BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Konseptual
1. Tinjauan Umum Tentang Desa
a. Pengertian Desa
Secara etimologi kata desa berasal dari kata sansekerta yaitu
“deca‟ yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran dari
perspektif geografis desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri
berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam
pemerintah nasional dan berada didaerah kabupaten
Desentralisasi dan otonomi daerah sangat erat dengan desa dan
pemerintahan desa. Terlebih lagi desa dalam konteks suatu tatanan
ketatanegaraan yang bersifat asli dan mempunyai asal usul yang
bersifat khusus. Dalam perspektif ini, otonomi yang dimaksud
konstitusi sebenarnya terletak pada desa atau nama lainnya yang
berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lain1. Desa memiliki
batas-batas wilayah, yang dihuni oleh sejumlah penduduk, dan
mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Desa di
sebut sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa pada umumnya
mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa
ikatan hierarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.
1
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Dalam kamus Bahasa Indonesia desa adalah kesatuan wilayah
yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem
pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa)2. Dalam
beberapa daerah di indonesia banyak menyebutkan “desa” dalam
ragam bahasa lainnya, namun tetap sama artinya desa. Misalnya di
masyarakat Lampung di kenal dengan sebutan “pekon” dan lain juga di
daerah lainnya.
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 1, “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 sisitem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Sejarah Desa
Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman
Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada
masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu
Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di
Indonesia . Terbentuknya desa sebagai tempat tinggal kelompok
terutama disebabkan karena naluri alamiah untuk mempertahankan
kelompok. Didalam kelompok tersebut terjalin sendi-sendi yang

2
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melandasi hubungan-hubungan antara sesama warga kelompok
berdasarkan hubungan kekerabatan/kekeluargaan, karena tinggal dekat
dan karena kesamaan kepentingan.
Setiap desa memiliki Sejarah berdirinya masing-masing, setiap
desa memiliki ciri khas tersendiri yang membedakanya dengan yang
lainnya, ada beberapa desa yang muncul karena daerah tersebut
memiliki sumberdaya alam yang melimpah dan ada juga yang lahir
karena daerah tersebut memiliki sungai yang besar yang bisa dijadikan
sebagai lalu lintas perdagangan yang dapat menghubungkan daerah
yang satu dengan daerah yang lainya berdirinya suatu desa
membutuhkan proses yang lama dan berkesinambungan.
Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia
terbentuk. Penjelasan Pasal 18 Undang Undang Dasar Indonesia tahun
1995 (sebelum perubahan ) yang penjelasannya berbunyi : Dalam

territorial

Negara

Indonesia

terdapat

kurang

lebih

250

“zelfbesturendelandschappen” dan volksgemeenschappen seperti desa
di jawa dan bali, negeri minangkabau , dusun dan marga di palembang
dan sebagainya . Daerah-daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh
karenanya dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara
Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah yang
bersifat istimewa tersebut dan segala peraturan negara mengenai
daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.
Pada perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah
berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan
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diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis
sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan
Pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan
sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 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.
Hal ini lebih ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa “Desa adalah kesatuan
masyarakat

hukum

yang

memiliki

batas-batas

wilayah

yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia”. Di era otonomi daerah terutama pasca reformasi, posisi
desa mengalami dinamika terutama dalam posisi dengan Pemerintah di
level atas. Pada konteks ini relasi desa mengarah pada Pemerintah
Kabupaten, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.
Menurut Soejono Soekanto antara lain warga desa memliki
hubungan kekerabatan yang kuat karena umumnya berasal dari satu
keturunan, corak kehidupan bersifat gemeinschaft yaitu diikat oleh
sistem kekeluargaan yang kuat, sebagian besar penduduk bekerja pada
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sektor agraris (pertanian, perkebunan, peternakan, maupun perikanan),
cara bertani masih relatif sederhana atau tradisional sehingga sebagian
besar hasilnya masih di peruntukkan bagi kebutuhan hidup sehari-hari,
sifat gotong royong masih cukup tampak dalam kehidupan sehari-hari
penduduk desa, golongan tertua dikampung atau ketua adat masih
memegang peranan penting dan memiliki kharisma besar dimasyarakat
sehingga dalam musyawarah atau proses pengambilan keputusan
orang-orang tersebut sering kali dimintai saran atau petuah, pada
umumnya sebagian masyarakat masih memegang norma-norma agama
yang

cukup

kuat.

Seiring

dengan

berjalannya

waktu

dan

berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi tentu saja saat ini
banyak desa yang telah mengalami perubahan komunikasi dengan
wilayah kota pun mulai tampak terjalin dan penduduk desa makin
menyadari bahwa komunikasi dengan perkotaan sangat penting.
Pengertian Desa Menurut Undang-Undang :
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1
„Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya diseut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prkarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerinahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia”
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Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan
Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian
dari pemerintah ataupun dari pemerintah daerah untuk mlaksanakan
pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai
keanekaragaman,

partisipasi

otonomi

asli,

demokratisasi

dan

pemberdayaan masyarakat.
c. Kewenangan Desa
Untuk menunjang kemandirian desa maka desa perlu diberikan
kewengan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya
dalam bidang penyelenggaraan Pemrintahan Desa, Pelaksanaan
Pembangunan

Desa,

Pembinaan

Kemasyarakatan

Desa

dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
Sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa yakni3 :
1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada
berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturan
kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan yang secara
langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota.

3

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 19
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4. Urusan pemrintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.
Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang Dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni, desa
berhak4 :
a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan
hak asalusul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat
desa;
b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
c. Mendapatkan sumber pendapatan.
d. Kewajiban Desa5
a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan
masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa;dan
e. Memberikan

dan

meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat desa;
Tujuan

pembentukan

desa

adalah

untuk

meningkatkan

kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan
berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai
dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam
4
5

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 67 ayat 1
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 67 ayat 2
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menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka
terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa
yakni :
1. Faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga,
2. Faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan
masyarakat,
3. faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau
komunikasi antar dusun,
4. Faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan,
pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa,
5. Faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragam dan
kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat,
6. faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keerluan
mata pencaharian masyarakat.
2. Struktur Pemerintahan Desa
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah “kepala desa atau yang
disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang
disebut dengan nama lain6”. Perangkat desa disebut pembantu pimpinan
yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan
berprilaku profesional dalam menjalankan tugasnya.

6

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 25
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Undang-Undang

Nomor

6

Tahun

2014

tentang

Desa

menyebutkan7. “Kepala desa bertugas menyelnggarakan pemerintahan
desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,
dan pemberdayaan masyarakat desa”. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa perangkat desa adalah pembantu kepala desa dan pelaksanaan tugas
menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksankan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Atas dasar tersebut, kepala desa miiki wewenang yang sesuai dengan
tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah kepala desa berwenang untuk8 :
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
b. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
c. Menetapkan peraturan desa;
d. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
e. Membina kehidupan masyarakat desa;
f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
g. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
h. Membina

dan

meningkatkan

perekonomian

desa

serta

mengintegrasi agar mencapai perekonomian skala produktif
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
j. Mengembagkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan
negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
7
8

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 2
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l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. Mengorganisasikan pembangunan desa secara partisipatif
n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk
kuasa huku untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan dan;
o. Melaksanakan

wewenang

lain

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Jika ada wewenang tentu ada kewajiban, wewenang yang dimaksud
diatas merupakan format yang diakui oleh konstitusi Negara Republik
Indonesia. Sedangkan untuk kewajiban untuk menjadi kepala desa,
diaantaranya adalah9 :
1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan
undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta mempertahankan dan memilihara keutuhan Negara
KesatuanRepublik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender;
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntable,
transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas
dari kolusi, kerupsi dan nepotisme;
6. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku
kepentinga di desa;

9

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 4
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7. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
8. Mengelola keuangan dan aset desa;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjdai kewenangan
desa;
10. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
11. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
12. Membina dan melestarikan niali sosial budaya masyarakat
desa;
13. Memberdayakan masyarakat dan lembaga keasyarakatan desa;
14. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup;
15. Memberikan informasi kepada masyarakat desa:
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa
bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis
desa. Hal ini tercantum pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa yang berbunyi

Badan Permusyawaratan Desa

mempunyai Fungsi :
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa
bersama Kepala Desa;
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa;
Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi
penyelenggaraan pemerintahan desa10,

10

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 61 huruf a
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1. Mengawasi dan meminta keterangan tetang penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyeenggara pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pemebinaan masyarakat desa,
dan pemberdayaan masyarakat desa dan;
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanan tugas dan fungsinya
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.
Undang-Undang Desa Pasal 27, dalam melaksanakan tugas,
kewenangan,

hak,

kepada

desa

wajib;

menyampaikan

laporan

penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada
Bupati/walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan Desa pada akhir
masa jabatan kepada Bupati/kota, menyampaikan laporan keterangan
secara tertulis kepada Bupati/Kota, menyampaikan laporan keterangan
secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun
anggaran,

memberikan

dan/atau

menyebarkan

informasi

kepada

masyarakat desa setiap anggir tahun anggaran.
Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai
mana dimaksud pasal 1digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Dari uraian
tersebut sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa
mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana
desa tersebut agar tidak disalah gunakan dan sebagai pengontrol agar dana
desa dapat dipergunakan secara efektif. Selain Badan permusyawaratan
desa, sesuai dengan undang-undang menyebutkan bahwa kepala desa
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dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa menurut Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perangkat desa terdiri atas11;
a. Sekretaris desa
b. Pelaksana kewilayahan dan;
c. Pelaksana teknis,
d. Perangkat

desa

diangkat

oleh

kepala

desa

setelah

dikonsultasikan dengan camat
e. atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya,
f. perangkat desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas
pemerintah desa begitu
g. berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang
memadai untuk bisa
h. mendukung kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan
pembangunan.
Pemerintah

desa

berkewajiban

melaksanakan

tugas-tugas

pemerintah sesuai dengan kewenangan salam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa disebutkan12 bahwa ” kewenangan desa meliputi
kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemsyarakatam desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat
istiadat desa”. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini diperlukan susunan
organisasi
11
12

dan

perangkat

desa

yang

memadai

agar

mampu

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 48
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18
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menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Dengan demikian susunan
organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai
dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang
Desa.
Struktur organisasi pemerintahan desa harus disesuaikan dengan
kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan ada lima fungsi
utama pemerintah yaitu :
1. fungsi pengaturan/regulasi
2. fungsi pelayanan kepada masyarakat
3. fugsi pemberdayaan masyarakat,
4. fungsi pengelolaan aset/kekkayaan dan
5. fungsi pengamanan dan perlindungan.
3. Otonomi Desa Pemerintahan Desa
Bagi desa otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang
dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota.
Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat
istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem
pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Urusan
pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang
pemerintahan kabupaten diserahkan pengurusannya kepada desa.
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Otonomi desa merupakan hak,wewenang dan kewajiban untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang
ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti
perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul
desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota
diserahkan pengaturannya kepada desa, namun dalam pelaksanaan hak,
kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus
tetap menjunjung nilai-niai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang
tidak dapat dipisahkan dari bangsa dan negara Indonesia13.
Otonomi yang dimiliki desa berbeda dengan daerah provinsi
maupun kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa
adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan
penyerahan wewenang dari pemerintah pengakuan otonomi di desa,
sebagai berikut :
a. Otonomi desa diklarifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya, dan
dilindungi

oleh

pemerintah,

sehingga

ketergantungan

masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat
semakin berkurang.
b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan
seperti

sediakala

atau

dikembangkan

sehingga

mampu

mengantisipasi masa depan.
13

Ndraha, Talizidudu.1997. Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan
Desa.Yayasan Karya Darma IIP,Jakarta.Hlm 12
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Dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam
penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai
tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
menekan bahwa desa akadah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa
dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang, dan kebebasan
otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas,
persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat
yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Undang-undang desa mengatur tata kelola pemerintahan desa, baik
perangkat, masyarakat, maupun pengembangan ekonomi yang mungkin
dikembangkan di desa serta penguatan sistem informasi desa. Pemerintah
desa memiliki kewenangan tinggi dalam pengembangan desa. Selain itu,
dibangunnya mekanisme checks and balance kewenangan didesa dengan
pengaktifan BPD untuk mendorong akuntabilitas pelayanan yang lebih
baik kepada warga desa. Bila Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa ini diterapkan dengan sungguh-sungguh akan terjadi
pemberdayaan dari unit pemerintahan desa untuk mengerakkan roda
pembangunan. Otonomi desa ini harus diiringi kesadaran akan
pemehaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan
kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola
pemerintahan.
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Kedudukan desa tercermin dalam pasal 2 dan pasal 5 UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yaitu sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika14.
b. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten15.
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan
pemerintahan

desa,

pelaksanaan

pembangunan

desa,

pembinaan

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa16. Dan menurut
pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan
desa meliputi :
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala Desa;
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintahan, pemerintahan
daerah provinsi, atau pemerintahan Daerah;
d. Kabupaten
e. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah
provinsi.

14

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 2
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 5
16
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18
15
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Landasan ini memisahkan antara satuan pemerintahan daerah yang
diberi otonomi dengan kesatuan masyarakat hukum. Urusan yang dikelola
oleh satuan pemerintahan daerah menunjukkan pemencaran kekuasaan,
sementara sepanjang masih ada urusan yang dikelola oleh desa merupakan
pengakuan. Tentunya tetap dimungkinkan tedapat tugas pembantuan yang
diberikan oleh kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat. Adanya
otonomi desa memberikan desa kewenangan untuk menjalankan tugasnya
sendiri sebagai desa yang mandiri dalam kearifan lokalnya. Desa diberikan
kewenangan untuk melakukan pembangunan desa melalui para aparat
desa, dan pendamping desa sebagai seorang petugas yang diberi mandat
untuk membantu aparat desa dalam melaksanakan tugasnya secara
administratif. Pendamping desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan
pemberdayaan masyarakat melalui asistensi pengorganisasian, pengarahan
dan fasilitasi desa.
Adapun kemudian tugas pendamping desa secara terkhusus adalah
sebagai berikut:
a. Perencanaan,

pelaksanaan,

dan

pemantauan

terhadap

pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
b. Pengelolaan pelayanaan sosial dasar, pengembangan usaha
ekonomi desa, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi
tepat

guna,

pembangunan

sarana

prasarana

desa,

dan

pemberdayaan masyarakat Desa;
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c. Peningkatan kapasitas bagi pemerintahan Desa, lembaga
kemasyarakatan Desa dan hal pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa;
d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok
masyarakat Desa;
e. Peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat
Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan
desa yang baru;
f. Pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif;
g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan
memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat
kepada pemerintah Daerag Kabupaten.
Beberapa tugas pendamping desa di atas dilakukan dengan
dikeluarkannya dana desa dari pusat, filosofis dikeluarkannya dana desa
yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan
desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan
perekonomian

desa,

mengatasi

kesenjangan

pembangunan

antara

masyarakat desa dan kota. Selain dana desa yang diberikan oleh pusat,
dana desa untuk membantu pembangunan desa juga didapakan dari ;
a. Pendapatan Asli Desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset,
swadaya dan partisipasi, gotong pendapatan asli desa
b. Alokasi APBN;
c. Pembagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten;
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d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dan
perimbangan yang diterima kabupaten;
e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
4. Tinjauan Umum Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang
melalui

perencanaan,

penganggaran,

penata

usahaan,

pelaporan,

pertanggugjawaban dan pengawasan keuangan desa.
Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan,

pelaksanaan,

penatausahaan,

pelaporan

dan

pertanggungjawaban keuangan desa, esensi penguatan pengelolaan dana
desa bertumpu pada beberapa unsur yaitu asas pengelolaan keuangan desa,
kekuasaan pengelolaan keuangan desa, struktur APDes yang memadai,
pengelolaan keuangan desa yang akuntabel serta pembinaan dan
pengawasan.
Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang
diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota
yang

digunakan

untuk

membiayai

penyelenggaraan

pemerintah,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan17.
Dana desa adalah salah satu yang sangat krusial dalam undangundang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan
mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
17

Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang
Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
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dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
dan pemerataan pembangunan desa. Karena sangat krusial sehingga para
senator menilai penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan
pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.
Pengaturan mengenai dana desa secara umum terdapat pada UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa namun ketentuan lebih lanjut
secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentagperubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 angka 2
memberikan definisi sebagai berikut :
“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja Negara yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan
pembangunan,

pembinaan

kemasyarakatan,

dan

pemberdayaan

masyarakat”.
Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa dana desa digunakan
untuk

membiayai

pembangunan,
masyarakat.

penyelenggaraan

pembinaan
Namun

dana

pemerintahan,

kemasyarakatan,
desa

diprioritaskan

dan

pelaksanaan
pemberdayaan

untuk

membiayai

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
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1. Penganggaran Dana Desa setiap Kabupaten/Kota
Direktorat Jenderal perimbangan keuangan menyusun
indikasi kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran Dana
desa dengan memperhatikan presentase Dana Desa yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja.
pelaksanaan Danan Desa berdasarkan penganggaran dana desa
drijen perimbangan keuangan melakukan penghitungan rincial
dana desa setiap kabupaten/kota. Kemudian rincian disampaikan
pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat saat pembahasan
Tingkat 1 nota keuangan dan Rancangan Undang-undang
mengenai APBN untuk mendapatkan persetujuan. Rincian Dana
Desa setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Peraturan
Presiden Mengenai Rincian APBN.
2. Pengalokasian Dana Desa
Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/kota,
bupati/walikota mengitung rincian Dana Desa setiap desa. Tata
cara pembagian dan penetapan besaran dana desa di tetapkan
dengan peraturan bupati/walikota.
3. Pengalokasian Dana Desa
Dana

Desa

disalurkan

oleh

pemerintah

kepada

Kabupaten/Kota penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) Ke
Rekening Kas Umum Daerah (RKUND) kemudian Dana Desa
tersebut disalukan oleh kabupaten/kota kepada Desa penyaluran
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Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD
ke Rekening Kas Desa (RKD).
Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang
diperoleh dari bagi hasil pajak dan dan bagian dana Dana Primbangan
Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber
pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai
seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut
digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang
mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan
masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian ,pendapatan yang
bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewengan
keuangan tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya
sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan
digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan
kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, dana desa bersumber
dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa,
pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan
dana

desa

untuk

mendukung

program

pembangunan

desa

dan

pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dan
tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab
desa.
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Pemerintah

Desa

wajib

mengelola

keuangan

desa

secara

transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin. Transparan srtinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya
dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan
masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam
sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntasi
keuangan pemerintahan18. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa
adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili
pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desyang dipisahkan. Oleh
karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan :
a. Menetapkan kebijakan tetang pelaksanaan APBDesa.
b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
c. Menetapkan bendahara desa.
d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan
desa dan.
e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik
desa.
Dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Desa
pasal 93 pengelolaan Keuangan desa meliputi :
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan
c. Penatausahaan
d. Pelaporan
18

Hanif, Nurcholis. 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta, Erlangga,
hlm 82
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e. Pertanggungjawaban
Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala
desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.
Berdasarkan praturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang desa
pengelolan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu tahun)
anggaran terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember.
Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan
memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan
Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Istilah Desa disesuaikan dengan
kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari, kampung,huta,
bori, dan marga.Pembentukan, enghapusan, dan/atau penggabungan Desa
ditetapkan denganPeraturan Daerah Dalam pembentukan, penghapusan,
dan/atau penggabungan Desa perlu dipertimbangkan luas wilayah, jumlah
penduduk, sosial budaya, potensi Desa,dan lain-lain.
Di Desa dibentuk pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa,
yang merupakan Pemerintahan Desa. Istilah Badan perwakilan Desa dapat
disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.
Pembentukan pemerintah desa dan Badan perwakilan Desa Dilakukan oleh
masyarakat desa
5. Tinjauan Umum Pemerintahan Desa
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
bahwa

19

19

. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25
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nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan
nama lain”. Selanjutnya pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
disebutkan : kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa
,melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemerintah Desa terdiri dari atas kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain, dan perangkat Desa dapat disesuaikan oleh penduduk
desa dari calon yang memenuhi syarat. Calon Kepala Desa yang terpilih
dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, ditetapkan oleh Badan
Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati. Masa jabatan Kepala Desa
paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak
tanggal ditetapkan. Daerah Kabupaten dapat menetapkan masa jabatan
Kepala Desa Sesuai dengan sosial Budaya setempat
Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
Sebelum memangku jabatannya, kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
Pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilakukan menurut agama yang
diakui Pemerintah. Kewenangan desa mencakup :
1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.
2. Kewenangan yang oleh perundang-undangan yang berlaku
belum dilaksanakan oleh Daerah dan pemerintah.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi,
dan/atau pemerintah Kabupaten.
Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan
pemerintah Kabupaten Kepala Desa disertai dengan pembiayaan, sarana
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dan prasarana, srta sumber daya manusia. Pemerintah Desa berhak
menolak pelaksanaan Tugas Pembantuan yang tidak disertai dengan
pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
Penyelenggaraan pemerintahan desa berpatokan pada dua kementrian
yaitu, kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Desa, pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi sebagai
berikut :
a. Perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan
masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan
daerah tertinggal penyiapan pembangunan permukiman, dan
pengembangan kawasan transmigrasi.
b. Pengawasan atas pelaksanaan tugas lingkungan kementrian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
c. Pelaksanaan

pembimbingan

teknis

dan

supervisi

atas

pelaksanaan urusan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi.
d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan
pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan
desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa,
pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal,
dan transmigrasi.
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e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat subtantif kepada seluruh
unsur organisasi di linkungan Kementrian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
B. Landasan Yuridis
1. Undang-Undang Dasar 1945
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 b ayat 2 yang mana
dijelaskan bahwa:
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”
Dalam teritorial Negara Indonesia

terdapat kurang lebih 250

“zelfbesturendelandschappen” dan volksgemeenschappen seperti desa di
jawa dan bali, negeri minangkabau, dusun dan marga di palembang dan
sebagainya. Daerah-daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh
karenanya dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara
Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah yang bersifat
istimewa tersebut dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah itu
akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Pasal 1ayat 1
“Desa adalah desa dan desa ada tau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki 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
Indonesia.”
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Pasal 1 ayat 2
“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.”
Pasal 2
“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka
Tunggal Ika.”
Pasal 18 Kewenangan Desa
“Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyrakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan
prakarsa Masyrakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.”
Pasal 19 huruf (a) dan (d) Kewenangan Desa yang meliputi :
a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
b. Kewenangan lokal berskala Desa;
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
dan
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
sesuai dengan ketentuan Peraturan perudang-undangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Dana Desa Bersumber dari APBN.
Pasal 1 ayat 2
“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia”
Pasal 1 ayat 3
“Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa”
Pasal 1 ayat 4
“Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
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Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
Pasal 1ayat 8
“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat”
Pasal 1 ayat 9
“Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus”
Pasal 1 ayat 10
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa”
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingal, dan
Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
Pasal 1 ayat 4
“Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh
Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul
karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa”
Pasal 1 ayat 5
“Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis”
Pasal 1ayat 8
“Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”
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Pasal 1 ayat 9
“Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa”
Pasal 1 ayat 14
“Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang
didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk
dibiayai dengan Dana Desa”
Pasal 4 ayat 1
“Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa”
Pasal 4 ayat 5
“Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa
di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa”
Pasal 5
“Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,
peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan
dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan
program dan kegiatan Pembangunan Desa”
Pasal 7 ayat 1
“Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan
potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi
dirinya secara mandiri”
5. Peraturan Desa Payalaman Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Payalaman
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C. Landasan Yuridis
1. Teori Efektivitas Hukum
Soejono Soekanto mengatakan bahwa efektivitas efektif adalah
taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya Hukum dapat
dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu
hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah
perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan
persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan
unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman
paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat
dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat
kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan
hukum20.
Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan
daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat
untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang
mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.
Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang
berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan
perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku
sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan
perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka

20

Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung : CV. Ramadja Karya,
1988), hal 80
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efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah
dicapai.
Hukum dapat efektif

jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi

hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik- baiknya. Ukuran efektif
atau tidaknya suatu peraturan perundang- undangan yang berlaku dapat
dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundangundangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai
dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundangundangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas
hukum atau peraturan perundang- undangan tersebut telah dicapai.
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa
efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :21
1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan
hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena
merupakan esensi yang menjadi tolak ukur daripada efektivitasnya hukum.
21

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 2008), hal. 8.
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Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya
hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari
aturan hukum itu sendiri. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan
kemanfaatan. Dalam hal ini yang dijadikan tolak ukur adalah UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang tentang Desa apakah dengan
hadirnya dana desa telah tercapainya meningkat pelayanan publik didesa,
mengetaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi
kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa
sebagai subjek dari pembangunan.
Pada element kedua, yang menetukakn efektif atau tidaknya
kinerja hukum tertulis adalah pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam
hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat
tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam
kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai
mental yang baik.
Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap
efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada
hal berikut22.
1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan
yang ada;
2. Sampai

mana

petugas

diperkenankan

memberikan

kebijaksanaan;

22

Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, (Bandung : Bina Cipta, 1983), hal. 80
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3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas
kepada masyarakat; dan
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batasbatas yang tegas pada wewenangnya
Secara sosiologis setiap aparat penegak hukum mempunyai
kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan merupakan posisi
tertentu dalam struktural kemasyarakatan. Kedudukan tersebut adalah
peranan, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu,
lazimnya mempunyai peranan. Suatu peranan dapat dijabarkan dalam
unsur-unsur sebagai berikut :
1. Peranan yang ideal ( ideal role );
2. Peranan yang seharusnya (expected role);
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role); dan
4. Peranan yang seharusnya dilakukan (actual role).
Pada elemen ini tolak ukurnya adalah Kepala Desa dan Lembagalembaga terkait yang menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa
sesuai dengan tugas-tugas yang bersangkutan dengan mengedepankan
profesionalitas.
Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana
dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana
dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang
digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Ruang
lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor
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pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang
memadai, dan keuangan yang cukup.
Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan
istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas
elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara
jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk
kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun
elemen-elemen tersebut adalah :
1. Prasarana yang telah ada apakah telat terpelihara dengan baik;
2. Prasarana

yang

belum

ada

perlu

diadakan

dengan

memperhitungkan angka waktu pengadaannya;
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi;
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki;
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya; dan
6. Prasarana

yang

mengalami

kemunduran

fungsi

perlu

ditingkatkan lagi fungsinya.
Pada elemen ini tolak ukurnya adalah sarana dan prasarana dimiliki
oleh Pemerintahan Desa Payalaman dapat berjalan dengan baik sebagai
penunjang tercapainya efektivitas hukum dan membantu kinerja penegak
hukum dalam melaksanakan tugasnya.
Pada elemen keempat, beberapa elemen pengukur efektivitas
yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :
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1. Masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang
baik
2. Masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan
sangat baik dan aparat sudah sangat beribawa
3. Masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat
berwibawa serta fasilitas mencukupi
Kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter
tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan
masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang
ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Pada elemen ini tolak
ukur nya adalah apabila semakin banyak laporan dari masyarakat kepada
terhadap Pemerintahan Desa Payalaman maka tingkat pemahaman
masyarakat terhadap pentingnya dana desa cukup baik.
Pada elemen kelima, faktor kebudayaan, faktor ini sebenarnya
bersatu padu dengan faktor masyarakat namun sengaja dibedakan, karena
didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang
menjadi inti dari kebudayaan spiritual dan non material. Hal ini dibedakan
sebab sebagai suatu sistem maka hukum menyangkup struktur, substansi
dan kebudayaan. Keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat
setempat menempatkan hukum pada tempatnya.
Pada elemen ini sebenarnya faktor kebudayaan dan fakor
masyarakat bersatu padu, karena kebudayaan tumbuh dan berkembang
didalam masyarakat. Pada elemen ini tolak ukur nya adalah apabila
pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Dana Desa Pemerintah
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berikan telah sesuai dengan keperuntukannya dapat dikatakan budaya atau
kebiasaan masyarakat adalah baik.
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