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ABSTRAK 

Dana desa memberikan kedudukan yang sangat strategis bagi 

desa karena dengan adanya dana desa yang jumlahnya sangat besar, 

pemerintah desa dituntut untuk mengelola keuangan desa dengan 

bijak. Dana desa yang dikucurkan oleh pusat menjadi sebuah peluang 

bagi desa dalam rangka pembangunan desa secara berkelanjutan dan 

berdaya guna bagi masyarakat. Masyarakat desa mempunyai peran 

penting dalam pembangunan desa karena sebelum melaksanakan 

pembangunan, harus ada musyawarah dusun dan musyawarah pekon 

yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Keseimbangan 

peran dan posisi masyarakat sangat menentukan poisi ketercapaian 

kesejahteraan masyarakat secara utuh, melalui tahapan ini  

penggunaan dana desa dapat jelas dan transparan dengan masyarakat. 

Karena dalam prinsip siyasah pembangunan desa dilakukan melalui 

aspek pendapatan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan 

kemaslahatan umat. Untuk itu pemerintah menetapkan Undang-

Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan 

bahwa dalam mengelola keuangan desa harus memenuhi asas 

akuntabel, transparansi, partisipatif dan dilaksanakan dengan tertib 

serta disiplin anggaran.  

Adapun rumusan masalah yang diambil antara lain 1) Bagaimana 

peran masyarakat dalam penggunaan dana desa di Desa Podosari 

Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu? 2) Bagaimana 

pandangan fiqh siyasah terhadap peran masyarakat dalam penggunaan 

dana desa di Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten 

Pringsewu?. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

bagaimana peran masyarakat dalam penggunaan dana desa di Desa 

Podosari serta bagimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran 

masyarakat dalam penggunaan dana desa di Desa Podosari.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian 

lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis dengan 

metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.  

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penggunaan dana desa di 

Desa Podosari belum berjalan dengan baik, termasuk dengan peran 

masyarakat di Desa Podosari. Peran masyarakat dalam pembangunan 

sangat penting, karena dana desa dapat berjalan dengan baik jika ada 

partisipasi masyarakat karena partisipasi masyarakat sangat membantu 

kestabilan pembangunan desa dengan adanya partisipasi, kinerja yang 

baik oleh masyarakat dapat bertujuan untuk mendukung pembangunan 

desa di Desa Podosari menjadi lebih baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari judul skripsi 

ini, maka perlu adanya uraian penegasan terhadap beberapa 

istilah yang terkait. Adanya penegasan ini supaya tidak terjadi 

kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam 

skripsi tersebut. Adapun hal-hal penting yang berhubungan 

dengan judul tersebut adalah sebagai berikut: 

Tinjauan Fiqh Siyasah adalah sudut pandang salah satu aspek 

hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan 

kehidupan manusia dalam bernegara dalam mencapai 

kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
1
 

Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) 

apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.
2
 

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sistem 

semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi 

adalah antara individu-individu yang berbeda dalam kelompok 

tersebut.
3
 

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi Desa 

yang ditransfer melalui APBN kabupaten/kota dan diprioritaskan 

untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat.
4
 Pendamping Desa sendiri yaitu sebutan jabatan 

dibawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan 

Undang-Undang Desa dan bertugas untuk meningkatkan 

keberdayaan masyarakat di sebuah Desa.
5
 

                                                             
1
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), 13. 

2Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: CV. Rrajawali, 

1982), 22.  
3Meriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, cet. Kedua Puluh Sembilan, 

(Jakarta: PT. SUN, 2006), 32. 
4Kementrian Keuangan RI, Buku Saku Dana Desa (Dana Desa Untuk 

Kesejahteraan Rakyat) (Jakarta: Kemenkeu, 2017), 7. 
5Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.  
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Beberapa istilah di atas adalah maksud dari skripsi ini yang 

dimaksudkan bahwa peran serta masyarakat dalam penggunaan 

dana desa tidak tepat sasaran sehingga dimungkinkan adanya 

penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan dana desa.
6
 

oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian “Tinjauan 

Fiqh Siyasah Terhadap Peran Masyarakat Dalam Penggunaan 

Dana Desa (Studi Desa Podosari Kecamatan Pringsewu 

Kabupaten Pringsewu)”. 

 

B. Latar Belakang 

Undang-undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung 

tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang 

mewadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna 

meningkatkan pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat. 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi 

tonggak perubahan paradigma pengaturan desa yang tidak lagi 

dijadikan objek dari pembangunan melainkan menjadi subjek 

untuk kepentingan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang desa yaitu adanya komitmen negara dalam 

melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, 

mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan 

yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan 

menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.  

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu 

terlaksanannya pembangunan desa dalam upaya meningkatkan 

kemajuan serta kemakmuran desa. Dana APBN yang 

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBN 

kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari 

dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, 

untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memajukan 

perekonomian desa, untuk mengatasi kesenjangan pembangunan 

                                                             
6Turji, Penjelasan Dana Pendamping Desa (wawancara, 16 Oktober 2020).  
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antar desa dan untuk memperkuat masyarakat desa sebagai 

subjek pembangunan.
7
 

Desa Podosari merupakan desa yang ada di Kecamatan 

Pringsewu. Setiap desa dipastikan mendapatkan dana bantuan 

dari pemerintah yang disebut dana desa. Menurut masyarakat 

desa mereka menuturkan bahwa belum terlihat secara spesifik 

adanya pelaksanaan pembangunan jalan raya. Berbeda dengan 

desa tetangga yang sudah terlihat adanya perubahan pada 

pembangunan fisik desa tersebut.  Peran masyarakat desa 

sangatlah penting dalam  pembangunan  desa, partisipasi 

masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang 

mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan desa. 

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan  masyarakat 

dalam pembuatan keputusan disetiap program pembangunan, 

namun masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam hal 

pemeriksaan potensi yang ada di desa. Tanpa adanya partisipasi 

masyarakat, setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun 

bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam 

sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam 

pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. 

Salah satu pentingnya peran masyarakat dalam Islam perlu 

diterapkan karena dengan adanya peran masyarakat kaum 

muslimin bisa menjaga persaudaraan serta masyarakat juga dapat 

mengatur perbelanjaan dengan perhitungan yang secermat-

cermatnya, agar apa yang dibelanjakan sesuai dan tepat dengan 

keperluannya. Tidak boleh membelanjakan harta kepada orang 

yang tidak berhak menerimannya, atau memberikan harta 

melebihi dari yang seharusnya. Dengan hal seperti ini maka akan 

terus dapat memperbaiki taraf hidup yang lebih baik. Dalam 

agama Islam memiliki konsep efektivitas dalam kitab suci Al-

qur’an QS. Al-Isra’ ayat 26 : 

                                                             
7Abu Rahum, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam 

Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”. 

Jurnal Pemerintahan, Vol. 3 No. 4 (Desember 2015), 7. 
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 “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan 

haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam 

perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan 

(hartamu) secara boros”.(QS. Al-Isra’ : 26). 

Berdasarkan Qs. Al-Isra’ ayat 26 yang menyebutkan bahwa 

janganlah menghambur hamburkan (hartamu) secara boros. 

Sejalan dengan teori peran yaitu dapat dipandang sebagai suatu 

sebab direncanakan suatu pembangunan yang melibatkan dana 

desa, sebelumnnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran 

yang tercapai karena adanya proses sosialisasi. Sehingga dengan 

sosialisasi maka seseorang mampu memanfaatkan segala sesuatu 

sesuai dengan kebutuhan. Ayat ini ditunjuk kepada para penguasa 

atau orang yang berada pada kedudukan untuk lebih bisa 

mengefektivitaskan segala sesuatu tersebut.
8
 

Uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini berjudul 

“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Masyarakat Dalam 

Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Podosari Kecamatan 

Pringsewu Kabupaten Pringsewu)”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Adapun dalam penyusunan  skripsi ini yang menjadi 

identifikasi dan batasan masalah yaitu terkait dengan Fiqh 

Siyasah Ma’liyah yaitu, hak dan kewajiban kepala negara untuk 

mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan 

warga negaranya serta kemaslahatan umat serta untuk meneliti 

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Masyarakat Dalam 

Mengawal Efektifitas Penggunaan Dana Pendamping Desa di 

Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. 

 

 

 

                                                             
8
Umi Alifah, “Makna Tabzir dan Israf dalam Al-Qur’an”, (Skripsi Program 

Sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, 2016) , 4. 
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D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran masyarakat dalam penggunaan dana desa di 

Desa Podosari? 

2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran 

masyarakat dalam  penggunaan dana desa di Desa Podosari? 

 

E. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam 

penggunaan dana desa di  Desa Podosari. 

b. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap peran 

masyarakat dalam penggunaan dana desa di Desa Podosari. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan 

bahwa penelitian memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis 

maupun kegunaan praktis. 

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai 

khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan 

referensi ataupun bahan bacaan serta diskusi bagi para 

mahasiswa Fakultas Syari’ah, maupun masyarakat serta 

berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya 

berkaitan dengan penggunaan dana desa. 

2. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari’ah 

UIN Raden Intan Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relavan 

Adapun beberapa penelitian yang melakukan  riset terkait 

penggunaan dana desa, yaitu sebagai berikut : 

1. Anjar Kurniawan, “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah 

Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa 

Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung 

Selatan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan 

Dana Desa sangatlah berperan penting untuk setiap 

pembangunan Desa karena memberikan 69% persen 
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peningkatan pendapatan yang riil milik masyarakat dan hal 

inipun sudah diakui oleh masyarakat yang telah diwawancarai. 

Hasil penelitian juga memiliki peran penting dalam penambah 

sarana dan prasarana fisik di pedesaan dan hasil kajiannya 

menemukan 86% masyaraat sangat setuju bahwa adanya 

penambahan sarana dan prasarana pedesaan tersebut.
9
 

2. Muchamad Mirsa Kurniawan “Peran Pemerintah Desa 

Glangahwangi Sugihwaras Bojonegoro Dalam Pembangunan 

Desa Perspektif Fiqh Siyasah”. Hasil penelitian ini membahas 

tentang peran pemerintah desa Glangahwangi Sugihwaras 

Bojonegoro dalam pembangunan desa, peran kepala desa 

masih lebih dominan dibanding Badan Permusyawaran Desa. 

Dalam perspektif fiqh siyasah peran pemerintah 

Glangahwangi Sugihwaras Bojonegoro telah menjalankan 

tugas untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, menjamin 

ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Sesuai dengan 

konsep imamah dan ahl al-hall wa al-aqd.
10

 

3. Lela Anggraini, “Peran Tokoh Politik Dalam Membangun 

Desa (studi kasus: di Desa Jti Agung Lampung Selatan)”. Dari 

hasl penelitian ini difokuskan pada peran tokoh politik alam 

pembangunan Desa.
11

 

Terdapat perbedaan antara judul penelitian-penelitian 

terdahulu dengan penelitian ini. dilihat dari fokus kajian 

penelitiannya, menunjukkan bahwa penelitian skripsi terdahulu 

membahas tentang pembangunan desa,penggunaan dana desa, 

peran pemerintah desa dalam pembangunan desa serta peran 

tokoh politik dalam membangun desa. sedangkan   dalam 

                                                             
9
Anjar Kurniawan, “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap 

Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa(Studi di Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabuaten Lampung 

Selatan)”. (Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung), i.  

10
 Muchamad Mirsa Kurniawan “Peran Pemerintah Desa Glangahwangi 

Sugihwaras Bojonegoro Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah” (Al-

Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2016). 
11Lela Anggraini, “Peran Tokoh Politik Dalam Membangun Desa (studi 

kasus: di Desa Jti Agung Lampung Selatan)”. “Peran Tokoh Politik Dalam 

Membangun Desa (studi kasus: di Desa Jti Agung Lampung Selatan)”. 
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penelitian ini kajiannya lebih memfokuskan kepada peran 

masyarakat dalam peggunaan dana desa dan juga tinjauan fiqh 

siyasah terhadap peran masyarakat dalam pembangunan desa 

dalam kedudukannya beserta fungsinya yang merupakan bentuk 

implementasi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk 

membangun desa. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan 

dilapangan atau pada responden.
12

Penelitian lapangan 

bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang 

keadaan sekarang, inteksi sosial, individu, kelompok, lembaga 

dan masyarakat. Dalam penelitian ini, Peneliti menggali data 

yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap 

responden yang ada di Desa Podosari. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yang 

dimaksud dengan deskriptif analisis adalah suatu metode 

dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat 

skripsi,gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan 

diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.
13

Dalam 

hal ini peneliti akan mengungkap segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pentingnya peran masyarakat dalam 

mengawal efektifitas penggunaan dana pendamping Desa. 

Khususnya di Desa Podosari Kecamatan Pringsewu 

Kabupaten Pringsewu. 

 

 

 

                                                             
12Susiadi, Metodologi Penelitian  (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbitan LP2M Istitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung,2015), 9. 
13Kalean. M.S. Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta: 

Pradigma, 2005), 58.  
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3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh atau yang 

dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang 

melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya.
14

 Data primer yang diambil yaitu data 

dari responden yaitu Kepala Desa Podosari, pemerintah 

desa dan masyarakat sebagai sumber utama dalam mencari 

data yang diperlukan peneliti dalam penyelenggraan 

penggunaan dana desa selama ini. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber bahan kajian yang 

dikemukakan oleh orang atau pihak yang hadir pada saat 

terjadinya peristiwa atau tidak mengalami langsung 

peristiwa itu sendiri, seperti buku-buku teks.
15

 Dalam 

penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari buku-buku 

dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Data sekunder merupakan data pelengkap dari dta primer 

yang diperoleh dari buku-buku, literature, karya-karya dan 

dokumentasi terkait objek penelitian. Data-data tersebut 

dibuat untuk saling melengkapi, karena data-data ang ada 

dilapangan tidak akan ada yang sempurna apabila tidak 

ditunjang dengan data kepustakaan. Dengan adanya data 

tersebut maka data yang terkumpul dapat memberikan 

validitas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.  

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah pemilihan, pengubah, pencatatan 

dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang 

berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan 

tujuan-tujuan empiris.
16

 Dalam penelitian ini observasi 

yang dilakukan adalah observasi partisipan, karena peneliti 

                                                             
14Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Alikasinya 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.  
15Ibid, 65. 
16

Ibid, 114. 
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terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang 

diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian dan ikut merasakan suka dukanya. Serta 

observasi ini bersifat struktur yaitu observasi yang telah 

dirancang secara sistematis tentang apa yang diamati, 

kapan dan dimanapun tempatnya. Observasi ini dilakukan 

melalui pengamatan langsung di Desa Podosari Kecamatan 

Pringsewu Lampung untuk mengetahui fenomena serta 

mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih 

mendalam guna mendapatkan informasi yang terjadi pada 

Desa tersebut. 

b. Wawancara (interfiew) 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pernyataan langsung oleh pewawancara 

kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat 

atau direkam.
17

 Wawancara pada penelitian ini dilakukan 

oleh : 

1. Kepala Desa,  

2. Sekertaris Desa,  

3. Ketua Urusan (KaUr) dan  

4. Masyarakat Desa Podosari  

Penelitian ini juga dilakukan dengan bebas terpimpin 

yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada 

responden, kemudian responden menjawab secara bebas. 

Tujuannya agar mendapatkan informasi yang valid,  

wawancara ini dilakukan dengan masyarakat Desa 

Podosari dan para aparatur desa yang bertanggung jawab 

atas penaanganan yang berhubungan dengan pembangunan 

desa. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang 

tidak langsung ditunjuk pada subyek peneliti, namun 

melalui dokumen.
18

 Dukumentasi dalam penelitian ini 

                                                             
17Ibid, 107. 
18Ibid,  115. 
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berupa catatan atau dokumen resmi tertulis serta foto 

pengisian kuisioner dengan pihak yang terkait. Pihak 

terkait tersebut antara lain Kepala Desa, Sekertaris Desa, 

Ketua Urusan (KaUr) serta masyarakat Desa Podosari. 

d. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan degan cara memberikan pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.
19

 Kuesioner atau 

angket dapat diisi oleh Kepala Desa, Sekertaris Desa, 

Ketua Urusan (KaUr) serta masyarakat Desa Podosari. 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau semua 

objek yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan 

lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi 

dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan 

sebagainya.
20

 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh masyarakat Desa Podosari yang berjumlah 4.141 

kepala keluarga (KK), Kepala Desa berjumlah 1 orang dan 

tokoh masyarakat berjumlah 24 orang. Jadi, jumlah 

populasi dalam penelitian ini adalah 4.166 orang 

masyarakat Desa Podosari.  

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil 

dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik 

tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili 

populasi.
21

 Dalam penentuan sampel, penulis 

menggunakan metode pengambilan sampel dengan 

menggunakan teknik probability sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi 

setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi 

                                                             
19

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2011), 142.  
20

Susiadi, Metodologi Penelitian  (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbitan LP2M Istitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung,2015), 81. 
21

Ibid, 81. 
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anggota sampel.
22

 Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 25 orang yaitu  Kepala 

Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa dan Ketua Urusan 

(KaUr) serta sisanya yaitu 21 masyarakat Desa Podosari.  

 

6. Metode Pengolahan Data 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu pengecekan atau 

pengkoreksian data yang telah dikumpulkan, karena 

kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul 

itu tidak logis dan meragukan. 

b. Penandaan data (coding) yaitu mengklasifikasikan 

jawaban-jawaban dari pada responden kedalam kategori-

kategori. Biasanya klasifikasian dilakukan dengan cara 

memberi kode/tanda berbentuk angka pada masing-

masing jawaban.
23

 

c. Rekontruksi data, yaitu menyusun ulang data secara 

teratur dan berurutan dan sistematis. 

d. Sistmatis data, yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan 

masalah.
24

 

7. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah analisis kualitatif yaitu dipergunakan untuk aspek-aspek 

normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis 

yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan 

menghubungkan satu nama lain untuk mendapatkan suatu 

kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui 

serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam 

mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-

fakta yang bersifat khusus. 

 

                                                             
22

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2011), 87.  
23Susiadi, Metodologi Penelitian  (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbitan LP2M Istitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung,2015), 123. 
24Sujarweni V. Wiratama,  Metode Penelitian: Lengkap Praktis dan Mudah 

di Pahami (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 31.  
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I. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitan ini mempunyai pokok 

permasalahan, penulis menyusun sistematika pembahasan 

menjadi 5 (lima) bab dari judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Peran Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa” ini meliputi : 

Bab I Pendahuluan,menjelaskan tentang : Penegasan Judul, 

Alasan Memilih Judul, Latar Belakang, Fokus dan sub-Fokus 

Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relavan, Metode 

Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II Landasan Teori, menjelaskan tentang Pengertian dan 

Ruang lingkup Fiqh Siyasah, dan Siyasah Tanfidziyyah 

Syar’iyyah serta Peran Masyarakat dalam Pembangunan Desa, 

Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 dan Pelaksanaan Otonomi Desa serta Faktor-Faktor yang 

mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Desa. 

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, berisi tentang : Gambaran 

umum Desa Podosari (Profil Desa Podosari), serta Peran 

Masyarakat dan Tinjauan Fiqh Siyasah dalam  Penggunaan Dana 

Desa di Desa Podosari . 

Bab IV Analisis Penelitian, berisi tentang : Analisis Fiqh 

Siyasah Tehadap Peran  Masyarakat Dalam Penggunaan Dana 

Desa di Desa Podosari dan Pandangan Fiqh Siyasah Tehadap 

Peran  Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa 

Podosari. 

Bab V Penutup, menguraikan kesimpulan dari bab-bab 

sebelumnya serta memberikan saran atau masukan mengenai 

pembahasan dalam judul ini. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat 

majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah 

secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (gerund) 

dari tashrifan kata faqiha yafqahu-fiqhan yang berarti 

pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat 

memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. 

Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer 

didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara‟ yang 

bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang 

rinci.
23

 

Sementara mengenai asal kata siyasah terdapat tiga 

pendapat : 

1. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, siyasah 

berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata yasah yang 

mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya 

sehingga dibaca siyasah. Pendapat tersebut didasarkan 

kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish khan 

yang berjudul ilyasa yang berisi panduan pengelolaan 

Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku 

tindak pidana tertentu. 

2. Sedangkan Ibn Taghri Birdi, siyasah berasal dari campuran 

tiga bahasa yakni, bahasa persia, turki dan mongol. 

3. Dan Ibnu Manzhur menyatakan, siyasah berasal dari 

bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa 

yasusu-siyasatun, yang semula berarti mengatur, 

memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. 

Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang 

yang profesinya sebagai pemelihara kuda.
24 

                                                             
23

Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, Fiqh Siyasah; Doktrin dan 

Pemikiran politik Islam(Jakarta:Erlangga, 2008), 31.  
24Djazuli, Fiqh Siyasah (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), 45. 
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Secara terminologis banyak definisi siyasah yang 

dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa 

Ibn „Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang dapat 

mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih 

jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak 

menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu 

untuk mengaturnya.
25

 Dari dua kata berbahasa Arab fiqh dan 

siyasah, Agar diperoleh pemahaman yang pas tentang apa 

yang dimaksud dengan fiqh siyasah.  

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah yaitu  

“ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk beluk pengatur 

urusan umat dan negara dengan segala bentuk pemegang 

kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat 

untuk mewujudkan kemaslahatan umat”. 

     Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa ilmu fiqh 

mencakup individu, masyarakat dan Negara. Meliputi bidang-

bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, 

warisan, criminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan, 

dan hukum-hukum internasional, seperti perang dan traktat. 

     Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam 

menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Menurut Imam 

al-Mawardi,yang ditungkan di dalam karangan fiqh 

siyasahnya, yaitu al-ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat 

diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai 

berikut: 

a. Peraturan Perundang-Undangan (Siyasah Dusturiyyah) 

b. Ekonomi Dan Moneter (Siyasah Maliyyah) 

c. Peradilan (Siyasah Qadha‟iyyah) 

d. Hukum Perang (Siyasah Harbiyyah) 

e. Administrasi Negara (Siyasah „idariyyah).
26

 

                                                             
25

Ibid, 109.  
26Al-Mawardi, Al-Ahkam As Sulthaniyah, M. Yusuf Musa, Politik dan 

Negara Dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka LSI, 2001), 4. 



 

 

15 

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, 

malah  

membagi ruang lingkup fiqh siyâsah menjadi delapan bidang, 

yaitu: 

a. Siyasah Dustiriyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan tentang 

peraturan perundang-undangan).  

b. Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan tentang 

penetapan hukum).  

c. Siyâsah Qadlâ`iyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan peradilan).  

d. Siyâsah Mâliyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan 

moneter).  

e. Siyâsah `Idâriyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan administrasi 

negara).  

f. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyyah 

(kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional). 

g. Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah (politik pelaksanaan 

undang-undang). 

h. Siyâsah Harbiyyah Syar‟iyyah (politik peperangan).  

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa fiqh siyasah 

mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis 

dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, 

dan menetapkan  kebijakan-kebijakan politik praktis yang 

berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, 

dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan fiqh 

siyasah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi 

umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka 

miliki. Fiqh siyâsah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-

hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyâsah dapat 

diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang 

batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah 

yang dapat dinikmati umat Islam. 

Dalam islam yang menjadi latar belakang terciptanya 

struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan 

pemerintahan adalah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang 

di tetapkan Al-Quran dan Al – Hadist Nabi Muhammad SAW. 
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Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam 

semesta ada pada Allah karena ia yang telah menciptakannya. 

Prinsip kedua adalah bahwa hukum islam ditetapkan oleh 

Allah dalam Al-Qur‟an dan Al-Hadist nabi, sedangkan Hadist 

merupakan penjelasan tentang Al-Qur‟an. 

 

Dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan 

kekuasaan,  

yaitu : Sulthah al - tasyri‟iyyah (kekuasaan Legislatif), 

Sulthah al - thanfidziyah (Kekuasaan Eksekutif), Sulthah al - 

qadha‟iyyah (Kekuasaan Yudikatif). Ada beberapa istilah 

lembaga pemerintahan yang pernah muncul dalam perjalanan 

sejarah politik Islam di atas. Pembahasan ini salah satunya 

yaitu tanfidziyah. 

2. Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah 

     Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, 

mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, 

politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian 

bahwa kebahasaan ini tujuan siyasah adalah mengatur dan 

membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat 

politik untuk mencapai tujuan tertentu.
27

 Kata siyasah juga 

dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan 

pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang 

menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara 

membawa kemaslahatan. Maka ditarik kesimpulan fiqh 

siyasah yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur 

ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai 

tujuan kemaslahatan masyarakat.  

    Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian 

yaitu fiqh siyasah tanfidziyyah syar‟iyyah yang diorientasikan 

untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua 

kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus 

bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan 

                                                             
27Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres), 3.  
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orang miskin, di dalam siyasah tanfidziyyah syar‟iyyah, 

dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus 

diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar 

kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin 

lebar.
28

  

Tugas Al - Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan 

undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk 

menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan 

yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara 

melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan 

dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan 

sesama negara (hubungan internasional).
29

  

Adapun tugas As–Sulthah al-qadhai‟iyyah adalah  

mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah 

diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, 

kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al - hisbah 

(lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara 

pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam 

bisnis), wilayah al - qadha (lembaga peradilan yang  

memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata 

maupun pidana), dan wilayah al - mazhalim (lembaga 

peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat 

negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan 

keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentinagn 

atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang 

melanggar hak rakyat.
30

 

Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah syar‟iyyah dalam 

perspektif islam tidak lepas dari al-qur‟an, sunnah dan nabi 

serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta 

pemerintah islam sepanjang sejarah. siyasah tanfidziyyah 

syar‟iyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing 

                                                             
28A. Dzajuli, Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam 

Rambu-rambu Syariah, (Bandung: Prenada Media, 2003), 277. 
29Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 

(Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62. 
30Ridwan HR, fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan, (Yogyakarta: 

FH UII Press,2007),  273. 
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dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Fiqh siyasah 

siyasah tanfidziyyah syar‟iyyah  adalah salah satu bagian 

terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut 

tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.
31

  

 Menurut Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa hanya ada 

beberapa sumber zakat dan harta rampasan perang. 

1. Hak Milik  

 Dalam islam juga menetapkan cara melindungi harta 

milik ini di pencurian, perampokan, perampasan yang di 

lengkapi dengan saksi. Seorang pemilik harta juga 

memiliki hak menasarufkan hartanya dengan cara 

menjualnya, menyeakannya, mewasiatkannya, 

menggadaikan memberikan sebagian dari hak-hak ahli 

waris. 

2. Zakat 

 Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang 

diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang 

berhak menerima. Zakat merupakan hukum Islam yang 

keempat, zakat adalah kadar harta yang tertentu yang 

diberikan kepada yang berhak menerimannya dengan 

beberapa syarat. Zakat merupakan hukum islm dan 

hukmnya fardu „ain atas tiap-tiap orang cukup syara-t-

syaratnya. Sesungguhnya zakat dapat membersihkan 

manusia dari kekikiran dan cita yang berlebih-lebihan 

epada harta benda dan mampu menyuburkan sifat-sifat 

kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan 

harta bendanya. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan 

kepada umat Islam pada tahun kdua Hijriah. Zakat 

meliputi zakat maal (binatang ternak, emas dan perak, biji 

makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta 

                                                             
31Nurcholis Madjid, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik, (Jakarta: 

Gaya Media Pratama, 2001), 273. 
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perniagaan), zakat rikaz dan zakat fitrah.
32

 Ada delapan 

golongan yang berhak menerima zakat , yaitu : 

a. Miskin 

b. Mu‟allafriqab/Memerdekakan Budak 

c. Gharim(orang yang memiliki hutang) 

d. Fi Sabilillah 

e. Ibnu Sabil 

     Zakat itu diberikan kepada mereka untuk melindungi 

mereka dari kejelekan dan yang membahayakan imannya, 

setrta untuk melemah lembutkan hati mereka. Jika islam 

sudah berjaya dan jumlah orang islam sudah banyaak dan 

mereka menjadi kuat dan dahsyat, maka mereka tidak 

boleh diberi bagian zakat, baik orang yang diberi orang 

yang harus mendapatkan perlindungan atau orang yang 

hatinya harus dilemah lembutkan.
33

 

3. Ghanimah 

     Ghanimah adalah harta yang berhasil dirampas dari 

orang-orang kafir melalui peperangan. Dalam hal ini 

kewajiban dalam harta ghanimah untuk di bagi lima dan 

menyalurkan seerlimanya kepada kelompok yang telah 

disebutkan Allah SWT dalam Al-Qur‟an dan sisanya 

dibagikan kepada anggota pasukan yang ikut termpur. 

4. Jizyah 

         Jizyah adalah iuran Negara yang diwajibkan atas 

orang ahli kitab sebagai imbahan bagi usaha membela 

mereka dan melindungi mereka atau mereka memperoleh 

apa yang diperoleh orang-orang islam tersendiri baik 

dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan 

dan agama. Hasbi Ash-Shiddieqy mengistilahkan jizyah 

dengan pajak yang diwajibkan kepada semua orang non 

muslim laki-laki, merdeka dan sudah dewasa, sehat dan 

kuat serta masih mampu bekerja. Jizyah yang diambil dari 

warga negara bukan Islam adalah imbangan zakat yang 

                                                             
32Ali Ridlo, “Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab”, Jurnal Al-„adl, 

2,(juli, 2013), 5-6.  
33Ibid,  6-8.  
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diambil dari warga negara yang muslim. Karena itu tiap 

warga negara yang mampu wajib memberikan sebagian 

hartanya untuk kemaslahatan bersama sebagai imbangan 

atau hak-hak yang mereka terima.
34

 

 

A. Sumber Hukum Fiqh Siyasah  

1. Al-Qur‟an 

 Secara etimologi al-qur‟an adalah bentuk masher dari 

kata qa-ra-a se-wazan dengan kata fu‟lan yang artinya 

bacaan.berbicara tentang apa yang ditulis padanya atau 

melihat dan menelaah. Seesuai dengan firman Allah SWT 

dalam surat al-qiyamah ayat 17 : 

                 

 “sesungguhnya atas tanggungan kamilah 

mengumpulkannya (didadamu) dan (membuatmu pandai) 

membacana. Aabila kami telah selesai membacanya, maka 

ikutlah bacaan itu.” 

 Kata qur‟an digunakan dalam arti sebagai kitab yang 

diiturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk 

keseluruhan apa yang dimaksud qur‟an. Menurrut Al-amidi 

Al-Kitab adalah Al-Qur‟an yang diturunkan.
35

 Al-qur‟an 

sebagai sumber hukum fiqh bahwa hukum syara‟ adalah 

kehendak Allah tentang tingkah laku manusia, maka dapat 

dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah SWT. 

Maka ketentuannya itu terdapat dalam kmpulan wahyu-nya 

yang disebut al-qur‟an dengan demikian di tetapkan bahwa 

al-qur‟an sebagai sumber hukum islam yang utama. 

Kedudukan aq-qur‟an itu sebagai sumber utama dan 

prtama bagi penetapan hukum, bila seseorang ini ingin 

menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan 

pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban 

                                                             
34H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam 

Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003), 229-230.  
35Amir syarifudin, ushul fiqh, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014), 

194-195.  
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penyelesaian di dalam al-qur‟an, jika menggunakan 

sumber hukum selain dari al-qur‟an harus sesuai dengan 

petunjuk dari al-qur‟an tidak boleh melakukan suatu yang 

bertentangan dengan al-qur‟an.dan disini jika mengambil 

sumber hukum selain al-qur‟an tetai tidak boleh menyalahi 

yang diterapkan d dalam al-qur‟an. Kebijakan dalam al-

qur‟an dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip-

prinsip sebagai berikut : 

a. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan 

b. Menyedikitkan tuntunan 

c. Bertahap dalam menerapkan hukm 

d. Sejalan dengan kemaslahatan manusia.
36

 

Dalam fiqh siyasah maliyah sumber al-qur‟an sebagai 

sumber hukum. Dimana dalam menyelesaiakan masalah 

tentang Keuangan Negara dan pendapat Negara. Berikut 

beberapa contoh sumber hukum fiqh siyasah maliyah 

dalam QS. Al-hasyr : 7 

                       

                           

                           

        

 

 “Apa saja harta rampasan (fa‟i) yang diberikan Allah 

kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari 

penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, 

kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 

orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu 

jangan beredar diantara orang-orang kaya saja di antara 

kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka 

                                                             
36

A. Djazuli, ilmu fiqh penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum 

Islam, (Jakarta: Pranadamedia Group,2013), 64.  
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terimalah. Dan apa yang dilarangya bagimu, maka 

tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” 

 

Dan juga menyebutkan pada surat Luqman : 20  

                          

                         

          

 

 “Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah 

menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit 

dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu 

nikmat-Nya lahir dan batin. Dan diantara manusia ada 

yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu 

pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi 

penerang.” 

 

2. Hadist 

 Kata hadist atau al-hadist menurut bahasa berarti al-

jadid (sesuatu yang lama). Kata hadist juga berarti al-

khabar (berita) yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan 

dipindahkan dari seseorang kepada yang lain. Kata jamak 

al-hadist dari sudut pendekatan kebahasaan ini, kata hadist  

 

dipergunakan baik dalam al-qur‟an maupun hadist itu 

sendiri. Kemudian kepada hadist dapat dilihat ada beberapa 

sabda Rasulllah SAW. Secara terminologis ahli hadist dan 

ahli ushul berbeda pendapat dalam memberian pengertian 

tantang hadist. Dikalangan ulama hadist sendiri ada 

beberapa definisi salah satu dengan lainnya sedikit berbeda 

, ada yang mendeinisikan 

َعالُهُ َواَْحَىالُهُ اَْقَىاُل الًٌِبّي َصلى هللا َعلَْيِه َوَسلَّن َواَفْ   
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 “Segala perkataan Nabi saw, perbuatan dan hal 

ihwalnya”.37 

Kedudukan hadist Nabi sebagai sumber otoritatis 

ajaran islam yang kedua, telah diterima oleh hampir 

seluruh ulama dan umat Islam, tidak saja dikalangan Sunni 

tapi juga dkalangan Syi‟ah dan aliran Islam lainnya. Pada 

prinsipnya hadist nabi yang berfungsi sebagai penjelas 

(bayan) terhadap al-qur‟an. Akan tetapi dalam melihat 

beberapa penjelasan nabi dan berbagai macam ragam 

ketentuan yang dikandung dalam suatu ayat , maka 

interprestasi tentang bayan tersebut oleh ulama yang satu 

berbeda dengan ulama lainnya. Akan jelas bahwa apa yang 

ditetapkan oleh hadist itu pada hakikatnya adalah 

penjelasan terhadap apa yang disinggung oleh al-qur‟an 

secara terbatas. Oleh karena itu segala perkataan, 

perbuatan dan takrir beliau dijadikan pedoman dan panutan 

oleh umat islam dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih-

lebh jika diyakini bahwa Nabi selalu mendapat tuntutan 

wahyu sehingga apa yang berkenaan dengan beliau pasti 

membawa jaminan teologis. Bila menyimak ayat-ayat Al-

Qur‟an, setidaknya ditemukan sekitar 50 ayat 5 yang 

secara tegas memerintahkan umat islam untuk taat kepada 

Allah dan juga kepada Rasulnya.
38

Pada dasarnya hadist 

Nabi berfungsi  menjelaskan hukum-hukum dalam al-

qur‟an dengan segala macam bentuknya sebagaimana 

dijelaskan diatas. Allah menetapkan hukum dalam al-

qur‟an adalah untuk diamalkan. Karena dalam pengamalan 

itulah terletak tujuan yang disyari‟atkan. Tetapi 

pengalaman hukum Allah itu dalam bentuk tertentu tidak 

akan terlaksana menurut apa adnya sebeluum diberi 

penjelasan dari Nabi SAW. 

                                                             
37Tim Review MKD 2014, Studi Hadist, (Surabaya: UINSA Pers.2013), 1-

2.  
38Tasbih, “Kedudukan dan Fngsi Hadist Sebagai Sumber Hukum Islam”, 

Jurnal AL-FIKR, 3 (2010), 332. 
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 Fiqh siyasah maliyah ini sumber hukum dari hadist 

yang berangkutan dengan pengelolaan keuangan, 

pendapatan Negara dan pengeluaran Negara yang sesuai. 

Berikut contoh hadist yang bersangkutan dengan fiqh 

siyasah maliyah sebaga berikut :  

Dari Khaulah al Anshariyyah, aku mendengar Nabi 

bersabda, 

ًَْصاِريَِّة  صلى هللا عليه  –قَالَْت َسِوْعُت الٌَّبِىَّ  –رضى هللا عٌها  –َعْي َخْىلَةَ األَ

ِ » يَقُىُل  –وسلن  ُضىَى فِى َهاِل هللاَّ بَِغْيِر َحقٍّ ، فَلَهُُن الٌَّاُر يَْىَم  إِىَّ ِرَجاالً يَتََخىَّ

 اْلِقيَاَهة

“Sungguh ada sejumlah orang yang menyikapi harta 

pemberian Allah dengan sikap yang tidak benar sehingga 

untuk mereka neraka pada hari Kiamat nanti” .[HR 

Bukhari no 2950]39 

Pada dasarya harta adalah sumber kebaikan. Dengan 

harta orang kaya bisa menjadi pemborong pahala. Namun 

harta bisa menjadi bencana dan sebab prahara manakala 

disikapi dengan sikap yang tidak benar. Yang dimaksud 

dengan malullah [harta anugrah Allah] dalam hadits di atas 

mencakup harta pribadi yang menjadi hak milik masing 

masing orang dan harta milik kas negara yang distribusi 

dan pembelanjaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.  

Setiap individu pemilik harta dan pemerintah yang 

mendapatkan amanah untuk mengelola harta rakyat 

berkewajiban untuk membelanjakan harta dalam hal hal 

yang manfaat dalam urusan dunia atau pun manfaat di 

akherat. Oleh karena itu, hadits di atas mengharuskan para 

penguasa [presiden, gubernur, bupati dst] untuk 

membelanjakan hartanya Allah [harta rakyat] yang ada di 

tangan mereka dalam kegiatan keagamaan yang 

meninggikan agama Allah dan dalam berbagai kegiatan 

yang memberikan manfaat bagi rakyat yaitu berbagai 

proyek dan program yang memajukan bidang pertanian, 

                                                             
39Muhammad  Fu‟ad Abdul Baqi,  Kumpulan Hadits Shahih Bukhari 

Muslim, (Jakarta Timur:Pustaka Hanif,2006 ),410 . 
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industri dan pendidikan atau untuk membangun berbagai 

fasilitas umum yang bermanfaat bagi banyak orang. Bagian 

yang integral dan tidak bisa dipisahkan antara satu dan 

yang lain. Keduanya bagaikan dua sisi pada uang yang 

sama. Hal itu disebabkan karena fiqh siyasah dapat 

dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil 

pemahaman terhadap hadist Nabi saw.
40

 

B. Peran Masyarakat dalam Pembangunan Desa 

Sebagai upaya yang dapat diwujudkan secara sederhana, Teori 

George Herbert Mead atau “orang lain pada umumnya”.
41

 Dapat 

membantu persoalan perwujudan peran, dalam teorinya Mead 

beranggapan bahwa sebelum bertindak, manusia mengenakan 

arti-arti tertentu kepada dunianya sesuai dengan skema-skema 

interprestasi yang telah disampaikan kepadanya melalui proses-

proses sosial. Baik kelakuan sendiri maupun kelakuan orang lain 

senantiasa disesuaikan dan diserasikan dengan arti-arti tertentu 

itu. Berbeda dengan reaksi binatang yang bersifat instingtif dan 

langsung. Kelakuan manusia diawali dengan proses-proes 

pengertian dan penafsiran karena bercorak tak langsung.
42

 

Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), 

apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankansuatu peran.
43

 Perbedaan 

antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang 

satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Peran masyarakat 

Desa dalam penelitian ini sangatlah penting, karena  adanya 

masyarakat dapat membantu berjalannya pembangunan serta 

efektifitas Desa untuk memajukan Desa Podosari menjadi 

terjamin.  

                                                             
40https://pengusahamuslim.com/3309-masuk-neraka-gara-1780.html, 

diakses tanggal 2 juni 2021 pukul 09:20 WIB. 
41K.J. Veeger, Realita Sosial, (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), 223.  
42Ibid, 224.  
43

Soerjono Soekanto, Sosiologi, Suatu Pengantar, (Jakarta: CV. 

Rajawali,1982), 22. 

https://pengusahamuslim.com/3309-masuk-neraka-gara-1780.html


 

 

26 

Adapun beberapa macam teori umum yaitu perpaduan teori, 

orintasi, maupun disiplin ilmu selain dari siologi, teori peran 

tetap masih digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam 

ketiga ilmu tersebut istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam 

teater, Seorang aktor  harus bermain sebagai seorang tokoh 

trtentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu mengharapkan 

berperilaku secara tertentu.
44

 Selain itu, perananpun lebih banyak 

menunjukkan pada fungsi, enyesuaian diri dan sebagai suatu 

pross. Jadi tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) 

menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta 

menjalankan suatu peranan. Suatu peranan mencakup tiga hal 

yaitu : 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan 

posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan 

dalam arti meliputi rangkaian peraturan-peraturan yang 

membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 

2. Peranan dalam konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh 

ndividu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang 

penting bagi struktur masyarakat.
45

 

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut : 

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini 

berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan 

yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. 

2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa 

peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari 

masyarakat. 

3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai 

instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa 

informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini 

dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan 

dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan 

                                                             
44Sarwono, Psikologi Sosial Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial, 

(Jakarta: Balai Pustaka,2002), 19.  
45

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali 

Grafindo Persada, 2012), 213.  
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dan prefensi masyarakat tersebut adalah masukan yang 

bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan 

responsibel. 

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran 

didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau 

meredam konflik mlalui usaha pencapaian konsensus  dari 

pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi 

ini addalah bertukar pikiran dan pandangan dapat 

meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa 

ketidakpercayaan dan kerancuan.
46

 

Berdasarkan pengertian diatas, peran dapat diartikan sebagai 

suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meluputi norma-

norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat. Di 

Indonesia terdapat kecenderungan kuat untuk lebih 

mementingkan kedudukan ketimbang peranan. “Gejala tersebut 

terutama disebabkan adanya kecenderungan kuat untuk lebih 

mementingkan nilai matearialisme daripada spiritualisme”.
47

 

Masyarakat merupakan kumpulan populasi manusia sebagai 

makhluk hidup sosial yang terorganisir dalam berperilaku guna 

mencapai tujuan bersama. Menurut Ralph Linton, masyarakat 

merupakan setiap kelomok manusia yang telah hidup dan bekerja 

bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri 

mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan 

sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
48

 

Timbulnya kelompok-kelompok itu ialah karena dua sifat 

manusia yang bertentangan satu sama lain; disatu pihak dia ingin 

kerja sama, di pihak lain dia cenderung untuk bersaing dengan 

sesama manusia.
49

 

Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi 

dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan 

                                                             
46Horoepetri, Arimbi, Achmad Santosa, Peran Masyarakat Dalam 

Mengelola Lingkungan, (Jakarta: Walhi, 2003).19.  
47

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali 

Grafindo Persada, 2012),  216.  
48 Ibid, 22.  
49Meriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, cet. Ke-dua puluh Sembilan, 

(Jakarta : PT. SUN; 2006), 3.2   



 

 

28 

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

memperoleh pelayanan yang sama dan adil, menyampaikan 

aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara 

bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

Berhak untuk memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi 

aparatur Desa.  

Masyarakat Desa berkewajiban membangun diri dan 

memelihara lingkungan Desa.mendorong terciptanya kegiatan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan 

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa yang baik. mendorong terciptanya situasi yang 

aman, nyaman, dan tenteram di Desa.memelihara dan 

mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, 

kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa, dan berpartisipasi 

dalam berbagai kegiatan di Desa.  

Masyarakat Desa juga merupakan warga negara Indonesia 

yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat 

lain. Hak Warga Negara Indonesia terhadap negara telah diatur 

dalam Undang-undang Dasar 1945 dan aturan hukum lainnya 

yang sebagai penjabaran Undang-undang Dasar 1945. Hakhak 

warga negara Indonesia yang diperoleh dari negara seperti hak 

untuk hidup secara layak, dan aman, pelayanan, dan hal lain yang 

diatur dalam Undang-undang. Sementara itu, kewajiban terhadap 

negara selain kewajiban terhadap masyarakat secara keseluruhan 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, juga 

ada kewajiban yang ditetapkan dengan undang-undang, seperti 

kewajiban untuk membela negara, dan kewajiban untuk menaati 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pada masyarakat pula terdapat struktur sosial yang 

mengutamakan perilaku dalam membentuk hubungan yang erat 

antar individu dan kelompok. Status peran  merupakan bagian 

dari elemen struktur sosial tersebut. 
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a. Status Peran 

     Perlu dibedakan pula antara pengertian status dengan status 

sosial. Status lebih diartikan sebagai tempat atau posisi 

seseorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan 

orang-orang lain dalam kelompok tersebut.Sementara status 

sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam 

masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain dalam 

arti lingkungan pergaulannya, hak-hak dan kewajibannya. 

Status sosial tidaklah semata-mata berarti kumpulan 

kedudukan seseorang dalam kelompok-kelompok yang 

berbeda, akan tetapi kedudukan kedudukan sosial tersebut 

mempengaruhi kedudukan orang tersebut dalam kelompok-

kelompok sosial yang berbeda.  Menurut Ralph Linton, status 

mempunyai dua arti.
50

 Secara abstrak, status berarti tempat 

seseorang dalam suatu pola tertentu Dengan demikian, 

seseorang dikatakan mempunyai beberapa status, oleh karena 

seseorang biasa ikut serta dalam berbagai pola-pola 

kehidupan.Pengertian tersebut menunjukkan tempat 

sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh. 

Status Tuan A sebagai warga masyarakat bisa dikatakan 

sebagai kombinasi dari segenap statusnya sebagai guru, kepala 

keluarga, ketua RT, suami dari Nyonya B dan  

status-status lainnya. 

     Menurut Ralph Linton pula, peran memiliki dua arti.
51

 

Pertama, setiap  

orang memiliki berbagai peran yang berasal dari pola-pola 

pergaulan hidupnya dan hal itu sekaligus berarti bahwa peran 

tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat 

dan berbagai kesempatan yang diberikan oleh masyarakat 

kepadanya. Fungsi peran adalah mengatur perilaku seseorang 

dan juga bahwa peran menyebabkan seseorang pada batas-

batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang 

lain, sehingga dengan demikian, setiap orang yang 

                                                             
50Soerjono Soekanto, Sosiologi, Suatu Pengantar, (Jakarta: CV. 

Rajawali,1982), 234. 
51Ibid, 238.  
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menjalankan peranan tertentu akan saling menyesuaikan satu 

dengan yang lainnya. Kedua, hubungan sosial dalam 

masyarakat merupakan hubungan antara peran sesama 

individu dalam masyarakat. Tentunya, peran-peran tersebut 

diatur  

oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peran 

lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan 

sebagai suatu proses. Idealnya, seseorang menduduki status 

tertentu dalam masyarakat serta menjalankan peran tersebut 

secara optimal. 

 

b. Disfungsi Peran 

     Krisis multidimensi yang merambah di setiap bidang 

kehidupan berbangsa tidak hanya disebabkan oleh norma dan 

aturan yang tidak terwujud tetapi juga dari sudut pandang 

sosiologis, krisis yang berkepanjangan ini dapat disebabkan 

oleh disfungsi peran baik masyarakat maupun pranata-pranata 

sosial lainnya. Hal ini bermaksud untuk menunjukkan bahwa 

peran yang semestinya dilaksanakan tidak sesuai dengan 

status yang diemban. Status yang semestinya menjadi tempat  

terwujudnya peran tidak berlangsung secara optimal. Padahal 

sebagaimana  

ditekankan di atas bahwa status dan peran tidak dapat 

dipisahkan mengingat keduanya tidak dapat terwujud tanpa 

kehadiran yang satu. Dengan demikian, keadaan semacam ini 

tidak berujung pada penyelesaian yang kondusif tetapi malah 

melahirkan generasi-generasi bermental reaktif dan tidak 

memahami peran yang semestinya dilakukan.   

Peran serta partisipasi masyarakat merupakan salah satu 

penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dalam pasal 78 

UU NO 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan Desa 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 

dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan 

melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan  

prasarana Desa, pengembangan  potensi ekonomi lokal serta 

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 
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berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam 

pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, 

kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan 

perdamaian dan keadilan sosial. Pasal (78) tentang perencanaan, 

dan pasal (81) tentang pelaksanaan. dijelaskan sebagai berikut : 

Pasal 78 

(1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta 

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar, pembangunan sarana konomi lokal, serta 

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan. 

(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan. 

(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan 

kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan 

perdamaian dan keadilan sosial. 

Pasal 79 

(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan 

Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada 

perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. 

(2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi : 

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 

jangka waktu 6 (enam) tahun; dan 

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran 

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 

jangka waktu 1 (satu) tahun. 

(3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan 

Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(4) Peraturan Desa deengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa 

merupakan satu-satunya Dokumen Perencanaan di Desa. 
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(5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan 

Rencana kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman 

dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

(6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang 

berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau 

didelegasikan pelaksanaannya Kepada Desa. 

(7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam 

perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. 

Pasal 81 

(1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana 

Kerja Pemerintah 

(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan 

seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong-royong. 

(3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan 

lokal dan sumber daya alam Desa. 

(4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri 

oleh Desa. 

(5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa 

diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk 

diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.
52

 

Uraian tersebut jelaslah sudah, bahwa keberhasilan 

pelaksanaan pembangunan Desa atau kelurahan bukan saja 

ditentukan oleh adanya peranan pemerintah saja melainkan juga 

tergantung dari peran serta partisipasi masyarakat. Sasaran 

pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat 

dalam arti masyarakat diharuskan berpartisipasi sepenuhnya 

dalam pembangunan. Melalui partisipasi kemampuan masyarakat 

dan perjuangan mereka untuk membangkitkan dan menopang 

pertumbuhan kolektif menjadi kuat. Tetapi partisipasi bukan 

hanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 
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atau masyarakat ditetapkan sebagai obyek melainkan masyarakat 

harus dilibatkan dalam pembuatan keputusan dan proses 

perencanaan pembangunan.  

Dengan demikian masyarakat juga perlu diberi kesempatan 

untuk turut serta mengambil bagian dalam penyusunan suatu 

perencanaan usulan proyek pembangunan, terutama didalam 

menentukan proyek-proyek yang lebih diprioritaskan 

dilaksanakan di Desa agar supaya akan tercipta bahwa benar-

benar pembangunan adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan 

untuk masyarakat. Karena pada dasarnya kegiatan-kegiatan 

partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah merupakan 

inisiatif dan kreasi yang lahir dari rasa kesadaran dan tanggung 

jawab masyarakat. Mutlak diperlukan sesuai dengan hakekat 

pembangunan Desa atau kelurahan yang pada prinsipnya 

dilakukan dengan bimbingan, pembinaan, bantuan dan 

pengawasan pemerintah sehingga apa yang diharapkan dapat 

terwujud dengan baik. Satu hal yang tak boleh dilupakan dalam 

melakukan segala hal usaha dan kegiatan kearah pencapaian 

tujuan-tujuan tersebut dengan berhasil, ialah perlu adanya unsur 

pendorong yang menentukan serta pendobrak dalam 

menggerakkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan penelitian 

yang didapat di Desa podosari dapat dilihat adanya masyarakat 

yang tidak ikut serta atau tidak memberikan partisipasi dalam 

kegiatan pembangunan fisik yang ada di Desa podosari baik 

partisipasi ide pemikiran maupun tenaga dan pemberian materi. 

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di 

Desa podosari berdampak pada pembangunan, sehingga 

pembangunan fisik yang ada tidak terlaksana secara optimal.  

 Dalam pembangunan seharusnya Partisipasi masyarakat Desa 

Podosari sangat diharapakan agar dalam pembangunan tersebut 

lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. 

Kurangnya partisipasi masyarakat Desa Podosari berpartisipasi 

dalam pembangunan mengakibatkan pelaksanaan pembangunan 

fisik yang ada di Desa podosari sering terhambat sehingga dalam 

pelaksanaannya belum terlaksana secara optimal khususnya 

dalam pembangunan fisik berupa pembangunan jalan utama 
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Desa. maka dari itu partisipasi baik tenaga ide serta materi dari 

masyarakat desa sinsingon barat dalam pembangunan sangat 

diharapkan untuk pembangunan yang ada.  

1. Peran Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa 

 Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang utuh, 

maka dibutuhkan berbagai upaya serius salah satunya dengan 

menemukan formula paradigma pembangunan yang tepat, yaitu 

paradigma pembangunan yang berbasis masyarakat (people 

oriented development) yang menuntut adanya kerjasama dan 

keseimbangan peran yang baik antara pemerintah, masyarakat, 

dan swasta. Keseimbangan peran dan posisi sangat menentukan 

ketercapaian kesejahteraan masyarakat secara utuh. Sebagaimana 

pandangan Tjokroamidjojo (1982: 19) yang menganggap bahwa 

tujuan pembangunan dapat tercapai jika melibatkan seluruh 

masyarakat dalam suatu negara. Masyarakat harus mempunyai 

porsi peran dan posisi yang seimbang dengan pemerintah. 

Masyarakat bukan hanya dijadikan objek pembangunan, 

melainkan juga pelaku pembangunan. Sebagai contoh, 

masyarakat bisa saja mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti 

pangan hingga pemukiman dengan adanya progam 

pembangunan. Namun, dengan kemampuan tersebut apakah 

masyarakat mampu untuk hidup lebih berkembang atau justru 

tergantung pada program pembangunan. Maka, masyarakat harus 

didorong untuk menjadi pelaku utama dalam pembangunan, 

sekaligus penikmat hasil pembangunan. Harus ada pembagian 

peran yang seimbang untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat secara utuh. 

Levinson dalam Syani (1994: 54) menguraikan peran ke 

dalam tiga cakupan. Salah satunya dengan mengklasifikasikan 

peran sebagai suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan 

oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dalam 

persfektif ini, desa dapat dilihat sebagai organisasi dimana semua 

elemen memiliki peran sesuai porsi masing-masing. Artinya, dari 

elemen terkecil desa yakni masyarakat hingga elemen struktural 

yakni pemerintah desa memiliki perannya masing-masing dalam 
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membangun desa sebagai organisasi. Seperti halnya tahapan yang 

ada dalam kebijakan publik, dalam pembangunan sendiri juga 

terdapat 3 (tiga) tahapan utama yakni perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi. Maka dalam penganalisisan data ini, peran 

pemerintah-masyarakat akan dijelasklan ke dalam tiga bagian 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembangunan.
53

 

  Pada Undang-Undang desa yaitu Pasal 68 dijelaskan bahwa : 

(1) Masyarakat Desa berhak:  

a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah 

Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa; 

b.  memperoleh pelayanan yang sama dan adil; 

c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau 

tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 

dan pemberdayaan masyarakat Desa;  

d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:  

1. Kepala Desa;  

2. perangkat Desa;  

3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau  

4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.  

e.  mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari 

gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa. 

(2) Masyarakat Desa berkewajiban:  

a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;  

b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa yang baik;  
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c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan 

tenteram di Desa;  

d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, 

permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di 

Desa; dan  

e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa. 

Kesimpulan dalam penjelasan di atas dimaksudkan bahwa 

peran masyarakat yaitu menyampaikan aspirasi, saran, dan 

pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang 

kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa serta mendorong terciptanya 

kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan cara 

bermusyawaran karena dengan adanya musyawarah tersebut, 

masyarakat mempunyai keleluasaan untuk menyampaikan 

pendapat. 

2. Peran Masyarakat Menurut Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 

2013 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan 

Di Pekon Dan Di Kelurahan 

Pada pasal 1 peraturan daerah tentang pedoman pembentukan 

lembaga kemasyarakatan di pekon dan di kelurahan, Dijelaskan 

bahwa Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk 

oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra 

kerja Pemerintah Pekon dan Lurah dalam memberdayakan 

masyarakat. Partisipasi serta keikutsertaan dan keterlibatan 

masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan 

sangat diperlukan demi berjalannya pembangunan di desa. 

Tugas, fungsi sera kewajiban masyarakat dalam Peraturan 

Daerah Nomor 08 Tahun 2013 yaitu menyusun rencana 

pembangunan secara partisipatif, melaksanakan, mengendalikan, 

memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan 

secara partisipatif, menggerakkan dan mengembangkan 

partisipasi, gotong royong, swadaya masyarakat; 
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menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam 

rangka pemberdayaan masyarakat. 

Selain masyarakat desa, dalam desa ada Badan Hippun 

Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP yang merupakan 

sebutan lain dari Badan Permusyawaratan Desa, adalah lembaga 

yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

Pekon yang berfungsi menetapkan peraturan Pekon bersama 

Kepala Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. Lewat Badan Hippun Pemekonan masyarakat dapat 

menyalurkan aspirasi yang masyarakat punya untuk mewujudkan 

berjalannya pembangunan serta kegiatan lainnya dalam desa. 

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat 

Pekon, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi 

dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Pekon dan Badan 

Hippun Pemekonan memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah 

Pekon. Pemilihan anggota Badan Hippun Pemekonan (BHP) 

dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh 

penduduk Pekon yang memenuhi persyaratan calon anggota 

Badan Hippun Pemekonan (BHP). 

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Hippun 

Pemekonan juga mempunyai tugas sebagai berikut : 

1) Menggali aspirasi masyarakat; 

2) Menampung aspirasi masyarakat; 

3) Mengelola aspirasi masyarakat; 

4) Menyalurkan aspirasi masyarakat; 

5) Menyelenggarakan musyawarah Tugas Badan Hippun 

Pemekonan (BHP); 

6) Menyelenggarakan musyawarah Pekon; 

7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Pekon; 

8) Menyelenggarakan musyawarah Pekon khusus untuk 

pemilihan Kepala Pekon antarwaktu; 

9) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Pekon 

bersama Kepala Pekon; 

10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Pekon. 
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3. Otonomi Daerah 

     Istilah otonomi secara etimologis otonomi berarti 

pemerintahan sendiri yang merupakan kesatuan dari dua kata 

yaitu “auto” yang berarti “sendiri”, dan “nomes” yang berarti 

“pemerintahan”. Dalam bahasa yunani, otonomi berasal dari 

autos yang berarti sendiri dan nemein yang berarti kekuatan 

mengatur sendiri. Dengan demikian, secara maknawi otonomi 

mengandung makna kemandirian dan kebebasan daerah dalam 

menentukan langkah-langkah sendiri.
54

 Otonomi daerah adalah 

sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat. Kebijakan otonomi daerah 

memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan 

mengatur kebutuhan masyarakat daerahnya menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Penerapan otonomi 

daerah sebenarnya sudah banyak dilakukan di negara-negara lain 

selain di Indonesia. Otonomi daerah ini dimaksudkan untuk 

memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola 

daerahnya sendiri, termasuk juga dalam bidang perekonomian, 

karena pemerintah daerah di anggap lebih mengenal daerahnya 

masingmasing sehingga akan lebih bisa mengembangkan 

daerahnya memalui otonomi daerag yang di berikan. 

Disentralisasi pembangunan di pusatkan di daerah-daerah di 

maksudkan untuk mengembangkan daerah supaya lebih 

berkembang terutama di bidang perekonomian daerah itu sendiri. 

 Peraturan tentang otonomi daerah juga telah dimasukkan 

dalam undang-undang negara republik Indonesia diantaranya 

yaitu pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-

undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2014. Dilihat dari 

undang-undang yang ada ini dapat dilihat bagaimana pentingnya 

peran pemerintah daerah sangat penting dalam pembangunan 

daerah mereka masing-masing, karena pemerintah pusat telah 
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mempercayakan segala sesuatu tentang daerah pada pemerintah 

daerah masing-masing.  

 Peranan pemerintah Desa dalam pembangunan Desa dalam 

otonomi daerah sangatlah penting, dimana pemerintah daerah 

dituntut untuk membangun daerahnya sendiri dengan partisipasi 

penuh mayarakat. Seperti yang sudah dijlaskan dalam Undang-

Undang otonomi daerah yaitu: 

a. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 

     Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 

tentang pemerintah daerah dengan rahmat Tuhan Yang Maha 

Esa, Presiden Republik Indonesia.
55

 menimbang, 

1) Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah 

sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah, 

yang mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, 

serta peningkatan daya saing daerah dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan dam kakhususan suatu daerah dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

2) Bahwa efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintah daerah perluu ditingkatkan dengan lebih 

memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan 

pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan 

keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan 

persaingan global dengan memberikan kewenangan yang 

seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian 

hak dan kwajiban menyelnggarakan otonomi daerah 

dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan 

negara.  
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3) Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, 

dan huruf c perlu ditetapkan undang-undang tentang 

pemerintah daerah.
56

 

Mengingat,  

1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, 

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23E Ayat 2, Pasal 24A 

ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan pasal 34 Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.  

2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang 

penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, kolusi, dan Nepotisme (lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)‟  

3. Undang-undang Nomor 17 Tahu  2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286)  

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sususan 

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repulik 

Indonesia Nomor 4310)  

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355)  

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 

Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389)  

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
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Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400). 

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5  

memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara 

dinamis berarti pemberian otonomi kepada daerah yang 

didasarkan pada situasi, kondisi dan berkembang pembangunan. 

Selanjutnya pengertian otonomi berari bahwa pemberian otonomi 

daerah benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu 

memperlancar pembangunn diseluruh pelosok tanah air tanpa ada 

pertentangan antara kebijakan yang diberikan oleh pemerintah 

darah serta pelaksanaan operasional yang dilaksanakan oleh 

daerah penerima otonomi, sehingga pembangunan daerah 

merupakan rangkaian pembangunan nasional secara 

menyeluruh.otonomi daerah dipandang sebagai sistem yang 

memungkinkan daerah memiliki kemmpuan untuk 

mengotimalkan potensi terbaik yang dimiliki daerah dan 

mendorong daerah untuk berkembang sesuai dengan karakteristik 

ekonomi, geogrfis, sosial dan budaya di daerah yang 

bersangktan.
57

 Mengacu pada definisi normatif dalam UU No 32 

Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah:   

1. Hak  

2. Wewenang  

3. Kewajiban daerah otonom 

Dilihat dari ketiga aspek yang yang ada pada undang-undang 

no 32 tahun 2004 ini maka pemerintah daerah dijawibkan untuk 

mengatur dan mengurus sendiri tentang ursan yang ada di 

masyarakat daerah masing-masing sesuai dengan Undangundang 

yang telah ditetapkan.Hak otonom yang dimaksud disini adalah 

sesuai dengan pasal 21 tentang penyelenggaraan otonomi daerah 

yang mempunyai hak:  
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1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.  

2. Memilih pimpinan daerah.  

3. Mengelola aparatur daerah.  

4. Mengelola kekayaan daerah.  

5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.  

6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.  

7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.  

8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan.
58

 

Selain Hak yang ada di dalam Undang-undang yang mengatur 

tentang otonomi daerah ada juga wewenang yang diberikan oleh 

pemerintah pada daerah otonom. Wewenang ada pada pasal 1 

ayat 6 yaitu daerah otonom selanjutnya disebut daerah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakara sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Selain itu daerah berhak mengurus 

pemerintahannya di cantumkan pada Pasal 12 UU No 32 Tahun 

2004 yang berisi:  

(1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai 

dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, 

serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang 

didesentralisasikan.  

(2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur 

disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang 

didekonsentrasikan. 

Selanjutnya pemerintah daerah sebagai daerah otonom 

mempunyai kewajiban sesuai pasal 13 UU No 32 yaitu:  

(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah 

provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang 

meliputi:  
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b. Perencanaan dan pengendalian pembangunan,  

c. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang,  

d. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat,  

e. Penyediaan sarana dan prasarana umum,  

f. Penanganan bidang kesehatan,  

g. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya 

manusia potensial,  

h. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten,  

i. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten,  

j. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan 

menengah termasuk lintas kabupaten/kota,  

k. Pengendalian lingkungan hidup,  

l. Pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten/kota,  

m. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil,  

n. Pelayanan administrasi umum pemerintah,  

o. Pelayanan adminiistrasi penanaman modal termasuk 

lintas kabupaten/kota,  

p. Penyenggaraan dasar lainnya yang belum dapat 

dilaksanakan oleh kabupaten/kota,  

q. Urusan wajib yang dimanfaatkan oleh peraturan 

perundang-undangan.  

(2) Urusan pemerintah provinsi yang bersifat pilihan meliputi 

urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi 

untuk meningkatkan kesejahteraan mayarakat sesuai dengan 

kondisi, kekhassan, dan potensi unggulan daerah yang 

bersangkutan. 

 Pemerintah Indonesia maupun lembaga swadaya masyarakat 

yang bergerak dibidang pembangunan pedesaan adalah sangat 

penting. Sejak masa Orde Baru melalui Pelita I sampai dengan 

pembangunan pedesaan telah dilaksanakan melalui pembangunan 

lembaga-lembaga pedesaan, pembangunan infrastruktur pedesaan 

serta kegiatan ekonomi sosial budaya. Pembangunan 

dilaksanakan dengan pola perencanaan dari pusat mengakibatkan 

tidak efektif hasil dari pembangunan serta kurang memberi 

manfaat kepada masyarakat setempat. 
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b. Undang-undang no 23 tahun 2014 

     Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah 

daerah dan pembagian wilaya sebagai ruang lingkup kerja 

pemerintah daerah tercantum pada Pasal 2 yaitu:  

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah 

provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota.  

(2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan 

dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. 

Hak atas otonomi daerah ini juga tercatum pada UU No. 23 

Tahun 2014 Pasal 4 yaitu:  

(1) Daerah provinsi selain berstatus sebagai juga merupakan 

Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja 

agi gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

umum di wilayah daerah provinsi.  

(2) Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah juga 

merupakan wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja 

bagi bupati/ wali kota dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintah umum di wilayah daerah kabupaten/kota. 

4. Teori Perundang-undangan 

          Peraturan tentang daerah otonom di cantumkan pada 

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan juga pada Undang-

undang No. 23 Tahun 20014. Melalui otonomi daerah 

diharapkan pemerintah daerah dapat memajukan daerah 

melalui potensi-potensi yang ada didaerah masing-masing 

sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. 

     Pemerintah desa berhak merencanakan pembangunan dari 

desa untuk kemajuan desa. Dalam rangka menyelenggarakan 

pmerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa 

sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan 

pembangunan daerah kabupaten/kota. Pembangunan pedesaan 

sagaimana yang dimaksud disusun oleh pemerintah desa dan 

partisipasi seluruh masyarakat desa. Dalam pembangunan 

desa, pemerintah dan masyarakat desa berartisipasi dengan 

membentuk kolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan 



 

 

45 

masyarakat. karena pemerintah dan masyarakat desa adalah 

dua pihak yang harus terlibat dalam pembangunan desa.  

     Pembangunan Desa adalah impian seluruh masyarakat desa 

karena mempunyai dampak terhadap pembangunan sumber 

daya manusia (SDM) yang kemudian dapat memberi manfaat 

secara berkesinambungan. Selama ini pembangunan banyak 

yang dilakukan secara mubazir tanta tujuan yang jelas. Secara 

imlisit dampak pembangunan harus berdampak kepada 

masyarakat meliputi dampak kepada pembangunan sumber 

daya manusia yang berdaya saing tinggi, berdampak kepada 

pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan berdampak pada pemberdayaan 

masyarakat yang secara utuh dapat dirasakan oleh masyarakat 

secara berkelanjutan.  

Partisipasi adalah ikut serta mengambil bagian dalam 

kegiatan bersama. Sedangkan dalam definisi lain juga berarti 

kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program yang 

sesuai kemampuan etiap orang tanpa brarti mengorbankan 

kepentingan diri sendiri. Dalam meningkatkan partisipasi dan 

keswadayaan masyarakat dibutuhkan : 

a. Kepemimpinan lokal yang aspiratif kebawah dan 

berwawasan kedepan pada pembangunan yang 

berkelanjutan 

b. Sosialisasi, pendampingan dan penguatan kelembagaan 

pedesaan.
59

 Hal ini akan memberi dampak terhadap 

kualitas hidup masyarakat yang semakin lebih baik. Dana 

Desa yang selama ini banyak difokuskan dalam bentuk 

fisik pada adasarnya melalui proses perencanaan yang 

disertai dengan partisipasi masyarakat sekitar. Didalam 

proses inilah masyarakat duduk bersama dan 

merumuskan apa yang menjadi prodram pembangunan 

dari Desa yang didapatkan, partisipasi inilah yang 
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menjadi salah satu titik awal keefektifan sebuah 

pembangunan bersama. 

     Pembangunan Desa adalah “keseluruhan proses rangkaian 

usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan Dsa dengan 

tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa serta 

memperbesar kesejahteraan dalam Desa”.
60

 Pembangunan 

Desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan 

yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan 

demikian Desa merupakan titik sentral dari pembangunan 

nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan Desa tidak 

bisa dilaksanakan oleh satu pihak tetapi harus melalui 

koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun 

masyarakat secara keseluruhan. 

     Perencanaan adalah menyusun konsep sesuai yang akan 

dikerjakan. Perencanakan juga dapat diartikan suatu proses 

penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada 

waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian 

sasaran tetentu. Perncanaan mengandung tiga pilar utama 

yaitu : 

a. Berhubungan dengan pencapaian tingkat kesejahteraan 

masyarakat  

b. Menyusun seperangkat kegiatan pembangunan secara 

sistematis 

c. Dirancang untuk pembangunan tertentu. 

     Di dalam merencanakan suatu pembangunan perlu 

menghitung dan menganalisis, membuat asumsi agar proyeksi 

tersebut dapat tercapai, yaitu pencapaian kebaikan 

kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
61

 Perencanaan 

pembangunan wilayah pedesaan dianggap penting karena 

kegagalan pembangunan wilayah dan pedesaan akan 

mengakibatkan dampak negatif terhadap pembangunan secara 

keseluruhan seperti derasnya migrasi penduduk yang 

berlebihan dari Desa pindah ke perkotaan. Kecenderungan 
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seperti ini semakin meningkat, sehingga ketimpangan antar 

daerah pedesaan dengan wilayah perkotaan menjadi semkin 

tinggi. 

     Penerapan di atas dapat dipahami bahwa sebuah program 

akan menjadi pembangunan yang unggul dan bermanfaat 

terhadap masyarakat apabila ada partisipasi serta perencanaan 

yang matang dari masyarakat. Bermula dari proses ini maka 

dana yang disalurkan tidak akan sia-sia. 

Pembangunan yang berdasar dari Dana Desa akan menjadi 

pembangunan yang sangatlah penting karena pembangunan 

didalam komunitas masyarakat memerlukan pembangunan 

untuk memacu kehidupannya yang lebih baik. Pada dasarnya 

pembangunan Desa sudah dimasukkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dan 

memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJM Nasional). Dengan demikian haruslah 

diawali dari paertisipasi masyarakat yang menikmati 

pembangunan itu sendiri. Pada saat ini, Desa lebih banyak 

menggunakan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur 

seperti pembangunan Jalan Desa, Saluran air, Kantor Desa, 

Kantor PKK dan lain sebagainya. Pembangunan fisik ini 

terkadang tidak berimbang dengan kemauan masyarakat pada 

umumnya, hal ini diakibatkan dari perencanaan pembangunan 

yang tidak partisipatif dan melibatkan semua unsur 

masyarakat yang ada dalam satu wilayah Desa penerima 

manfaat dari pembangunan itu sendiri. Tidak berimbangnya 

hasil pembangunan dengan harapan masyarakat kerap kali 

diakibatkan oleh sebagian tim dari Desa yang menjadi panitia 

dalam proses pembangunan Desa tidak menyepakati rencana 

dari pembangunan tersebut. Kendala lain yang juga sering 

terjadi adalah masyarakat umumnya malas untuk terlibat aktif 

dalam perencanaan program pembangunan sehingga apa yang 

menjadi harapannya tidak tersampaikan dengan baik kepada 

tim perancang pembangunan Desa. 

     Skala wilayah Desa atau dasarnya prospek pembangunan 

dapat dilakukan dengan tidak terlalu sulit, karena cakupan 
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Desa tidak besar dan rencana pembangunan tidak terlalu 

rumit. Mengidentifikasi pembangunan dapat dilakukan dengan 

pola partisipatif dengan ikut serta seluruh masyarakat yanga 

ada guna tercitanya pembangunan yang ideal. Dana Desa akan 

menjadi efektif dan terukur sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat apabila pola partisipatif dilakukan. Dengan 

demikian harapan masyarakat dalam jangka panjang akan 

terwujud serta akan terberdaya dengan pembangunan ekonomi 

yang maksimal. Inilah yang mewujudkan sebuah 

pembangunan yang ideal serta efektif dan dapat digunakan 

oleh masyarakat secara maksimal. Pembangunan tidak 

semata-mata hanya siap secara administrasi, akan tetapi dapat 

terukur dengan pemanfaatan pembangunan oleh masyarakat 

setempat. Pembangunan dari Dana Desa yang efektif akan 

membantu pemerintah daerah serta pemerintah pusat dalam 

pembangunan Nasional seperti yang tertuang dalam 

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN). Dana Desa yang efektif juga akan menumbuh 

kembangkan potensi ekonomi dalam masyarakat sekitar 

menumbuhkan sumber daya manusia yang mandiri secara 

ekonomi dan sosial, karena infrastruktur penunjangan sudah 

ada dalam kebutuhan masyarakat.
62

 

5. Teori Kebijakan 

A. Pengertian Teori Kebijakan 

     Ketika istilah kebijakan dan publik digabung menjadi satu, 

yaitu kebijakan publik, memiliki makna yang lebih luas 

daripada ketika diartikan secara sendiri-sendiri. Kebijakan 

publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak 

boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik 

dipandang gagal, karena kehidupan bersama  hanya diatur 

oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja 

seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan   kepentingan   

diri   atau   kelompok   saja. Kebijakan merupakan hasil dari 

                                                             
62

Kartasasmita Ginandjar,. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan 

Pertumbuhan Dan Pemerataan, (Jakarta: Pustaka CIDESINDO, 2001),78 



 

 

49 

adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara 

berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-

kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara, dalam 

arti lain kebijakan merupakan sebuah instrumen pemerintah, 

bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut 

aparatur negara, melainkan pula gevernance yang menyentuh 

pengelolaan sumberdaya publik
63

 

     Kebijakan juga merupakan  rencana, kebijakan itu sebagai 

peryataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan 

pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan 

merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari 

tindakan menejer.
64

 

      Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata kelola 

negara (governance), mengatur interaksi antara negara dengan 

rakyatnya. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana 

signifikansi kebijakan publik sebagai komponen negara. 

Sebagaimana dijelaskan Nugroho, setiap pemegang kekuasaan 

pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara, sekaligus 

juga mengelola negara. Mengelola berarti mengendalikan 

dengan menjadikannya lebih bernilai. Pemerintah suatu 

negara dalam mengelola negara, tidak hanya mengendalikan 

arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar 

lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan 

publik. Inilah tugas pemerintah   atau   negara   sesungguhnya.   

     Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya 

dipahami sebagai persoalan teknis administratif saja, tetapi 

juga dimengerti sebagai sebuah persoalan politik. Kebijakan 

publik berkaitan dengan penggunaan kekuasaan, oleh 

karenanya kebijakan publik berlangsung dalam latar (setting) 

kekuasaan tertentu. Dalam konteks ini, berarti ada pihak yang 

berkuasa dan pihak yang dikuasai. 

     Pemerintah melakukan pelayanan publik, karena 

pemerintah merupakan badan publik yang diadakan tidak lain 
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adalah untuk melayani kepentingan publik, sedangkan  dalam 

hal layanan sipil, pemerintah setiap saat harus siap sedia 

memberikan layanan kepada setiap orang yang membutuhkan. 

Dalam realitasnya, tidak jarang yang terjadi justru sebaliknya, 

masyarakat yang melayani dan birokrasi pemerintah sebagai 

pihak yang dilayani. Itulah sebabnya, dalam praktik 

pemerintahan acapkali menimbulkan abuse of power sehingga  

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi penyakit yang 

sulit disembuhkan dari diri birokrasi. 

     Menurut Bridgeman dan Davis, menerangkan bahwa 

kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling 

bertautan, yakni sebagai tujuan (objective), sebagai pilihan 

tindakan yang legal atau sah secara hukum(authoritative 

choice), dan sebagai hipotesis (hypothesis)65.  

1. Kebijakan publik sebagai tujuan  

 Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut 

pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah 

serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk 

mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik 

sebagai konstituen pemerintah. 

2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal  

 Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau 

otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki 

legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu 

mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau 

mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti 

menyiapkan rancangan undang-undang atau Peraturan 

Pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau 

mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan 

program tertentu. 

3. Kebijakan publik sebagai hipotesis  

 Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau 

hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-
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kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi- asumsi 

mengenai prilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif 

yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. 

Kebijakn juga selalu memuat disensetif yang mendorong 

orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu 

menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan 

yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan 

yang mungkin terjadi.
66

 

B. Kebijakan Pemerintah 

     Kebijakan pemerintah adalah  melaksanakan dan mewujud 

nyatakan dari peraturan atau keputusan-keputusan pemerintah 

dalam rangka memecahkan suatu masalah yang ditujukan 

untuk melakukan perubahan terhadap kondisi masyarakat 

menuju lebih baik. Kebijakan memiliki tujuan yang ingin 

dicapai dan merupakan satu cara pemerintah untuk 

memecahkan suatu masalah. Masalah yang ingin diselesaikan 

pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat desa 

adalah untuk meningkatkan keberdayaan dan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan Desa. Dalam proses 

kebijakan akan melalui beberapa tahapan yaitu : 

1. Tahap identifikasi, yaitu bertujuan untuk mengumpulkan 

data mengenai permasalahan sosial yang ada dimasyarakat, 

mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang 

belum terpenuhi, mengelola, dan memilah serta memilih 

data mengenai masalah yang terjadi, dijadikan sebagai 

bahan untuk menganalisis permasalahan yang kemudian 

dibuatlah laporan sebagai dasar pembuatan rencana 

kebijakan. Rencana kebijakan inilah yang akan 

dikonfirmasikan kepada semua pihak yang terkait dengan 

isu kebijakan tersebut guna mendapat masukan dan 

tanggapan. Setelah mendapatkan saran dari berbagai pihak 

tahap selanjutnya adalah perumusan tujuan kebijakan 

untuk memperoleh alternatif-alternatif  kebijakan yang 

dilanjutkan dengan pemilihan model kebijakan bertujuan 
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untuk menentukan pendekatan, metode dan strategi yang 

paling efesien dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan 

kebijakan tersebut. Selanjutnya menentukan indikator 

sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran setandar bagi 

rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai. Langkah 

terakhir ialah membangun dukungan dan legitimasi publik. 

2. Tahap Implementasi, Tahap implementasi, merupakan 

tahap dimana rencana kebijakan yang sudah disepakati 

bersama dirumuskan kedalam strategi dan pilihan tindakan 

serta pedoman peraturan pelaksanaanya kemudian 

mengoprasionalkan kebijakan kedalam usulan-usulan 

program atau proyek sosial untuk dilaksanakan atau 

diterapkan kepada sasaran program. 

3. Tahap evaluasi, dilakukan baik terhadap proses maupun 

hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses 

kebijakan difokuskan pada tahap perumusan kebijakan, 

untuk melihat keterpaduan antara tahapan, serta 

sejauhmana program dan pelayanan sosial mengikuti garis 

kebijakan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap hasil 

dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, 

sejauhmana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi 

masalah. Berdasarkan evaluasi ini, dirumuskanlah 

kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan 

masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau 

perumusan kebijakan baru. 

Arah Kebijakan Pembangunan Desa : 

a. Belanja Kepala desa dan perangkat desa; 

b. Intensif RT dan RW; 

c. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa; 

d. Tunjangan operasional BPD; 

e. Program operasional Pemerintahan Desa; 

f. Program Pelayanan Dasar; 

g. Program pelayanan dasar infrastruktur; 

h. Program kebutuhan primer pangan; 

i. Program pelayanan dasar pendidikan; 

j. Program pelayanan kesehatan; 

k. Program kebutuhan primer Sandang; 
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l. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

m. Program Ekonomi produktif; 

n. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 

desa; 

o. Program penunjang peringatan hari-hari besar; 

p. Program dana bergulir.
67

 

 

C. Strategi Kebijakan 

 Strategi adalah cara atau aturan dan pedoman untuk 

mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk 

memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau 

implementasinya. Strategi merupakan alat matode 

penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan 

organisasi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, 

dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan 

komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan 

program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal 

yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah 

untuk mencapai tujuan. Sehingga Strategi tidak dapat 

dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra, oleh 

karena itu Strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan 

rencana strategis yang efektif.
68

 

 Dalam meaksanakan pembangunan Desa harus adanya 

strategi pembangunan Desa, yaitu meliputi : 

1. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas pemerintahan desa 

dan BPD. 

2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi 

kebutuhan dasar masyarakat desa 

3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa. 

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam 

pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan 

mandiri; 

5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari 
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6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan 

pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. 

C. Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 

Pembangunan merupakan usaha bagi peningkatan mutu 

kehidupan manusia, sehingga aspek manusia tentu menjadi 

domain pembangunan. Pembangunan secara metafosis ialah 

perjalanan yang bertolak dari realitas menuju desiderata yaitu 

tahap demi tahapannya membawa kita semua ke hari esok yang 

lebih cerah, dengan mutu kehidupan yang lebih meningkat.
69

 

Pembangunan diartikan sebagai suatu proses multidimensional  

yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur 

sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga-

lembaga nasional termasuk pula percepatan/akselerasi 

pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan pemberantas 

kemiskinan yang bersifat absolut.  

Tujuan pembangunan:  

a. Meningkatkan tersedianya serta memperluas distribusi 

kebutuhan dasar rakyat banyak. 

b. Meningkatkan taraf hidup, antara lain pendapatan yang 

meningkat, kesempatan kerja yang cukup, pendidikan yang 

lebih baik, perhatian lebih besar kepada nilai-nilai kebudayaan 

dan kemanusiaan (dalam arti kesejahteraan sosial, jasmani dan 

rohani). 

c. Memperluas pilihan-pilihan social ekonomi dari perorangan 

dan bangsa, dengan memberikan kebebasan dari 

ketergantungan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan: 

a. Sumber Daya Manusia 

     Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam 

proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan 

tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya 
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selaku subyek pembangunan memiliki kompetensi yang 

memadai untuk melaksanakan proses pembangunan. 

b. Sumber Daya Alam  

Sebagian besar Negara berkembang bertumpu kepada 

sumber daya alam dalam melaksanakan proses 

pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja 

tidak menjamin keberhasilan suatu proses pembangunan 

ekonomi apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber 

daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang 

tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud di antaranya 

kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil 

hutan dan kekayaan laut.  

c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin pesat mendorong adanya percepatan proses 

pembangunan. 

d. Budaya  

      Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap 

pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat 

berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses 

pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan 

diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur dan ulet. 

Adapun budaya yang menghambat proses pembangunan 

diantaranya sikap anarkis, dan egois.  

e. Sumber Daya Modal 

Sumber daya modal membutuhkan manusia untuk 

mengelolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya modal berupa 

barangbarang modal sangat penting bagi perkembangan dan 

kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang 

modal juga dapat meningkatkan produktivitas.
70

 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU 

Desa) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau 

yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
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kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa lebih 

dikenal dengan UU Desa. Dalam Undang-Undang Desa 

disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah 

ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. 

Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum 

perubahan) menyebutkan bahwa: 

Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 

“Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, 

seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan 

marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu 

mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap 

sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik 

Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa 

tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-

daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut. 

Oleh sebab itu, keberadaan Desa wajib tetap diakui dan 

diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Desa mengalami banyak perubahan aturan namun belum dapat 

mewadahi semuanya sebagaimana banyak perubahan dalam 

sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan 

tentang Desa, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok 

Pemerintahan Daerah, 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Daerah, 
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3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Daerah, 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja 

Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya 

Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan di Daerah, 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 

Desa, 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, dan terakhir dengan 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah.
71

 

Dalam perjalanannya Desa mendapatkan pengakuan dengan 

adanya Undang-Undang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang 

Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. UU 6/2014 tentang 

Desa diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 7 dan Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa dalam Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495 hari itu juga oleh Menkumham Amir 

Syamsudin pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta. 

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa 

sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan 

pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan Desa 

ini disusun untuk menjamin keterkaittan dan kosistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 

Penyelenggaraan pemerintah Desa merupakan subsistem dari 

sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki 

                                                             
71https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa, diakses tanggal 26 

Juni 2021 pukul 14:46 .  

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa
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kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat. Dalam hal ini, Kepala Desa sebagai kepala 

pemerintahan Desa harus dapat menjalankan tugas pokok 

memimpin dan mengkordinir jalannya pemerintahan dalam 

melaksanakan urusan rumah tangga Desa, melakukan pembinaan 

dan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian Desa.

 Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan 

Pemerintah Desa yaitu Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 

tentang Desa Undang-undang ini merupakan salah satu komitmen 

besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh 

lapisan masyarakat. Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia 

diperlukan pembangunan sampai ke Desa-desa, jadi diharapkan 

tidak ada lagi Desa yang akan tertinggal. Harapan lain dapat 

menjadi salah satu lompatan sejarah agar pedesaan Indonesia 

dapat bersain pada pedesaan lain yang sudah lebih maju dari segi 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan  

adalah tujuan utama dalam Pembangunan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Cara perwujudan tujuan tersebut dengan 

membentuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat 

dan sebagainya. Dan salah satu program tersebut adalah Program 

Nasional dan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, tujuan Utama 

dari program mandiri ini adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan dengan 

pembangunan fasilitas atau infrastruktur. Dalam pelaksanaannya, 

program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur Desa, 

pengelolahan Dana Desa, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi 

masyarakat wilayah pedesaan, dan yang pasti untuk 

mensejahterakan masyarakat pedesaan.  

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam 

pembangunan Desa bertujuan dalam mempertahankan kualitas 

hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui 

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana 

Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan 

sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Undang-

undang tentang Desa ini pun menjelaskan bahwa untuk mencapai 
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tujuan pembangunan Desa itu harus melalui tahan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan ini dilakuan sesuai dengan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa. Tujuan utama dari embangunan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakatnya. Beragam usaha dari berbagai sektor harus 

dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Namun 

demikian, sering kali terjadi bahwa usaha dan minat baik tersebut 

tidak mencapai seluruh masyarakat terutama dipedesaan. 

Disamping itu, banyak terjadi kerusakan lingkungan karena 

pendayagunaan yang berlebihan dalam mengejar target 

pembangunan tertentu dan juga terjadi pelanggaran norma-norma 

kehidupan masyarakat dipedesaan. 

Kegagalan usaha tersebut dikarenakan pendekatan utama 

dalam pembangunan yang dilaksanakan justru memang tidak 

dilakukan pada masyarakat yang marginal dan masyarakat Desa. 

Perencanaan pembangunan yang tidak memperhatikan semua 

apek dari pembangunan adalah perencanaan yang bersifat dari 

atas kebawah (top down planning) , dimana pendekatan seperti 

itu hanya menjadikan masyarakat sasaran pembangunan (objek) 

bukan pelaku pembangunan (subjek). 

Mengingat dan menyadari adanya hambatan dan kegagalan 

pendekatan dan pembangunan yang bersifat cetak biru(blue 

print), maka perlu suatu alternatif paradigma pembangunan yang 

baru. Pendekatan ini didasarkan pada pengalaman Desa-desa 

yang masyarakatnya bekera secara efektif dalam mengelolah 

sumber daya yang ada di Desa tersebut dan lingkungannya.  

Terdapat banyak upaya pemerintah dalam usaha untuk 

menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai 

dengan tujuan pembangunan Indonesia dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945. Berikut beberapa langkah yang 

ditempuh dalam mencapai hal tersebut antara lain: 

a. Peningkatan kapasitas masyarakat 

b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif 

c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal 



 

 

60 

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial 

dasar dan ekonomi masyarakat 

e. Pengembangan jaringan kemitraan masyarakat pedesaan dan 

memberikan layanan seperti membangun sarana prasarana 

pendukung bagi Desa-desa yang membutuhkan untuk 

menciptakan laangan pekerjaan di Desa, terutama bagi rumah 

tangga miskin, meningkatkan kepedulian, perhatian/dukungan 

dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.  
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