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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan negara, desa adalah unit lembaga terkecil 

pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berada pada posisi 

paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Desa menjadi 

tumpuan Kota dikarenakan dari desalah segala aktivitas masyakarat yang 

menghidupi kota dilaksanakan. Selain itu, desa kerap dilekatkan pada isu – isu 

seputar kearifan lokal dan juga isu – isu seputar kelestarian lingkungan. 

Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta 

norma sosial masing-masing. Desa sebagai sebuah kawasan otonom memang 

diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan 

dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Hal tersebut 

termaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 yang berbunyi:1 

1. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan

daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur oleh

Undang-Undang.

2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal 

1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18.  hlm 13 
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usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional 

dan berada di daerah Kabupaten. Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam 

melaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang Pemerintahan, 

pembangunan, maupun kemasyarakatan dan tugas-tugas pembantuan yang 

merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya 

yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.2  

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan 

bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/Kota 

didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan 

bertanggung jawab. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang dana Desa yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa adalah dana yang 

bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 

APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat.3 Rencananya setiap desa akan mendapatkan dana 

maksimal sebesar 1,4 miliar rupiah. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan pula 

                                                           
2 Widjaja, HAW. 2008. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta: 
Rajawali Pers. hlm 35 
3 Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
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bahwa pengan Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan diberikan dengan 

memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luaswilayah, dan tingkat 

kesulitan geografis.4 

Tahun 2015 merupakan awal dikucurkannya dana desa.5 Dalam 

pelaksanaannya pencairan dana desa dari Kementerian Keuangan melalui 

pemerintah kabupaten/kota mengalami kendala. Sebagian Dana Desa terhenti di 

tingkat kabupaten/kota sehingga belum sampai ke desa yang berhak 

menerimanya. Akibatnya, program pemerintah untuk percepatan pembangunan 

terkendala.6 Penyaluran Dana Desa selama ini tersendat lantaran prosedur yang 

terlalu rumit. Pasalnya, untuk mendapatkan dana tersebut, terdapat sejumlah 

syarat, seperti dari pemerintah kabupaten/kota harus mengeluarkan peraturan 

bupati terkait petunjuk teknis Dana Desa. 

Hal ini bisa dilihat dari contoh kasus Daerah Kota Batu.7 Jika dilihat 

Kementrian Keuangan (Kemekeu) telah telah mengeluarkan Daftar 56 Daerah Di 

Indonesia Yang Belum Lengkap Syarat Penyaluran Dana Desa Pada Tanggal 27 

Mei 2016. Khusus di Jawa TimuR (Jatim) hanya Kota Batu yang belum lengkap 

pesayaratanya. Untuk mengetahui pelengkapan yang belum disediakan oleh 

Pemerintah Kota Batu sebagaimana terdapat pada Tabel 1 berikut ini: 

 

 

                                                           
4 http://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/109, 13 September 2015 
5http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53f9cbe50ea6f/dana-desa-dikucurkan-secara-
bertahap, 9 
September 2015 
6 http://www.koran-sindo.com/read/1041996/149/dana-desa-macet-di-kabupaten-kota-1441681360 
7 Press Reales, Malang Corruption Watch. 26 April 2016. Bejudul DPRD Desak Walikota Batu 

Agar Segera Mengeluarkan PERWALI tentang Dana Desa. 
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Tabel 1 
Daftar Daerah Yang Belum Lengkap Syarat Penyaluran  

Dana Desa Tahap I Tahun per 27 Mei 2016 

Nama daerah Perkarda 
Laporan Realisasi/Konsolidasi 

Penggunaan 
Laporan 

Penyaluran APBD 
Kota Batu - - - √ 

 

Tabel 1 diatas telah menunjukan bahwa Walikota Batu belum 

mengeluarkan Peraturan Walikota untuk mempercepat penyaluran DD ke 19 

Desa. Dengan belum dikeluarkannya Peraturan Walikota (Perwali). Maka 

pengembangan 19 Desa yang terdapat di 3 Kecamatan Batu tentu sangat lambat, 

baik dari segi peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas 

pelayanan publik, dan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, serta peningkatkan 

daya saing Desa. 

Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya 

pemberdayaan masyarakat, maka peranan Pemerintah Desa sebagai lembaga 

terdepan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan 

langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau 

tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada 

seberapa baik kinerja Pemerintahan Desa di dalam mengimplemen-tasikan 

peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.8 

Dalam operasionalisasi Desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan 

kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut 

memiliki hubungan dengan Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten 

memberikan dana desa kepada setiap desa yang berada di wilayahnya.9 Hal ini 

                                                           
8 Ibid hlm 35 
9 Widjaja, HAW. 2008. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh. ..Op..cit…  
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tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang Desa yang 

menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang 

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan 

pendapatan, belanja, pembi ayaan dan pengelolaan keuangan desa.10  

Dana Desa diberikan oleh pemerintah Pusat yang diperoleh dari dana 

perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Khusus (DAK) 

sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan 

diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari georafis desa, 

jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian.  dana sebesar 10% yang diterima 

oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa.11 Selain itu, 

memberi peluang bagi desa untuk menata ulang desa, memajukan dan memenuhi 

hak masyarakat desa serta menjamin tata kelola pemerintahan yang berdaulat, 

mandiri dan demokratis. 

Setelah disahkannya dua Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014, dan Peraturan Mentri dalam Negeri, Mentri Keuangan, dan Mentri Desa, 

Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi tentang percepatan Penyaluran, 

                                                           
10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
11 Ibid hlm 34. 
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Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara. Dalam Bab 1 Pasal 1 bahwa: “Dana Desa adalah 

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan 

kemasyarakatan desa”.12  

Adapun Tujuan utama dari pelaksanaan Dana Desa diantaranya:13 

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan 

pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan 

kewenangannya. 

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif 

sesuai dengan yang dimiliki. 

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan 

berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial 

ekonomi masyarakat. 

4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong. 

Dana Desa ini dipergunakan untuk membiayai penghasilan tetap dan 

tunjangan perangkat desa, para tokoh informal dan lainnya berdasarkan 

musyawarah ditingkat Desa dan juga untuk membiayai pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat yang meliputi penyelenggeraan pemerintahan, 

                                                           
12 ibid 
13 ibid 
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pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam hal penerimaan dana desa 

tentu saja tiap-tiap Desa mendapat jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi Desa. Semakin besar kebutuhan dan potensi di suatu Desa 

maka otomatis akan semakin besar jumlah Dana Desa yang diterima. Kebutuhan 

Desa dapat di tinjau dari aspek atau variabel jumlah penduduk, luas wilayah, 

kondisi geografis dan potensi alam serta tingkat pendapatan masyarakat dan 

jumlah masyarakat yang berada di bawah kemiskinan.14 Dilihat dalam proses 

pelaksanaan di Kabupaten Fakfak tentang Dana Desa ini sudah berjalan, tetapi 

tentu saja dalam setiap pelaksanaan suatu kebijakan terdapat beberapa 

permasalahan yang di hadapi pemerintah Desa, minimnya pengetahuan 

masyarakat tentang dana desa adalah salah satu faktor yang mana didalam 

penggunaan dana desa tidak adanya ceck and balance antara pemerintah desa 

sebagai pengelola dana desa dan masyarakat sebagai penerima program-program 

yang menggunakan dana desa, sehingga disini perlu diadakan pelatihan dan 

sosialisasi tentang tujuan dan manfaat didalam penggunaan  Dana Desa.  

Disamping itu, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung baik berupa 

perangkat lunak maupun perangkat keras. Perangkat lunak berupa terbatasnya 

petunjuk teknis, minimmya data inventaris pendukung seperti data profil Desa dan 

lain-lain. Sedangkan perangkat keras seperti balai Desa dan perangkat tekhnologi 

sebagai pendukung kebutuhan informasi. Kemudian ada juga permasalahan 

kurang mampunya pemerintah Desa dalam melakukan kegiatan-kegiatan 

pengelolaan keuangan. Hal ini di sebabkan oleh keterbatasan sumber daya 

                                                           
14 Peraturan Bupati Fakfak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Kampung 
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manusia terutama aparat pemerintah Desa yang belum memadai sehingga 

penerapan Dana Desa kurang berjalan dengan baik. Selain itu pengawasan 

terhadap pengelolaan Dana Desa dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Fakfak 

belum efektif, dikarenakan belum adanya dukungan regulasi pengendalian serta 

pengawasan yang baik ditingkat kabupaten maupun distrik.15 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dalam kesempatan 

ini penulis tertarik untuk melakukan penulisan Tugas Akhir yakni; 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI KABUPATEN FAKFAK 

PROVINSI PAPUA BARAT. (Studi Kasus Di Desa Werba Distrik Fakfak 

Barat). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menetapkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan dana Desa Werba di distrik Fakfak Barat 

kepada masyarakat agar terlaksana secara maksimal sehingga mendukung 

proses penyelenggaraan pemerintahan Desa? 

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan dalam 

program dana desa di Desa Werba? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
15 ibid 



9 
 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan dana Desa dalam 

mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan Desa. 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung implementasi 

kebijakan dana desa di Desa Werba. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun 

praktis, sebagai berikut: 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan pemahan 

yang lebih ideal dalam menyongsong otonomi Daerah, serta dapat menjadi 

tambahan khasanah referensi kepustakan Ilmu Pemerintahan. 

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberi 

masukan pada Pemda dan pihak yang berkompeten untuk lebih maju dalam 

implementasi kebijakan Dana Desa. 

 

E. Definisi Konsep 

Untuk memperjelas penelitian ini, maka penulis memberikan definisi 

konsep sebagai berikut: 

1. Implementasi merupakan proses yang melibatkan banyak factor baik dari 

pihak pemerintah maupun swasta dalam mencapai tujuan organisasi. Proses 

implementasi tidak bisa berjalan dengan sendirinya, melainkan banyak faktor 
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yang mempengaruhi demi tercapainya tujuan dari pembuat kebijakan 

sebelumnya.16 

Menurut Widodo (2008:193) “Implementasi adalah suatu proses yang 

melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang didalamnya termasuk 

manusia, dana, dan kemampuan operasional, baik pemerintah maupun swasta 

(individu atau kelompok)  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya oleh pembuat kebijakan”.17 

Leo Agustino (2012:139) bahwa  “Implementasi merupakan suatu 

proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas 

atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang 

sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.18 

Secara umum, tugas Implementasi adalah membentuk suatu ikatan 

yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak 

dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu tugas implementasi mencakup 

terbentuknya “policy delivery system”, dimana sarana-sarana tertentu 

dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai tujuan-tujuan diinginkan.19 

Implementasi kebijakan sejalan dengan pandangan James E, Anderson 

dalam Wirman Syafri (2010:11) menyatakan bahwa “Kebijakan adalah 

serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan 

dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor/pelaku guna mengatasi 

suatu masalah tertentu”. 

                                                           
16 ibid 
17 Widodo, Joko. 2011. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayu Agustino. Hlm 23 
18 Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Badung: Alfabetamedia. Hlm 34 
19 ibid 
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Menurut Lasswell dan Abraham Kaplan (2008:10) bahwa “Kebijakan 

sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Kebijakan itu tertuang dalam program 

yang diarahkan kepada pencapaian tujuan, nilai dan praktek yang telah 

ditetapkan”.20 

Van Meter dan Van Hom dalam Winarmo (2012:149) menyatakan 

bahwa “Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh 

individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta 

diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 

keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”.21 Selanjutnya Widodo 

(2011:87) menyatakan bahwa “Hakikat utama implementasi kebijakan adalah 

memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku 

atau dirumuskan”.22 

George Edward III dalam Nugroho (2011:636) menyarankan untuk 

memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, 

yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. 

Berdasarkan konsep diatas, maka terdapat istilah yang perlu 

dioperasionalisasikan lebih lanjut, yaitu:23 

2. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator 

kepada komunikan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan 

dikomunikasikan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup 

beberapa dimensi penting yaitu: transformasi informasi, kejelasan informasi, 

                                                           
20 ibid 
21 ibid 
22 ibid 
23 Ibid 23. 



12 
 

dan konsistensi informasi. Dimensi transformasi menghendaki agar informasi 

tidak hanya disampaikan kepada pelaksana keebijakan tetapi juga kepada 

kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki 

agar informasi yang jelas dan mudah di pahami selain untuk menghindari 

kesalahan terkait dalam pelaksanaan kebijakan, kelompok maupun pihak yang 

terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan Dimensi konsistensi 

menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak 

menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan maupun pihak yang terkait. 

Sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini 

berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan secara efektif. Sumber daya 

yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan 

Sumber daya ini mencakup Sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan 

informasi. 

3. Implementasi Kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari 

sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber 

daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan 

kompetensi dibidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah 

sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh 

kelompok sasaran. 

Dalam implementasi kebijakan anggaran berkaitan dengan kecukupan 

modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin 

terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, 

kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. 
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4. Pengadaan fasilitas yang layak seperti gedung, tanah, dan peralatan 

perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program 

atau kebijakan. 

5. Informasi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama 

informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplemen-tasikan 

suatu kebijakan. 

 

F. Definisi Operasoinal 

Dalam definisi konsep yang telah dikemukakan, akan diteliti dan 

dideskripsikan dalam definisi operasional dengan indikasi yaitu : 

1. Tahap Perencanaan 

Mekanisme perencanaan DD sebagaimana yang termuat dalam 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

dimulai dari mengadakan musyawara desa untuk membahas penggunaan DD, 

yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, 

Lembaga kemasyarakat desa dan tokoh masyarakat, dari hasil musyawara 

tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana Desa yang 

merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes 

yang pembiayaannya bersumber dari DD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim 

pelaksanaan Desa, selanjutnya digunakan untuk mendukung keterbukaan dan 

penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap 
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pelaksanaan kegiatan fisik DD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi 

Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. 

3. Tahap Pertanggungjawaban 

Pertanggungjwaban DD terintegrasi dengan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBDes sesuai dengan. Permenkeu  Nomor 241/PMK.07/ 2014 

tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Tranfer ke Daerah dan Dana 

Desa. Wajib melaporkan realisasi penggunaan DD. Untuk menghindari 

penundaan penyaluran DD tahap berikutnya. 

4. Implementasi Dana Desa menurut George Edward III dalam Nugroho 

(2011:636) menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar 

implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu: komunikasi, Sumber Daya, 

Disposisi, dan struktur Birokrasi. 

a. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada 

komunikasi atau kegiatan untuk menyampaikan ide atau berita atau pesan, 

sehingga komunikasi mengerti akan maksud dan berita itu. Informasi 

dalam organisasi dapat berupa keterangan-keterangan atau ide-ide yang di 

sampaikan oleh pimpinan organisasi. Keterangan ini dapat berupa 

petunjuk, keterangan umum, perintah maupun teguran. 

b. Menyangkut kejelasan petunjuk pelaksana maupun kejelasan pesan 

komunikasi yang disampikan, hal ini penting agar kebijakan-kebijakan 

yang diimplementasikan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. 

Ketidakjelasan petunjuk pelaksana maupun pesan komunikasi yang 

disampaikan akan menimbulkan interpretasi yang keliru bahkan mungkin 
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bertentangan dengan makna sesungguhnya dari petunjuk dan pesan 

komunikasi yang pada gilirannya menimbulkan penyimpangan yang fatal 

dalam implementasi dilapangan. 

c. Menyangkut kepastian dan kejelasan perintah yang harus dilaksanakan 

oleh para pelaksana. Artinya bahwa perintah-perintah yang diterima oleh 

pelaksana tidak boleh bertentangan satu sama lain, sehingga tidak 

membingungkan pelaksana (perintah yang diberikan tidak boleh berubah-

ubah). Tidak konsistennya perintah dapat mendorong para pelaksana 

mengambil tindakan yang bertentangan dengan maksud sesungguhnya dari 

suatu implementasi kebijakan. 

d. Menyangkut penyaluran atau penyampaian informasii diantara sesama 

implementor menyangkut pemahaman mereka (pelaksana) akan 

keterkaitan antara keputusan yang dibuat dengan aturan pelaksanaan yang 

dikeluarkan, sehingga tidak terjadi kesalahfahaman tentang keputusan 

yang dikeluarkan.  

e. Sumber Daya disini berkaitan dengan unsur pelaksana atau implementator 

yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan program. Sumber Daya 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran implementasi 

suatu kebijaksanaan. 

Pertama, Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya 

dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitas. 

Kedua, Dalam implementasi kebijakan anggaran berkaitan dengan kecukupan 

modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin 
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terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, 

kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Ketiga, Pengadaan fasilitas yang 

layak seperti gedung, tanah, dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam 

keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Keempat, Disposisi 

disini berkaitan dengan sikap perilaku implementator atau pelaksana kebijakan 

itu sendiri yang berkaitan dengan komitmen, kejujuran dan tingkat 

pemahaman terhadap tujuan kebijakan.  Kelima, Implemenasi Kebijakan  

Dana Desa sangat berkaitan dengan keterpaduan hierarki antar lembaga/badan 

yang terkait secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Antar 

Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai lembaga pengambil kebijakan dengan 

Pemerintah Desa sebagai lembaga pelaksana kebijakan harus terjalin 

sinergitas, sehingga apa yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan  Dana 

Desa ini akan tercapai sesuai dengan harapan. Untuk mendukung 

implementasi Dana Desa agar berjalan dengan baik, maka struktur organisasi 

yang melaksanakan kebijakan Dana Desa mempunyai pengaruh penting. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian bukan hanya merupakan sekumpulan metode atau 

teknik penelitian semata, melainkan juga merupakan landasan nilai – nilai, asumsi 

– asumsi, etika dan norma yang menjadi aturan standar yang dipergunakan untuk 

menafsirkan serta menyimpulkan data penelitian.24 

                                                           
24 S. Arikunto. Manajemen Penelitian. (Jakarta: Rieka Cipta, 2005) hal. 234 
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Bagian metode penelitian akan menguraikan tentang perangkat – 

perangkat penelitian mulai dari pemilihan lokasi penelitian, jenis penelitian, 

teknik pengumpulan data, serta analisa data yang akan sangat membantu dalam 

kelangsungan penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena dalam 

penelitian ini hanya akan menggambarkan apa adanya dari suatu variabel, 

gejala atau keadaan dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Menurut 

Moleong,25 ada beberapa pertimbangan mengapa digunakan metode 

pendekatan kualitatif, yakni: 

a. Bila peneliti berhadapan dengan kenyataan ganda mudah disesuaikan; 

b. Menyajikan secara langsung hakikat antara peneliti dan responden; dan 

c. Lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman 

pengaruh bersama dan pola – pola nilai yang dihadapi  

Hasil data yang diperoleh akan disajikan dengan menggunakan metode 

deskriptif – analitis. Menurut Nawawi,26 metode deskriptif dapat diartikan 

sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan objek 

penelitian berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 

Menurut Singarimbun dan Effendi,27 metode deskriptif memusatkan 

perhatian pada peneuan fakta – fakta sebagaimana keadaan sebenarnya. 

                                                           
25 Lexy Moleong. Metodologi Penelitian Kulitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) hal. 3-4 
26 Hadari Nawawi dan Mimi Martini. Penelitian Terapan. (Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press, 1994) hal. 73 
27 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. Metode Penelitian Suvei. (Jakarta: LP3ES, 1989) hal. 4 
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Karena itu dalam metode deskriptif peneliti mengembangkan konsep dan 

menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam setiap proses penelitian, pengumpulan data bertujuan untuk 

mengungkap fakta mengenai perihal yang diteliti. Dalam penelitian ini 

digunakan beberapa metode yang dijadikan acuan untuk mengumpulkan data, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Wawancara. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis akan 

melakukan wawancara langsung dan mendalam. Wawancara akan 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) dan 

terwawancara (interviewee) atau informan yang dianggap peneliti 

representatif dalam memberikan jawaban pertanyaan. 

b. Studi pustaka. Studi pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data 

didasarkan pada bahan – bahan bacaan yang berhubungan dengan 

penelitian dengan membaca sumber – sumber literatur yang berkaitan 

dengan masalah penelitian. 

c. Observasi. Menurut Nasution28 (1998), observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu 

fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Peneliti 

dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi pastisipan sebagai 

observatory (Praticipant as Observer) yakni peneliti memberitahukan 

                                                           
28Suiyono, Ibid, (hal 226). 
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maksudnya kepada objek/subjek yang akan diteliti.29 Sehingga, peneliti 

terbuka dengan subjek yang diteliti agar terbangun interaksi yang saling 

memahami maksud masing-masing. Adapun teknisnya, peneliti 

mengobservi kondisi di sekitar Desa Wera yang meliputi kondisi wilayah, 

kesejahteraan mereka, profesi, aktivitas, serta hal-hal yang menyangkut 

dengan kepentingan dalam penelitian ini. 

3. Sumber Data 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan atau di daerah 

penelitian. Data primer merupakan data yang belum dioleh atau data 

mentah berupa wawancara dan data ini diperoleh melalui teknik 

wawancara langsung. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

dengan cara membaca buku, literatur – literatur, jurnal, koran, dan 

berbagai informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. Data sekunder ini dimaksudkan sebagai data penunjang guna 

melengkapi data primer. 

4. Subjek Penelitian 

Untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan 

penelitian, maka penulis akan mencari data dan informasi dari informan 

berikut: 

                                                           
29George Ritzer, Sosilogi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Jakarta: Rajawali Pers, 2007 
(hal 63) 
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a. Perangkat Desa 

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPK) 

5. Teknik Analisis Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif dengan dengan model interaktif.30 Miles and Huberman (1984) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data ada tiga hal yang perlu 

diperhatiakan antara lain yaitu : 

a. Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya 

cukup banyak. Maka perlu untuk merangkum, dan memilih hal-hal yang 

pokok serta memfokuskan pada peran Perangkat Desa dalam 

pembangunan Desa Wera; 

b. Penyajian data ketika data yang berkiatan telah direduksi, maka langkah 

selanjutnya dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, 

pictogram dan sejenisnya; Dan 

c. Conclusion Drawing/verificationadalah langkah terakhir dalam melakukan 

analisis data menurut  Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan berkaitan dengan 

peran pemerintah desa dalam pembangunan Desa Wera, masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

mendukung  pada tahap pengumpulan data berikutnya, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

                                                           
30Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B., Ibid. (hal 246-266) 
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kesimpulan yang kredibel. 

Berdasarkan uraian diatas analisa data yang digunakan dalam 

penelitian ini juga menggunakan beberapa tahapan sebagaimana berikut ini: 

a. Pengeditan: adalah memeriksa kembali data-data, yaitu dengan 

menggunakan sumber primer dan sekunder (buku-buku penunjang) yang 

didapat untuk kemudian dilakukan pengecekan mengenai validitas data 

yang telah diperoleh dalam hal ini peneliti memeriksa dokumen. (Baik 

sumber tertulis maupun secara lisan untuk mendapatkan data valid). 

b. Verifikasi: adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan pada sebuah 

penelitian untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus 

di-cross checkkembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca31. 

Proses pengelompokan atau organizingdata-data yang sesuai dan tidak 

sesuai, kemudian dipaparkan dan disesuaikan dengan permasalahan yang 

ada. Hal ini untuk mempermudah dan memberikan fokus kepada obyek 

yang diteliti. Kemudian peneliti mengumpulkan semua data-data yang 

berkaitan dengan pembahasan yang diteliti kemudian mengelompokkan 

sehingga diketahui data yang tidak sesuai dan yang sesuai dengan 

permasalah yang diteliti. 

c. Pengklasifikasian: yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data 

yang diperoleh dari informan ke dalam pola tertentu guna mempermudah 

pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan32. Setelah 

mengelompokkan data yang sesuai kemudian dilakukan pengecekan 
                                                           
31Nana Sudjana & Ahwal Kususmah, Proposal Pnelitian di Perguruan Tinggi., Bandung: Sinar 
Baru Algasindo, 200, (hal 85) 
32Ibid. (hal 85) 
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kebenarannya, dalam hal ini peneliti mengecek keabsahan data tersebut 

berdasarkan pada realitas sosial yang sedang terjadi. 

 

H. Keabsahan Data 

Pada setiap penelitian diperlukan derajat ketepatan antara data yang terjadi 

pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Oleh 

karena itu, diperlukan standarisasi untuk melihat sejauh mana keabsahan data 

yang ada. Keabsahan data dalam penelitian ini mengacu pada Moleoang33. 

Dengan menggunakan empat kriteria, yaitu sebagai berikut: 

1. Kepercayan (credibility) 

Penerapan kriteria ini menggantikan konsep validitas internal dari 

nonkuantitatif, dan kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan pemeriksaan 

sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Untuk memenuhi 

kriteria ini dilakukan trianggulasi dengan cara sedapat mungkin menggunakan 

data yang berasal dari multi sumber menyangkut fokus penelitian, melakukan 

pemeriksaan dengan mengkaji ulang data-data yang diperoleh dari informan, 

serta memperkaya referensi melalui dokumentasi. 

2. Keteralihan (transferability) 

Untuk memenuhi kriteria ini maka, peneliti berusaha untuk menyajikan hasil 

penelitian dengan memperkaya wacan ilmiah melalui suatu deskripsi secara 

terperinci dapat menyediakan data deskriptif secukupnya. 

 

                                                           
33Moleong, Op. Cit., (hal 324). 
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3. Kebergantungan (dependability) 

Kriterium ini merupakan subtitusi istilah reliabilitas dalam penelitian 

nonkualitatif. Akan tetapi, konsep kebergantungan lebih luas daripada 

reliabilitas. Hal tersebut disebabkan oleh peninjauannya dari segi bahwa 

konsep itu memperhitungkan segala-galanya, yaitu yang ada pada reliabilitas 

itu sendiri ditambah faktor-faktor lainnya yang tersangkut. 

Kriterium kepastian berasal dari konsep objektivitasyang dalam 

penelitian non kualitatif hal ini disebut sebagai kesepakatan antar subjek. 

Sedangkan, untuk penelitian kualitatif, suatu penelitian itu hanya akan 

dikatakan objektif jika tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang 

terhadap pandangan, pendapat dan penemuan seseorang, melainkan bersandar 

pad suatu kepercayaan, kondisi factual dan dapat dipastikan. 

Sehingga, berbeda dengan penelitian non kualitatif yang menekankan 

objektivitas (kepastian) hatus berdasarkan pada kesepakatan anat subjek, maka 

dalam penelitian kualitatif, hal demikian bersandar pada keterkondisian suatu 

objek analisa yang bersifat bukan kesepakatan antar subjek. Untuk 

mewujudkan kepastian atas hasil penelitian ini, maka peneliti akan 

menyajikan data dari hasil diskusi atau wawancara dengan informan beserta 

sumber perolehan data lainnya entah melalui observasi atau dokuemtasi 

sebagai kekuatan akurasi data factual yang dapat mendukung kepastian itu 

sendiri, serta menghindari upaya generalisir ata data lapangan. 


