

obyek yang diteliti atau dari keterangan pihak-pihak yang 

bersangkutan dengan masalah proses penyusunan rencana 

pembangunan jangka menengah desa, serta partisipasi masyarakat. 

Dalam penelitian ini data primer yang dimasksud ialah informan 

yang langsung dari desa, yaitu : kepala desa, sekdes, BPD, serta 

informan berkaitan lainnya. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen, 

publikasi-publikasi, atau literatur berupa buku-buku, artinya data 

itu sudah dalam bentuk jadi28. Sumber data sekunder juga bisa 

dipilahkan yaitu sebagai sumber data pribadi dan sumber data 

masyarakat. Dimana sumber data pribadi  mencakup banyak 

sekali macam bahan, beberapa di antaranya dipakai secara berkala 

oleh peneliti, misalnya dokumen pribadi seperti surat, catatan 

harian dan bahan-bahan biografis lain seperti riwayat hidup 
                                                             
28 Rianto adi dan Heru Prasadja. 1993. Langkah-langkah penelitian Sosial. Jakarta. Arcan.Hal. 43 
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indidvidu termasuk kedalamnya. Sumber data sekunder 

masyarakat, yakni arsip data, data resmi dari pemerintah dan 

bahan lain yang dipublikasikan. 

Misalnya dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan literatur 

ataupun buku-buku terkait perencanaan pembangunan dan juga 

undang-undang, serta regulasi-regulasi lainnya yang terkait 

dengan pembahasan. 

3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang, benda atau situasi sosial yang akan di 

teliti. Subjek penelitian juga merupakan pihak-pihak yang dijadikan 

sampel dalam suatu penelitian serta membahas karakteristik subjek yang 

digunakan dalam penelitian. Dalam menentukan subjek penelitian, 

peneliti harus cermat memilih subjek agar output dari subjek tersebut 

dapat menjadi bahan yang berguna untuk hasil penelitian29. Dalam 

penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya ialah: 

a. Kepala Desa Bugis  

b. Sekretaris Desa 

c. Kaur Desa 

d. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

e. Masing-masing satu orang tokoh masyarakat dari enam dusun. 

 
                                                             
29 Surahmad, 1993.Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung,.Hal. 163 
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4. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Proses Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Pasca Diberlakukannya Undang-

Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (Studi di Desa Bugis 

Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat) ini berada di 

Kantor Balai Desa Bugis. Lokasi tersebut strategis dalam melihat studi 

kasus dan permasalahan yang terjadi. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi (observation), 

wawancara (interview), dan dokumentasi (documentation): 

a. Observasi  

Muhammad Idrus (2009:101) menjelaskan bahwa observasi atau 

pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang 

dilakukan secara sistematis. Untuk menyempurnakan aktivitas 

pengamatan partisipatif ini, peneliti harus mengikuti kegiatan 

keseharian yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, 

memerhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang 

dikatakannya, mempertanyakan informasi yang menarik, dan 

mempelajari dokumen yang dimiliki misalnya terkait proses 

penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa. 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan 
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pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data 

atau (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung 

menggunakan daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden 

(biasanya melalui jasa pos), dan responden menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara tertulis, kemudian 

mengirimkannya kembali daftar pertanyaan yang telah dijawabnya 

kepada peneliti. Secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara 

“face-to-face”, artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung 

dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang di 

inginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara30. 

Muhammad Idrus (2009:104) menambahkan dalam melakukan 

teknik wawancara terhadap informan, hendaklah pertanyaan 

melingkupi 5W1H (what, who, when, where, why and how). 

Dalam penelitian ini model wawancara yang dilakukan ialah 

dengan cara wawancara langsung terstruktur dengan responden yaitu 

dengan aparatur desa serta dengan beberapa tokoh masyarakat desa. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yang berasal dari tulisan (yaitu dokumen resmi untuk 

memperkaya data dan hasil wawancara), Kamera dan rekaman audio 

(yaitu sebagai pembuktian bahwa peneliti telah melakukan penelitian 

di Locus penelitian. 
                                                             
30 Rianto Adi. 2004. Metodelogi Sosial dan Hukum. Jakarta. Granit. Hal. 72 
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6. Teknik Analisis Data 

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, 

tahap berikutnya yang harus dimasuki adalah tahap analisa data.Ini adalah 

tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap inilah data dikerjakan 

dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan 

kebenaran yang diajukan dalam penelitian31. 

Teknik analisa data model interaktif ini dimana model interaktif ini 

terdiri dari dari tiga hal utama, yaitu; (1) reduksi data; (2) penyajian data; 

dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Selanjutnya gambaran analisa 

data model interaktif sebagai berikut: 

Analisa Data Model Interaktif 

 

Gambar 1.1 Analisis Data Model Interaktif  (Miles dan Huberman, 

1992) dalam Muhammad Idrus (2009: 148) 

 

                                                             
31 Koentjaraningrat, 1993.Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta. Gramdeia Pustaka Utama. 
Hal. 269 
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Dalam model interaktif, tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan 

pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif. Dengan 

sendirinya peneliti harus miliki kesiapan untuk bergerak aktif di antara 

empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya 

bergerak bolak balik di antara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi selama penelitian. 

1. Pengumpulan Data 

Proses analisis data interaktif ini kegiatan yang pertama adalah 

proses pengumpulan data. Dimana pengumpulan data yang berupa 

kata-kata, fenomena, foto, sikap, dan perilaku keseharian yang 

diperoleh peneliti dari hasil observasi mereka dengan menggunakan 

beberapa teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi dan 

dengan menggunakan alat bantu yang berupa kamera, video tape. 

Data tersebut masih berwujud data lapangan yang masih belum 

beraturan dan belum dipilah-pilah yang akan diolah ditahap kedua 

yaitu reduksi data32. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari 

lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus sejalan 

                                                             
32 Muhammad Idrus. 2009.  Metode Penelitian Ilmu Sosial “Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif” 
edisi kedua. Jakarta. Erlangga.Hal. 148 
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penelitian berlangsung. Tentu saja proses reduksi data ini tidak harus 

menunggu hingga data terkumpul banyak. Tahapan reduksi data 

merupakan bagian kegiatan sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang 

bagian data mana yang dikode, dibuang, pola-pola mana yang 

meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang 

berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis. Pada tahapan ini 

setelah data di pilah kemudian disederhanakan, data yang tidak 

diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, 

penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara33. 

3. Penyajian Data (Display Data) 

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung 

adalah penyajian data. Dimana penyajian data adalah sekumpulan 

informasi  tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati 

penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang 

sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti 

meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah 

tindakan dengan memperdalam temuan tersebut34. 

4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan 

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan 

penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data 

                                                             
33 Ibid, Hal.150 
34 Ibid,Hal.151 
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yang telah ditampilkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam 

proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan 

tema yang sama, pengelompokkan, dan pencarian kasus-kasus 

negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari 

kebiasaan yang ada di masyarakat).   

Demikianlah dalam kegiatan penelitian kualitatif ini, penarikan 

kesimpulan dapat saja berlangsung saat proses pengumpulan data, 

baru kemudian dilakukan untuk dibuat bukan sebagai sebuah 

kesimpulan final. Dengan begitu, kesimpulan yang diambil dapat 

sebagai pemicu peneliti untuk lebih memperdalam lagi proses 

observasi dan wawancara. Proses verifikasi hasil temuan ini dapat 

saja berlangsung singkat dan dilakukan oleh peneliti tersendiri, yaitu 

dilakukan secara lintas dengan mengingat hasil-hasil temuan 

terdahulu dan melakukan cek silang (cross Check) dengan temuan 

lainnya. Namun, proses verifikasi dapat juga berlangsung lebih lama 

jika peneliti melakukannya dengan anggota peneliti lain atau dengan 

koleganya. Proses ini dapat menghasilakn model “kesepakatan 

intersubjektif”, dan ini dapat dianggap bahwa data tersebut bernilai 

valid dan realiabel, dengan melakukan verifikasi, peneliti kualitatif 

dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan reliabilitas hasil 

temuannya35. 

35Ibid, Hal. 152-153 


