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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang pernah dilakukan penulis terdahulu digunakan sebagai

bahan kajian dan masukan bagi penulis, sehingga diharapkan dengan hasil-hasil

penulisan yang dilakukan oleh penulis akan lebih berbobot, karena adanya hasil

penulisan terdahulu tersebut dijadikan sebagai tolak ukur atas hasil berkelanjutan

yang telah dicapai. Hasil penulisan terdahulu tersebut antara lain :

1. Kesiapan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Tentang Desa (Studi Pengelolaan Anggaran Barat Kabupaten Semarang),

penelitian ini dilakukan oleh Rifvan Yuniar Ardang Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Semarang, penelitian ini membahas tentang kesiapan

pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dana desa sebagai

implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, apa saja program atau

kegiatan untuk memanfaatkan anggaran desa di wilayah Kalisidi Kecamatan

Ungaran Barat Kabupaten Semarang serta keterlibatan masyarakat desa

dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa.

2. Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Pesisir Kabupaten Bintan

Provinsi Kepulauan Riau, penelitian ini dilakukan oleh Rendra Setya,

suherry dan Raja Dachroni, Program studi ilmu pemerintahan, Sekolah

Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung, penelitian ini

membahas tentang implementasi kebijakan pembangunan desa, dimana

hasil penelitian yang didapat yaitu implementasi kebijakan pembangunan

yang berada pada Desa Pesisir Kabupaten Bintan telah dilaksanakan
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secarabaik. Jika bandingkan dengan ketiga desa pesisir, Desa Kelong telah

mampu melaksanakan kebijakan pembangunan desa dikarenakan memiliki

sumberdaya yang lebih optimal serta hubungan inter-organisasional yang

bermacam-macam dan memiliki sifat kolaboratif yang tinggi.

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6

Tahun 2014, penelitian ini dilakukan  Youla C. Sajangbati penelitian ini

membahas tentang fungsi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan

otonomi desa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta konsep

pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang

Desa.

4. Desain Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24

Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Mariam

Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, penelitian ini dilakukan

oleh Kushandajani Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman,

dimana hasil penelitian yang didapat yaitu akuntabilitas, profesionalitas

aparat pemerintah desa, partisipasi masyarakat cukup baik, namun masih

adanya faktor penghambat dalam pengimplementasian Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 24 tentang Pemerintahan, dimana dibalik

kebijakan yang melibatkan unsur masyarakat desa terdapat golongan

masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dari proyek

pembangunan desa sehingga target pembangunan kurang tercapai ditambah

sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemerintahan yang kurang

lengkap.
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Dari hasil penelusuran yang ditemukan oleh penulis diatas, belum ada

penelitian maupun karya tulis yang menguraikan tentang implementasi tata kelola

penyelenggaraan pemerintahan desa berdasrkan UU No. 6 Tahun 2014 di Desa

Majangan, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, yang mana implementasi

yang dimaksud disini merupakan kesesuaian terhadap penataan pemerintahan desa

melalui UU No. 6 Tahun 2014 yang menyangkut apa yang diperbaharui dan apa

yang dihapus. Sehingga penelitian ini sangat layak untuk dilanjutkan dan

dipublikasikan lebih lanjut.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah

disusun secara rinci dan matang.Implementasi biasanya dilaksanakan setelah

suatu perencanaan telah dianggap sempurna.Adapun pengertian implementasi

menurut beberapa para ahli.

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas,

aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar

aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.7

Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang

saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk

mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.8

Menurut Solichin Abdul Wahab, implementasi adalah tindakan-tindakan

yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok

7Nurdin Usman,Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,Grasindo,Jakarta,2002,hal70
8Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan,Balai Pustaka,

Jakarta, 2004,hal 39
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pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah

digariskan dalam keputusan kebijakan.9

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi

bermuara pada mekanisme suatu sistem. Implementasi merupakan suatu kegiatan

yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan aturan atau

norma untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Tindakan atau kegiatan tersebut

dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.

Dunn menyebut implementasi dengan istilah implementasi

kebijakan.Menurutnya implementasi kebijakan (Policy implementation) adalah

pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu.

Implementasi kebijakan memiliki beragam definisi, sesuai dengan

pendekatan implementasi kebijakan yang dianut Mazmanian dan Sabatier.

Adapun pendekatan implementasi yang dimaksud yaitu10 :

1. Pendekatan Top-Down

Pendekatan top-down merupakan pendekatan yang dilakukan secara satu

pihak yakni dari atas ke bawah. Pemerintah memiliki peran yang sangat

besar dalam suatu proses implementasi. Terdapat asumsi yang terjadi dalam

pendekan top-down ini yakni aktor penting dalam berhasilnya suati

implementasi yaitu para pembuat keputusan, sedangkan pihak lain dianggap

sebagai penghambat proses implementasi sehingga aktor yang membuat

kebijakan tersebut menganggap remeh terhadap ide yang bersumber dari

birokrasi tingkat bawah ataupun bagian dari sistem kebijaksanaan

9Wahab, Sholichin Abdul,Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara,2001, Jakarta, hal 65

10Sabatier, Paul and Daniel, Mazmanian, Top Down and Buttom Aproach to Implementation,
1986, research in Journal of Pubic Policy
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yanglainnya. Sabatier berpendapat bahwasanya model pendekatan top down

memiliki kelebihan diantaranya :

a. Mampu memperoleh pemahaman mengenai seberapa besar akibat dari

proses kerja instrumen yang bersifat resmi seperti, peraturan pemerintah

yang memiliki legalitas, serta undang-undang. Pendekatan top-down

disini menitikberatkan terhadap pendukung suatu program yang

merupakan dasar dari implementasi suatu kebijakan.

b. Mampu membantu dalam menilai efektivitas pelaksana kebijakan.

Pendekatan model top-down memiliki tujuan untuk dapat mengetahui

tujuan dari suatu kebijakan atau regulasi yang telah ditetapkan secara

resmi atau legal.

c. Mampu menunjukkan kekurangan dari suatu program yang dilakukan

sehingga pihak yang berperan mampu menghasilkan ide  terbaru saat

implementasi kebijakan tetap berjalan.

Selain kelebihan yang telah dijelaskan diatas, model top down ini juga

memiliki beberapa kelemahan, sebagaimana menurut pendapat Sebatier

yaitu sebagai berikut 11:

a. Aktor utama dalam implementasi kebijakan yaitu para decisionmaker,

sedangkan aktor yang lain dianggap sebagai penghambat implementasi

kebijakan.

b. Terlalu banyaknya implementasi terhadap lembaga pemerintah serta

pihak lain yang berperan dalam proses implementasi kebijakan akan

mampu menimbulkan kesulitan.

11Ibid
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c. Kelompok kalangan bawah dan kelompok sasaran menggunakan

strategi yang kurang menjadi perhatian.

1. Pendekatan Buttom UP

Sebatier mengemukakan bahwasanya dalam model buttom up

menggunakan analisis melalui identifikasi terhadap jaringan pihak yang

memiliki peran dalam satu atau wilayah lokal serta menanyakan tujuan

dan hubungan antara aktor yang berperan dalam sebuah perencanaan,

pelaksanaan serta pembiayaan terhadap program pemerintah selain

mementingkan permasalahan terhadap hubungan diantara berbagai

aktor kebijakan.

Pendekatan buttom up berdasarkan pada jenis kebijakan publik

yang memotivasi masyarakat untuk melalukan implementasi

kebijakannya sendiri atau masih melibatkan pejabat pemerintahan  pada

tataran rendah. Anggapan yang melandasi pendekatan ini ialah

bahwasanya suatu implementasi akan berlangsung dalam lingkup

perbuatan terhadap keputusan yang terdesentralisasi. Pendekatan model

buttom up menyediakan suatu mekanisme yang berjalan mulai birokrasi

tingkat bawah hingga pembuat keputusan tertinggi dalam sektor publik

ataupun privat.

Adapula kelebihan dari pendekatan model buttom up yang sesuai

dengan pendapat Sebatier yaitu :

a. Memberikan penjelasan secara jelas mengenai cara dari interaksi

diantara pihak yang berperan pada tahapan implementasi kebijakan.
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b. Memudahkan untuk meralivisir pengaruh program pemerintah

pada saat memecahkan suatu problematika.

c. Mampu memperlihatkan akibat yang ditimbulkan dari program

pemerintah. Selain itu, adapula kekurangan dari pendekatan model buttom

up sesuai dengan pendapat Sabatier yaitu :

a. Pusat perhatiannya hanya pada tujuan para aktor, yang akan membuat

mudah terjebak dalam pengabaian pengaruh pemerintah pusat yang

mempengaruhi struktur kelembagaan dimana pihak tersebut bekerja.

b. Sumberdaya aktor yang terlibat dilihat sebagai keputusan  dari kebijakan

dengan tidak adanya penyelidikan yang beroperasi.

c. Peran serta pihak yang terlibat merupakan keputusan dari kebijakan

dengan tidak adanya adanya penjelasan terkait usaha yang sebelumnya

telah dilakukan.

d. Belum bisa melahirkan teori dengan eksplisit dalam menerangkan

faktor yang memberikan dampak terhadap kepentingan subyektif aktor

yang terlibat.

Berdasar pada paparan mengenai kelebihan dan kekurangan pendekatan

model top down dan model buttom up, pertimbangan yang diberikan Sabatier

bahwasanya pendekatan model buttom up tidak harus diperuntukkan kembali

dalam mempertimbangkan banyaknya aktor yang terlibat pada implementasi

kebijakan dan juga dalam analisis untuk mengetahui efektivitas suatu program,

selain itu pendekatan ini juga diperuntukkan bagi pemerintah yang mempunyai

banyak waktu. Sedangkan pada pendekatan model top down lebih sesuai apabila

digunakan untuk masalah yang mana peran pemerintah sebagai agen
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dominanterhadap analisis kepentingan agar dapat mengetahui efektivitas suatu

program. Hal tersebut dapat digunakan oleh pemerintah yang memiliki waktu

terbatas.

Korten mengemukakan bahwasanya keberhasilan suatu program akan

terjadi apabila memiliki kesamaan antara riga unsur implementasi program.

Pertama, kesamaan suatu program dengan pemanfaat yakni kesamaan diantara apa

yang diajukan oleh suatu program dengan apa yang diperlukan pemanfaat. Kedua,

kesamaan diantara program dengan organisasi pelaksana, yakni kesamaan anatara

tugas yang diberikan oleh program terhadap potensi organisasi yang terlibat.

Ketiga, kesamaan antara kelompok sasaran atau pemanfaat dengan penyelenggara

program, yakni kesesuian syarat yang ditetapkan organisasi dalam mendapatkan

hasil dari program bersama apa yang mampu dilakukan oleh kelompok sasaran.

Menurut model yang telah dikemukakan oleh Korten,  bahwasanya

apabila belum ada kesamaan atau penyeragaman dari ketiga unsur implementasi

suatu program tidak akan berhasil sesuai dengan harapan kita. Apabila hasil atau

output dari suatu program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran maka

menyebebkan hasil dari program tersebut tidak mampu dimanfaatkan. Apabila

organisasi pelaksana program tidak mempunyai kemampuan dalam melaksanakan

tugas yang disyaratkan oleh program maka organisasi tersebut tidak mampu

menyampaikan output dengan benar. Atau apabila syarat yang ditetapkan oleh

organisasi pelaksana program tidak mampu dipenuhi oleh kelompok sasaran maka

kelompok sasaran tersebut tidak mendapatkan hasil atau output dari suatu

program. Oleh sebab itu, kesesuaian antara ketiga unsur implementasi kebijakan



30

sangatlah dibutuhkan agar suatu program mampu berjalan sesuai dengan rencana

yang telah dibuat.

Efektivitas kebijakan atau program menurut Korten bergantung pada level

kesamaan antara program dengan pemanfaat, kesesuian antara program dengan

organisasi pelaksana, serta kesamaan antara program, pemanfaat dengan pihak

atau organisasi pelaksana.

Menurut Goggin terdapat faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan

dari implementasi tersebut yang dipengaruhi oleh 3 hal pokok yaitu12 :

1. Isi kebijakan (The content of the policy massage)

2. Format kebijakan (The form of the policy message)

3. Reputasi aktor (The reputation of the communicator)

Berdasarkan uraian diatas bahwa isi kebijakan meliputi sumberdaya,

manfaat kebijakan, serta keterlibatan publik.Format kebijakan terdiri dari

kejelasan kebijakan, konsistensi kebijakan, frekuensi serta penerimaan isi

kebijakan.Sedangkan reputasi aktor terdiri dari legitimasi dan kredibilitas aktor-

aktor pemerintah daerah.

Lalu menurut Goggin ada empat tipe implementasi sebuah kebijakan yang

menunjukkan potensi kegagalan dan keberhasilan pencapaian tujuan suatu

kebijakan atau program yaitu13 :

1. Penyimpangan yaitu terjadinya perubahan-perubahan baik tujuan,

kelompok sasaran maupun mekanisme implementasi yang berakibat

tidak tercapainya sasaran.

12Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, Implementasi Kebijakan Publik
Konsep dan Aplikasinyadi Indonesia, Gava Media, 2012, Yogyakarta, Hal.89

13Ibid, Hal.87
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2. Penundaan yaitu dalam kasus ini implementor menunda  pelaksanaan

implementasi, namun tidak melakukan perubahan-perubahan terhadap

isi kebijakan.

3. Penundaan strategi yaitu penundaan disertai dengan perubahan yang

bertujuan untuk memperbesar keberhasilan implementasi.

4. Taat yaitu implementor menjalankan implementasi tanpa disertai

dengan perubahan isi dan mekanisme implementasi kebijakan.

2.2.2  Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan merupakan suatu penyelenggaraan dalam

mengatur pembangunan agar berjalan dengan baik serta bertanggungjawab yang

mana sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, untuk menghindari

penyalahgunaan dalam alokasi dana investasi, untuk pencegahan korupsi baik

secara politik maupun administratif, untuk menjalankan disiplin anggaran serta

untuk menciptakan legal dan political framework untuk pertumbuhan aktivitas

usaha.

Tata kelola pemerintahan atau yang disebut dengan istilah good governance

dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan tindakan yang memiliki

sifat mengarahkan, mempengaruhi atau mengendalikan urusan publik untuk

mewujudkan nilai tersebut dalam kehidupan14.

Menurut UNDP (United Nations Development Program), tata kelola

pemerintahan (good governance) merupakan suatu latihan dari kewenangan

politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengelola dan mengatur masalah

14Dr. Sedarmayanti,Dra.,M.Pd, Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dalam Rangka
Otonomi Daerah, PT. Mandar Maju, Bandung,2003,hal 3
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sosial. United Nations Development Programme (UNDP) mengatakan

bahwasanya dalam praktek penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik harus

menganut prinsip-prinsip yang diantaranya : partisipasi, penegakan hukum (ruleof

law), transparansi, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi,

akuntabilitas, serta visi strategis.

Good governance tidak sebagai sebatas pengelola lembaga pemerintahan

saja, tetapi menyangkut seluruh lembaga pemerintah ataupun non-pemerintah.

Menurut Bob Sugeng Handiwinata, asumsi dasar good governance haruslah

menciptakan sinergi antara sektor pemerintah (menyediakan perangkat aturan dan

kebijakan), sektor bisnis (menggerakkan roda perekonomian) dan sektor civil

society (aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi,

efektivitas, dan efesiensi)15.

2.2.3 Pemerintahan Desa

Makna dari Pemerintahan Desa haruslah terlebih dahulu dibedakan anara

istilah pemerintah dan pemerintahan.Pemerintah merupakan instrumen atau

perangkat negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan

merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat negara yang disebut

dengan pemerintah.Maka pemerintahan desa bisa diartikan sebagai kegiatan

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat

ataupun organisasi pemerintahan yakni pemerintah desa.Pemerintahan desa itu

sendiri terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain Kepala Desa dan Perangkat Desa

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

15Rizki Dini, Fitriani, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik Era Otonomi
Daerah, Vol.III Nomor 1, 2017, hal. 326
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Alasan dasar adanya sebuah pemerintahan desa disebuah daerah hakikatnya

ialah untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, dan sebagai unsur

pemerintah yang melayani masyarakatnya.Dalam rangka pemenuhan kebutuhan

dasar masyarakat desa tentunya desa memiliki urusan sendiri dalam menjalankan

fungsi pemerintahannya.Urusan pemerintahan desa yang dimaksudkan tersebut

diantaranya urusan pemerintahan desa, urusan pemberdayaan masyarakat desa,

urusan kesejahteraan masyarakat dan urusan ketertiban lingkungan. Dengan

adanya perubahan regulasi yang mengatur  desa saat ini yang mana diatur dalam

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menuturkan bahwasanya struktur organisasi

pemerintahan desa tidaklah harus melihat pada urusan yang dimilikinya,

melainkan kepala desa berhak mengusulkan struktur organisasi pemerintahan desa

dan tata kerja.

2.2.3.1 Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan lembaga yang bertugas mengelola wilayah di

tingkat desa. Adapun pemerintah desa terdiri dari :

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas memimpin desa,

menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Perangkat Desa

Perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan

pelaksana teknis.Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya.Dengan demikian, perangkat desa

bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat Desa diangkat oleh
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Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama

Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Adapun

perangkat desa terdiri dari :

a. Sekretariat Desa

Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf

sekretariat yang memiliki tugas untuk membantu kepala desa dibidang

administrasi pemerintahan. Adapun fungsi  sekertaris desa yaitu :

 Melakukan kegiatan ketatusahaan seperti, surat-menyurat, ekspedisi,

arsip, dan tata naskah.

 Melakukan urusan umum seperti, penyediaan sarana dan prasarana

perangkat desa dan kantor, penataan administrasi perangkat desa,

menyiapkan pertemuan atau rapat, inventarisasi, perjalanan dinas,

pengadministrasian aset, serta pelayanan umum.

 Menyelenggarakan urusan keuangan memferivikasi administrasi

keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa,

BPD, lembaga pemerintahan desa lainnya, mengurusi administrasi

keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran.

 Menyelenggarakan urusan perencanaan diantaranya,

menginventarisir data dalam rangka pembangunan, menyusun

rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes),

menyusun laporan, mengadakan monitoring dan evaluasi program.

Sekretariat desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan yang

memiliki tugas untuk membantu sekertaris desa dalam pelayanan
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administrasi sebagai pendorong pelaksanaan tugas pemerintah. Dalam

menjalankan tugas kepala urusan memiliki fungsi sebagai berikut :

 Kepala urusan tata usaha dan umum berfungsi dalam ekspedisi, tata

naskah, surat-menyurat, pengarsipan, penataan

administrasiperangkat desa, menyiapkan pertemuan atau rapat,

menyediakan sarana dan prasarana perangkat desa dan kantor,

inventarisasi, pengadministrasian aset, pelayanan umum dan

perjalanan dinas.

 Kepala urusan keuangan berfungsi dalam verifikasi administrasi

keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran,

pengurusan administrasi keuangan, serta administrasi penghasilan

aparat desa, dan lembaga pemerintah lainnya.

 Kepala urusan perencanaan berfungsi dalam penyusunan

RAPBDes, memonitoring dan mengevaluasi program

pembangunan dan pemberdayaan, menginventarisir data dalam

pelaksanaan pembangunan, serta pelaporan.

b. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis ialah unsur yang membantu tugas kepala desa sebagai

pelaksana tugas operasional.Pelaksana teknis terdiri dari tiga seksi

yaitu, seksi kesejahteraan, pemerintahan, dan pelayanan yang mana

bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasioal.

Adapun fungsinya yaitu :

 Fungsi dari kepala seksi pemerintahan yaitu melakukan pembinaan

masalah pertanahan, melakukan manajemen tata praja
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pemerintahan, membuat rancangan peraturan desa, melakukan

pembinaan masalah pertanahan, melaksanakan upaya perlindungan

masyarakat, kependudukan, penataan, pengelolaan wilayah dan

profil desa, serta pembinaan terhadap ketentraman dan keamanan.

 Kepala seksi kesejahteraan berfungsi dalam memotivasi

masyarakat dalam bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan

hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, karangtaruna,

melakukan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana

perdesaan, pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan.

 Fungsi dari kepala seksi pelayanan diantaranya, meningkatkan

partisipasi masyarakat, melakukan penyuluhan serta motivasi akan

pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, melestarikan nilai

sosial, budaya, agama, dan ketenagakerjaan.

c. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa

sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan

ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang

dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa. Untuk melaksanakan

tugasnya, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi :

 Membina ketentraman dan ketertiban, pengelolaan wilayah,

melakukan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas

kependudukan, serta penataan wilayah.

 Mengontrol kegiatan pembangunan di wilayahnya.

 Melakukan pembinaan dalam meningkatkan potensi serta

ksadaran masyarakat dalam memelihara lingkungannya.



37

 Melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat untuk

mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau bisa disebut dengan nama lain lembaga

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis. Anggota BPD terdiri dari Ketua RT/RW,

golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka

masyarakat.Anggota BPD setiap desa berjumlah gasal dengan jumlah

sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun sturuktur organisasi Badan

Permusyawaratan Desa yaitu :

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa

KETUA

WAKIL KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, menyebutkan bahwa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membahas dan

menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan

pengawasan kinerja Kepala Desa. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun
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Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau

pemuka masyarakat lainnya.

2.2.4 Administrasi Desa

Menurut Liang Gie, administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang

dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan

tertentu. Administrasi desa dalam adalah keseluruhan proses kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan

kemampuan aparat desa serta segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang

ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintahan dan

pembangunan serta penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan

efektif16.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47

Tahun 2016 tentang jenis dan bentuk administrasi desa terdiri dari  sebagai

berikut:

1. Administrasi umum

Administrasi umum ialah pencatatan data dan informasi terkait kegiatan

pemerintahan desa pada buku administrasi umum yang mecakup

diantaranya, buku keputusan kepala desa, buku peraturan desa, buku aparat

pemerintah desa, buku inventaris dan kekayaan desa, buku tanah desa,

buku tanah kas desa, buku ekspedisi, buku agenda, buku berita desa, dan

buku lembaran desa.

2. Administrasi penduduk

16Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jilid II, 2014, Hal.3
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Administrasi penduduk ialah kegiatan pendataan terkait dengan

kependudukan dalam buku administrasi penduduk seperti, buku mutasi

penduduk desa, buku penduduk sementara, buku induk penduduk,

bukurekapitulasi jumlah penduduk, buku kartu keluarga, dan buku kartu

tanda penduduk.

3. Administrasi keuangan

Administrasi keuangan ialah pendataan terkait pengelolaan keuangan desa

dalam buku administrasi keuangan yang meliputi, buku kas pembantu

kegiatan, buku APBDesa, buku kas umum, buku rencana anggaran biaya,

buku kas pembantu, buku kas bank desa.

4. Administrasi pembangunan

Administrasi pembangunan ialah pendataan pelaksanaan pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat dalam buku administrasi pembangunan

yang diantaranya, buku kegiatan pembangunan, buku kader pendampingan

dan pemberdayaan masyarakat, buku rencana kerja pembangunan desa,

dan buku inventarisasi hasil pembangunan.

5. Administrasi lainnya

Administrasi lainnya merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi

mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat. Administrasi lainnya sebagaimana yang dimaksud meliputi :

a. Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi

Badan Permusyawaratan Desa.

b. Kegiatan musyawarah desa dalam buku musyawarah desa.
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c. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku

lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat.

2.2.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut George R. Terry pengelolaan adalah pemanfaatan sumberdaya

manusia ataupun sumberdaya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai

suatu tujuan tertentu.Menurut Adisasmita pengelolaan merupakan rangkaian

kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam pengelolaan keuangan desa seringkali masalah yang dihadapi

adalah efektivitas dan efisiensi, prioritas, kebocoran dan penyimpangan serta

rendahnya profesionalisme.Pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh

terhadap pengelolaan kepemerintahan desa.Oleh karena itu, asas-asas dalam

pengelolaan keuangan desa perlu diterapkan.Keuangan desa dikelola berdasarkan

azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan

disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai 1

Januari sampai 31 Desember17.Pengelolaan anggaran seperti yang disebutkan,

dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa

selambat-lambatnya tiga bukan setelah berakhir tahun anggaran18. Berdasarkan

pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam pengelolan keuangan desa harus

bedasarkan asas-asas diantaranya, transparan, akuntabel, partisipatif dan

17Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Fokus
Media, 2011, Bandung, Hal. 135

18HAW Widjaja, Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh, PT Grafindo
Persada, 2004, Jakarta, Hal.136
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dilakukan secara tertib serta disiplin anggaran. Adapun uraian asas-asas tersebut

sebagai berikut :

1. Transparan ialah keterbukaan kepada masyarakat agar masyarakat dapat

mengetahui dan mendapatkan akses terkait informasi tentang keuangan

desa. Asas transparan mampu membuka diri terhadap hak masyarakat

untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan

ketentuan peraturan perundaang-undangan.

2. Akuntabel merupakan perwujudan dari kewajiban dalam

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya

serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan untuk mampu mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel ini menentukan bahwasanya

dalam setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat desa sesuai dengan berdasarkan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

3. Partisipatif ialah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan

melibatkan kelembagaan desa serta unsur masyarakat desa dalam kegiatan

tersebut.

4. Tertib dan disiplin terhadap anggaran ialah dalam mengelola keuangan

desa haruslah berpacu terhadap regulasi atau pedoman yang berlaku.

Adapun disiplin anggaran yang harus diperhatikan dalam mengelola

keuangan desa diantaranya :
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1. Pendapatan yang direncanakan ialah perkiraan secara rasional yang

mampu mencapai sumber pendapatan, sedangkan setiap  pengeluaran

yang dianggarkan ialah batasan pengeluaran belanja tertinggi.

2. Pengeluaran keuangan harus didukung oleh adanya pemasukan

anggaran dalam jumlah yang cukup dan tidak diperbolehkan

melakukan kegiatan tidak tersedia atau tidak mecukupi kredit

anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa) atau perubahan APBDesa.

2.2.6 Dana Desa (DD)

Menurut Marwan Jafar, Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa

dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten/kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan

desa berdasarkan hak asal-usul, dan kewenangan lokal skala desa19.

Pengelolaan Dana Desa (DD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa.Pengelolaan keuangan desa

terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pertanggungjawaban

keuangan desa.

1. Perencanaan yang dimaksud ialah tahapan awal perencanaan

penggunaan dana desa dengan membuat  recana kerja.

2. Pelaksanaan yang dimaksud ialah tahapan penggunaan DD.

19Op. Cit. Sutoro Eko dkk, Dana Desa Untuk Desa Membangun Indonesia, Hal.7
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3. Penatausahaan yang dimaksud adalah seluruh rangkaian kegiatan yang

diantaranya meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang

milik desa yang didapatkan dari hasil penggunaan DD.

4. Pelaporan yang dimaksud ialah upaya pengelolaan DD untuk

melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang sedang

berlangsungatau sudah diselesaikan kepada pendamping desa atau

penanggungjawab Dana Desa.

5. Pertanggungjawaban keuangan desa yang dimaksud ialah

pertanggungjawaban penggunaan DD sebagai bentuk laporan dari hasil

penggunaan DD.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar terlaksananya Dana Desa

yang bermanfaat dan tepat sasaran, yaitu :

1. Kepala desa sebagai top manajemen harus mampu menerapkan fungsi

manajemen yakni perencanaan, pengorganiasian, penggerakan, dan

pengawasan dalam mengatur desanya agar lebih maju. Dalam struktur

pengorganisasian pemerintahan di desa harus diisi oleh orang-orang

yang memiliki standar kualitas yang baik dalam memimpin serta harus

adanya pembentukan badan-badan pengawasan keuangan dipedesaan

dan mencari orang-oranng memiliki kemampuan terkait bagaimana

cara mengatur desa.

2. Harus adanya kesiapan dari perangkat desa untuk mengelola anggaran

desa dengan transparan dan akuntabel. Dalam pemakaian anggaran

harus berdasarkan dengan Peraturan Desa (Perdes) yang telah
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dimusyawarahkan dengan kepala desa, masyarakat dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD).

3. Dalam menyalurkan anggaran harus ada pengawasan yang dilakukan

oleh masyarakat melalui BPD serta pemerintah diatasnya seperi

pemerintah kabupaten/kota. Dana desa yang berasal dari APBN

memiliki jumlah yang cukup besar oleh karena itu

dibutuhkanpengawasan dari masyarakat agar dana desatersebut

dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat20.

20https://www.kompasiana.com/bagasjanuarinaldid/5692dd612b7a61a60dcc71ec/agar-
pemanfaatan-dana-desa-tepatsasaran


