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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu
menjelaskan tentang pengertian judul, karena judul merupakan kerangka
beranjaknya tujuan dalam bertindak, terlebih lagi dalam suatu penulisan ilmiah.
Judul skripsi ini “Implementasi Kebijakan Desa Menurut UU No. 6 Tahun
2014 Tentang Desa Dan Perspektif Fiqh Siyasah” untuk menghindari dari
kesalah pahaman dan salah pengertian terhadap judul skripsi ini. Diantaranya
sebagai berikut.
Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.Suatu tindakan atau
pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). 1
Kebijakan adalah Perangkat unsur yang menjelaskan Rangkaian konsep
dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi,
dan sebagainya).2
Desa adalah a. kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga
yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (di kepalai oleh seorang kepala
desa), b. kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan, c. udik atau
dusun (daerah pedalaman sebagai lawan kota).3
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http://kbbi.web.id/implementasi.html,(diakses pada tanggal 15 Oktober 2020, pukul
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http://kbbi.web.id/kebijakan.html, (diakses pada tanggal 15 Oktober 2020, pukul 14:30)
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, balai pustaka,
Jakarta 2002, 256.
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Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh
badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya.
Perspektif adalah sudut pandang.4
Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari seluk beluk peraturan urusan
umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan
yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran
syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.5
B. Latar Belakang Masalah
Desa Karang Rejo II adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan
muara sungkai kabupaten Lampung Utara. Tidak jauh berbeda dari desa-desa
yang lain, desa Karang Rejo II juga memiliki bantuan dana desa dari
pemerintah. Program bantuan alokasi dana desa bertujuan untuk menopang
program-program pembangunan desa untuk mensejahterahkan masyarakatnya.
Menurut UU no 6 tahun 2014, desa mempuyai sumber pendapatan berupa
pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten/kota, bagian dari dana berimbangan keuangan pusat dan daerah
yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran APBN, bantuan keuangan
dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang no. 6
tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa, hal
tersebut berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan
kewenangan desa, namun mengingat dana desa bersumber dari belanja pusat,
4

http://kbbi.web.id/html, (diakses pada tanggal 15 Oktober 2020, pukul 14:35)
Abdurahman taj, Al-siyasah al-Syar’iyah wa al-Fiqh al-islami,(mesir:mathba‟ah Dar alTa‟lif,1993), 10.
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untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan
kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk
mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk
mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada desa-desa
dengan memperthatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.
Dalam surat Bupati Nomor 412.6/1302 dijelasakan bahwa Alokasi Dana
Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa
untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti
pertumbuhan dari desa itu sendiri,berdasarkan keanekaragaman, partisipasi,
otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan langsung
ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa
digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan
dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat yang
pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung
jawabkan oleh Kepala Desa.
Beberapa tahun terakhir desa kerap menjadi perbincangan banyak orang.
Desa yang dulunya indentik dengan masyarakat yang kolot dan tertinggal, kini
menjadi perhatian utama program pembangunan. Pembangunan yang
dilakukan oleh Pemerintah menjadi tolak ukur untuk menilai kondisi
kesejahteraan masyarakat.
Bagaimana tidak desa yang dulu hanya mendapatkan hak pengelolaan
anggaran dari pemerintah daerah kabupaten/kota kini secara terang benderang
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telah mendapatkan hak pengelolaan anggaran dari pemerintah pusat.6
Pasca disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Undang-undang Desa), Dana Desa (DD) menjadi perhatian banyak
kalangangan. Pasalnya jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) sangat besar Jumlahnya. Pada tahun 2017 jumlah anggaran DD
mencapai RP 60 Milyar dengan sisa 271 juta rupiah.7 Alokasi Dana Desa
(ADD) yang wajib dimasukkan dalam anggaran Pemerintahan Daerah
Kabupaten/kota, belum lagi alokasi dana hibah Pemerintah provinsi.
Dilihat dari berbagai sumber pendapatan desa sangat mungkin
pembangunan dilakukan secara button up, melihat jumlah desa yang mencapai
74.954 di Indonesia.8 Alasan ini diperkuat dengan temukan data lain yang
menyebutkan bahwa 45 % masyarakat bertempat tinggal di desa. Data ini
masih belum termasuk jutaan masyarakat yang hijrah dari desa ke kota.
Desain ini tentu tidak lain bertujuan untuk membangun kesejahteraan
masyarakat desa tentu tidak mudah, berbagai kebijakan pemerintah dikeluarkan
demi mewujudkan ini. Salah satunya adalah hadirnya fasilitator desa
Kementrian Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal (Kementrian PDDT).9
Pada tahun 2017 jumlah fasilitator desa mencapai 40.142 orang di
seluruh Indonesia. Tugasnya sederhana, sekadar memberikan fungsi kontrol
kepada pemerintahan desa dalam mengalokasikan program pembangunan dan
6

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Prioritas Pengelolan Dana
Desa. Pasal 1-6.
7
http://tirto.id/kemenkeu-sebut-93-daerah-siap-cairkan-dana-desa-cDr2 , (Diakses pada
11 mei 2020, pukul 12:30)
8
http://www.kemendesa.go.id, (Diakses pada 11 mei 2020, pukul 22:00)
9
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2015
Tentang Fasilitator. Pasal 1-5.
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kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu fasilitator desa pun memiliki hak
untuk memberikan masukan dalam perumusan Rancangan Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
Sinergitas kinerja Pemerintah desa dan partisipasi masyarakat merupakan
modal utama untuk mewujudkan pembangunan Indonesia dari pinggiran.
Pelaksaan pembangunan berupa perumusan dan pelaksanaan program
pemerintah desa diharapkan bertumpu pada aspirasi dan kebutuhan
masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan,
pelaksanaan, kemanfaatan dan evaluasi berpengaruh besar tehadap efektifitas
pembagunan desa.
Kenyataan yang sekarang terjadi ada beberapa masalah yang timbul
mengenai dana desa. Setiap desa yang menerima program bantuan dana desa
juga memiliki kendala yang membelit yang bermacam-macam, indikasi
tersebut biasa kita diberitakan di media cetak, online, bahwa masih
ditemukannya beberapa kendala menyangkut dana desa seperti, dimulai
penyerapan dana desa yang rendah oleh pemerintah desa sampai kepada aparat
pemerintah yang belum mampu mengelolah dana desa tersebut, seperti aparat
pemerintah yang belum berpengalaman dalam mengatur keuangan yang cukup
besar sampai kepada kesiapan aparatnya.
Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Karang Rejo
II, masih terdapat beberapa masalah. Berdasarkan kenyataan yang terjadi, dan
isu yang beredar serta pada saat proses prasurvey yang peneliti lakukakan
kepada Kepala Desa Karang Rejo II, sekretaris beserta perangkat desa, dapat
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dilihat di Desa Karang Rejo II masih terdapat beberapa masalah dan kendala
yang terjadi dalam program dana desa, baik itu pada isi kebijakannya maupun
pada konteks implementasinya.
Pada tahun anggaran 2015 dan 2016 pada semester pertama jumlah
anggran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 309.979.000. Dari data dana
desa tahun 2015 dan 2017 pada semester pertama ditemukan beberapa masalah
yang menghambat isi kebijakan maupun konteks implementasinya seperti
kenyataan yang terjadi di Desa Karang Rejo II dari segi struktur pemerintahan
Desa bisa dikatakan belum cukup ideal terbukti dari pelaksanaan proses
penganggaran terdapat kewenangan yang tumpang tindi antara sekertaris desa
dengan kepala dusun yang, kemudian sumber daya manusianya yang belum
profesional yang terbukti ada beberapa perangkat desa yang memiliki
pendidikan maupun kemampuan yang minim. Kemudian pada saat pelaksanaan
program pemberdayaan, sumber daya manusia yang dilibatkan atau pelaksana
dari program pemberdayaan tidak terlalu kompeten dalam pelaksanaan
program pembinaan masyarakat dan hasilnya pun belum nampak. Serta
kurangnya komunikasi yang dibagun oleh pemerintah desa kepada sebagian
masyarakat dalam pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan
maupun sudah dilaksanakan.
Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 yang
berbunyi “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
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dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Dan Pasal 8 ayat 3 poin ke
5 yang berbunyi “Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber
daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung”. Menurut kedua pasal
tersebut pemerintah menganjurkan setiap desa untuk sebanyak mungkin
mewujudkan otonomi desa. Caranya adalah dengan sebanyak mungkin
mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan amanah
undang-undang desa. Logika pembangunan ini sederhana, tidak mungkin desa
maju tanpa partisipasi masyarakat, tidak mungkin ada partisipasi tinggi, jika
pemerintah desa tidak dapat menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.
Dan menurut hukum Islam dalam hal ini diatur dalam Fiqh siyasah, yaitu
ilmu tatanegara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan
kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa
penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang
bernafaskan atau sejalan dengn ajaran Islam,10 guna mewujudkan kemaslahatan
bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang
mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
yang dijalaninya. Apakah kebijakan dana desa yang dialokasikan selama ini
sudah sesuai dengan prinsip fiqh siyasah atau belum? Dalam hal ini akan
dibahas lebih lanjut mengenai fiqh siyasah tanfidziyyah.

10

Khamami Zada, Fiqih Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam,
(Jakarta:Erlangga, 2008), 17.

8

Dan sebagaimana juga yang terdapat dalam al-Qur‟an surat Al-Baqarah
ayat 126:

            
             
     
“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdo’a: “Ya Tuhanku jadikanlah negeri
ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan
kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari
kemudian. Allah berfirman: “dan kepada orang yang kafir pun aku berikan
kesenengan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka
itulah seburuk-burukny tempat kembali.” (Q.S Al-Baqarah (2) : 126)
Maka dengan BUMDes ini diharapkan pemerintah desa tidak sekedar
melakukan hak mengelola anggaran, melainkan pemerintah desa juga dapat
meningkatkan jumlah lapangan kerja dan penghasilan (kesejahteraan di
desa) masyarakat desa. Sehingga dalam beberapa tahun kedepan tidak lagi
ditemukan masyarakat desa yang berbondong kekota untuk mencari
pekerjaan.11
Namun yang menjadi kegelisahan adalah apakah pemerintah desa
sudah benar-benar serius menjadikan BUMDes sebagai alat mewujudkan
kesejahteraan masyarakat desa. Bahkan seberapa efektif BUMDes menjadi
sarana pembangunan kesejahteraan masyarakat desa.Pasalnya sejauh ini
penulis masih tak cukup sering mendengar banyak orang meramaikan
desain BUMDes. Sebagian besar hanya memfokuskan perhatian pada

11

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pasal 1-4.
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efektivitas alokasi Dana Desa yang jumlahnya memang tidak sedikit.
Berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan beberapa masalah yang
terjadi dalam penggunaan dana desa yang masih memiliki berbagai kendala
dan permasalahan di Desa Karang Rejo II yang mencakup isi dari kebijakan
dana desa itu sendiri dan pada konteks dari pengimplementasian kebijakan
dana desa. Sehingga peneliti tertarik untuk membahas dan mengangkat
judul penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Desa Menurut UU No.
6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Perspektif Fiqh Siyasah Di Desa Karang
Rejo II, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara”
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian
Fokus penelitian ini adalah hubungan kebijakan dana desa dengan Fiqh
Siyasah sedangkan Subfokus dalam penelitian ini membahas

tentang

Implementasi Kebijakan Dana Desa di Karang Rejo II Menurut UU No. 6
Tahun 2014 dalam Perspektif Fiqh Siyasah.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakangmasalah di atas, maka dapat
dirumuskan beberapa permasalahan, antaralain:
1. Bagaimana Implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Karang Rejo II
menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimana Implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Karang Rejo II
dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah?
E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitan yang ingin dicapai sebagai berikut:
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1. Mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Dana Desa Karang Rejo
II.
2. Menjelaskan bentuk implementasi dana desa dalam mewujudkan
kemandirian Desa Karang Rejo II berdasarkan UU dan perspektif Fiqh
Siyasah.
F. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan
pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan Ilmu Hukum
Tatanegara (HTN) pada umumnya. Serta memberikan informasi yang
berkaitan dengan tatacara pembanguan demi mewujudkan kesejahteraan
masyarakat desa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan
literatur ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan
penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat menyelesaikan
pendidikan Strata 1 (S1) pada program Hukum Tatanegara (HTN) Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya
tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan
semacamnya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau
implementasi Dana Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
perspektif fiqh siy āsah. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi,
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thesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan
yang berbeda.
a. Skripsi karya Agung Pangestu Dwi Rahmana dengan judul Tinjauan Fiqh
Siy āsah Syar’iyyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi
Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang
siantar) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun
2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip
good governance di Kelurahan Naga Pita dengan kebijakan-kebijakan
yang ada. Kemudian tinjauan lebih lanjut untuk informasi yang mendalam
sehingga dapat dketahui sudah berjalan atau tidaknya prinsip good
governance

sesuai

undang-undang

yang

berlaku

dan

kebijakan

menerapkan prinsip good governance tidak bertentangan dengan syariat.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, informasi atau data
diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai
dengan tujuan penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teknik triangulasi data dengan menggunakan teknik ini peneliitian
dapat membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil
wawancara. Membandingkan apa yang orang katakan di depan umum
dengan apaa yang orang katakan secara prbadi, membandingkan apa yang
orang katakan dengan situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya
sepanjang waktu, membandingkan situasi keadaaan serta perspektif
dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa,
pemerintah, pejabat serta membandingkan hasil wawancara dengan isi
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suatu dokumenyang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
belum terwujudnya good governance baik dari segi prinsip partisipasi,
daya tanggap, akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, kesetaraan,
pengawasan, penegak hukum, wawasan kedepan, efisiensi dan efektifitas,
kemudian kebijakan kelurahan yang bertentang dengan hukum positif
maupun hukum Islam, seperti berkembangnya pungli, pengambilan atau
menahan hak rakyat. Hal ini dikarenakan sumber daya manusianya belum
adanya kesadaran diri dari individu masing-masing, baik dari pihak
pegawai yang mementingkan dan keuntungannya sendiri maupun
masyarakat yang acuh tak acuh untuk bersama membangun, mengontrol
pemerintahan Keluarahan Naga Pita serta kurangnya pengetahuan dari
mayoritas masyarakat tentang good governance.12
b. Skripsi karya Nirwana Ahmad dengan judul Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan
Baranpati Kabupaten Sidenreng Rappang) Mahasiswa Jurusan Akuntasi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UniversitasNegeri Alauddin Makassar
tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan
keuangan desa pada tahun 2014 dan kesiapan aparat pemerintah desa
dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang No. 6
Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam hal Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa) yang dilakukan pada tiga desa di Kecamatan
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Agung Pangestu Dwi Rahmana, ”Tinjauan FiqhSiy āsah Syar’iyyah Terhadap PrinsipPrinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba,
KotaPematangsiantar)”
Universitas
Islam
Negeri
Sumatera
Utara
Medan.
47.https://repository.uinsu.ac.id diaksespada 27 September 2020 pukul 20:00 WIB.
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Baranti Kabupaten Sidereng Rappang, yaitu: Desa Passeno, Desa Tonroge,
dan Desa Tonrong Rijang. Penelitian ini menggunakan metode kualtitatif
dengan pendekatan wawancara pada 3 desa dengan 15 informan (kepala
desa, sekretaris, bendahara, ketua BPD dan masyarakat), observasi, dan
dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data meggunakan metode
triangulasi data, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Berdasarkan
hasil penelitian ditemukan bahwa Pengelola Keuangan Desa pada tahun
2014 belum menerapkan transparansi dalam pelaporan keuangan desa.
Selain itu, di 3 desa pada Kecamatan Baranti aparat pemerintah desa
belum sepenuhnya siap dalam mengimplementasikan UU No. 6 Tahun
2014 yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu; dalam pelaksanaan
pemerintahan desa, keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi
dianggap sebagai faktor utama yang menghambat kesiapan perangkat desa
dalam pengelolaan Keuangan Desa dikarenakan UU Desa serta peraturan
pendukung lainnya terlambat sampai ke pemerintah desa, sumber daya
manusia (SDM) yang kurang mendukung. Selain itu faktor penghambat
lannya adalah mengenai pencairan dana yang dianggap terlambat menjadi
salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan desa di
Desa Passeno, Desa Tonroge, dan Desa Tonrong Rijang Kecamatan
Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.13
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Nirwana Ahmad, “Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi
Kasus Pada Desa Di Kecamatan Baranpati Kabupaten Sidenreng Rappang).” Universitas Negeri
Alauddin Makassar.54.http://repository.uin-alauddin.ac.id diakses pada 21 Oktober 2020, pukul
09:53 WIB.
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c. Skripsi karya Tiara Tamsil dengan judul Analisis Siy āsah Syar’iyyah
Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung,
Kabupaten Lampung Selatan). Mahasiswa Jurusan Siyasah (Hukum Tata
Negara) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tahun 2017.
Rumusan masalah dari skripsi ini yaitu bagaimana pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Desa Karang Sari,
Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, serta bagaimana
pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk
melihat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
khususnya fokus pada pembangunan desa dan dampaknya bagi masyarakat
desa. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana
tinjauan dari sisi siyasah Syar’iyyah terhadap Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang desa. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian
lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan
dilapangan atau pula responden. Selain dari pada itu penulis juga
menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian
yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik
berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian
terdahulu. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara
observasi, wawancara dan dokumentasi selain melakukan upaya
pengumpulan data, penulis akan menganalisa data dalam penelitian
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menggunakan analisa data secara deduktif dan induktif. Kemudian penulis
mengadakan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di
lapangan guna mengambil kesimpulan yang berisi bahwa Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum sepenuhnya berjalan dan belum
menjadi aturan utama oleh aparat desa, namun Undang-Undang Nomor 6
Tahun2014 ini sesuai dengan syariat Islam yang mengajarkan bahwa
seorang pemimpin haruslah mempunyai prinsip persamaan hak antar
individu rakyat, prinsip musyawarah, prinsip pengawasan atas para aparat,
prinsip kejujuran, prinsip taat kepada hakim atau pemerintah, serta prinsip
menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil.14
H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian
kualitatif Oleh karena itu penelitian ini bersifat penelitian lapangan (Field
Recearch). Penulis meneliti di Desa Karang Rejo II, Kecamatan Muara
Sungkai, Kabupaten Lampung Utara.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang
bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai objek yang
diteliti. Dalam hal ini adalah efektifitas kebijakan Dana Desa dalam
mengembangkanBUMDesa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat
desa Karang Rejo II.
14

Tiara Tamsil, “Analisis Siyasah Syar‟iyyah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan)” Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung,
hlm.56.http://repository.radenintan.ac.id diakses pada 18 Oktober 2020, pukul 11:09 WIB.
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3. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.
Yuridis yaitu pendekatan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa. Serta produk kebijakan Pemerintah Desa
tentang BUMDes yang berbentuk Peraturan Desa (Perdes). Sedangkan
sosiologis adalah menemukan pengaruh pembentukan BUMDes dalam
meningkatkan keejahteraan masyarakat Desa Karang Rejo II.
Pendekatan penelitian yuridis sosiologis dilakukan dengan mengkaji
berbagai macam produk hukum yang bersifat formal seperti peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan BUMDes.
Selanjutnya peraturan tersebut akan dikontekskan pada dampak perubahan
kesejahteraan masyarakat yang menjadi pokok pembahasan.15
4. Jenis dan Sumber Data
a. Data Primer
Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan
melakukan

penelitian

di

lapangan

melalui

wawancara

dan

mengumpulkan dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan
yang diteliti.
b. Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi
kepustakaan, baik itu dari Peraturan Perundang-undangan yang
terkait, buku, jurnal, artikel dan Internet. Maupun sumber data lain

15

2010), 194.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
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yang indentik dengan objek penelitian ini.
5. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah jumlah seluruh unit analisis objek penelitian.
Munurut Sugiyono, populasi merupakan sebagian wilayah generalisasi
yang terdiri atas, obyek, atau subyek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi

populasi

dalam penelitian skripsi ini adalah seluruh masayarakat yang ada di
desa Karang Rejo II.
b. Sampel
Sampel adalah cara sebagian (wakil) dari populasi itu misalnya
jumlah guru dan murid disekolah tertentu. Menurut Suharsimi
Arikuntoro sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan
dianggap dapat mewakili populasinya. 16 Adapun teknik pengambilan
sampel yang penulis gunakan yaitu probability sampling yaitu teknik
pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan sama
bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.
Teknik sempel ini meliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental,
purposive, jenuh dan snowball.17 Kemudian jenis teknik sampling yang
penulis gunakan yaitu purposive sampling. Dalam purposive sampling,

16

Suharsimi Ari Kunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta:Rinika
Cipta, 2002),104.
17
Ibid
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pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu
yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri
populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Berdasarkan penjelasan
diatas kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 20
orang yaitu 10 orang Aparatur Desa, 4 orang Kaur tokoh masyarakat
dan masyarakat yang di desa Karang Rejo II.
c. Data Tersier
adalah data yang memberikan bahan-bahan hukum dan informasi
primer dan sekunder antara lainnya, Kamus Hukum, Kamus Besar
Indonesia (KKBI), majalah, Koran, Website, blog dan lainnya.
6. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Merupakan pengambilan data yang didapatkan melaui proses
wawancara

langsung

Pemerintah/perangkat

kepada
Desa

dan

narasumber
masyarakat

(Kepala

Desa,

pelaku/pengelola

BUMDes).
b. Dokumentasi
Metode ini digunakan untuk mengambil data berupa arsip-arsip
guna menunjang temuan penelitian yang bersumber dari buku-buku,
karya ilmiah dan sumber-sumber lainnya.
7. Teknik Pengolahan Data
Tahapan pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut
a. Editing, yaitu memeriksa data yang diperoleh berdasarkan aspek
kelengkapan bacaan, kejelasan makna,data satu dengan yang lainnya
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dan keseragaman dalam klasifikasi.18
b. Organizing, yaitu menyusun data yang diperoleh dengan sistematika
untuk memaparkan apa yang dapat direncanakan sebelumnya.
c. Analizing, yaitu tahapan menganalisis sejumlah data yang masih
mentah menjadi informasi yang dapat di interpretasikan, penguraian
suatu pokok atas berbagai penelaah untuk memperoleh pengertian yang
tepatdan pemahaman.19
8. Metode Analisa Data
Dalam menganalisis data dilakukan dengan analisis secara kualitatif,
yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang
relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan. Metode yang
digunakan dalam menganalisis data ini yaitu dengan metode Induktif.
Metode induktif adalah suatu cara fikir yang berangkat dari fakta-fakta
yang khusus, pristiwa-pristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta
yang khusus konkrit generalisasi yang bersifat umum.20
I. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis
mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi
beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang
saling berkaitan denganyang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:
BAB I : PENDAHULUAN, dalam bab ini merupakan pendahuluan sebagai
dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang
18

Abu Achamadi dan Cholid Narkubo, Metode penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), 55.
20
Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), 38.
19

20

berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa subbab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.
BAB II : LANDASAN TEORI, yang meliputi tentang Implementasi
kebijakan Dana Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 yang terdiri dari desa
menurut Perundang-undangan di Indonesia dan alokasi dana desa. Sub bab
selanjutnya yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terdiri dari
pengertian BUMDes, tujuan dan fungsi BUMDes, peranan BUMDes, dasar
hukum BUMDes, pengurus dan pengelolaan BUMDes, keuangan BUMDes,
pertanggungjawaban

pelaksanaan

BUMDes,

klasifikasi

jenis

usaha

BUMDes dan pembagian keuntungan. Sub bab selanjutnya yaitu konsep
umum fiqh siyasah.
BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN, yang meliputi tentang
gambaran umum Desa Karang Rejo II yang meliputi sejarah Desa Karang
Rejo, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya
Pembangunan, Sumber Daya Sosial Budaya. Sub bab selanjutnya yaitu
kebijakan pemerintah Desa Karang Rejo II dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Sub bab selanjutnya yaitu kinerja dan proses
berdirinya Badan Usaha milik Desa Karang Rejo II yang meliputi sejarah
berdirinya BUMDes Mugi Lestari, Visi dan Misi, tata kerja kepengurusan
BUMDes Sakinah Lestari, dan susunan organisasi pemerintah BUMDes.
Sub bab selanjutnya yaitu metode penelitian.
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BAB IV : ANALISIS PENELITIAN, yang meliputi inti dari penelitian,
yaitu berisi pengelolaan Dana Desa di Karang Rejo II, Impelementasi dana
desa dalam pengelolaan BUMDes, dan implementasi kebijakan dana desa di
Karang Rejo II dalam perspektif Fiqh Siyasah.
BAB V : PENUTUP, dalam bab ini penulis uraikan kedalam dua sub yaitu
Simpulan dan Rekomendasi.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Implementasi Kebijakan Dana Desa Menurut UU No.6 Tahun 2014
Tentang Dana Desa
1. Desa Menurut Perundang-undangan di Indonesia
Pada dasarnya hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang
hidup dalam masyarakat itu sendiri. Tidak ada tingkah laku manusia dalam
kehidupan bermasyarakat yang lepas dari aturan hukum. Oleh karenanya
tidak berlebihan kalau dikatakan dimana ada masyarakat disitu ada hukum
(ubi societas, ibi ius).21 Dalam suatu negara, utamanya negara hukum,
tentunya memiliki prinsip yang harus ditegakkan dalam menjalankan
kehidupan bernegara, salah satu prinsip negara hukum menurut A.V.
Dicey adalah adanya supremacy of law atau supremasi hukum. Adanya
pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu
bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman
tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin
tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi
yang mencerminkan hukum yang tertinggi.22
Penjelasan Pasal 18 amandemen ke-4 UUD NKRI Tahun 1945
memuat beberapa hal pokok tentang daerah otonom/pemerintahan daerah
sebagai berikut:
21

Hariyanto,”Pembangunan
Hukum
Nasional
Berdasarkan
Nilai-Nilai
Pancasila”,Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 1, No.1 (sepetember 2020): 53-54.
https://doi10.24090/VOLKSGEIST.V1I1.1731 diakses pada 26 Oktober 2020 pukul 15:25 WIB.
22

Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia” www.jimly.com
diakses pada 28 Oktober 2020, pukul 19:24 WIB.
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a. Daerah besar dan kecil bukanlah negara bagian karena daerah tersebut
dibentuk dalam kerangka negara kesatuan.
b. Daerah besar dan kecil ada yang bersifat otonom dan ada yang bersifat
administrasi (belaka).
c. Daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa
adalah swapraja dan desa yang semacam dengan itu.
d. Republik Indonesia akan menghormati kedudukan daerah yang
mempunyai hak asal-usul yang bersifat istimewa itu.23

Pada tanggal 15 Januari 2014, pemerintah telah menetapkan
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Landasan filosofis
lahirnya undang-undang tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa
desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur
kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita
kemerdekaan berdasarkan UUD 1945. Secara yuridis, Undang-Undang
No. 6 Tahun 2014 lahir berdasarkan amanah Pasal 18B ayat (2) UUD
1945, yang menyebutkan:
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

23

Youla .C. Sajangbati.”Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014.”Lex Administratum, 3, No.2 (April 2015): 24. https://ejournal.unsrat.ac.id
diaksespada 27 Oktober 2020, pukul 12:15 WIB.
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sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.24
2. Alokasi Dana Desa
Pada tanggal 15 Januari 2014, pemerintah telah menetapkan
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Landasan filosofis
lahirnya undang-undang tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa
desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur
kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita
kemerdekaan berdasarkan UUD 1945.Secara yuridis, Undang-Undang No.
6 tahun 2014 lahir berdasarkan amanah Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945,
yang menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan salah satu jenis
sumber pendapatan desa.25 Alokasi Dana Desa secara bahasa terdiri dari
tiga kata, yaitu “alokasi” yang berarti penentuan banyaknya barang atau
uang yang disediakan untuk suatu tempat atau keperluan.Sedangkan
“dana” berarti uang yang disediakan untuk keperluan.Selanjutnya, “desa”
berarti kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang
mempunyai pemerintahan sendiri dikepalai oleh seorang kepala desa.26
Pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.27

24

Youla .C. Sajangbati.”Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014.”Lex Administratum, 3, No.2, (April 2015):.25.https://ejournal.unsrat.ac.id
diaksespada 27 Oktober 2020, pukul 12:15 WIB.
25
http://semarang.bpk.go.id diakses pada 25 Oktober 2020, pukul 08:45 WIB.
26
https://kbbi.web.id diaksespada 25 Oktober 2020, pukul 09:00 WIB.
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Alokasi Dana Desa (selanjutnya ditulis ADD) adalah dana yang
dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari
bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.28 Dalam konteks
penelitian ini, yang dimaksud ADD adalah Alokasi Dana Desa di Desa
Karang Rejo II.
B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa
Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya
untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.29
BUMDes

didirikan

antara

lain

dalam

rangka

peningkatan

Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan
asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong
setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon
pendirian BUMDes.30 Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang
beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan

28

Pendra Eka Putra, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa TanjungKecamatan
Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”, JOM FISIP, Vol.5, No.1, 2018,
hlm.9.https://jom.unri.ac.id diakses pada 14 Oktober 2020, pukul 15:15 WIB.
29
Herry Kamaroesid, Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES, (Jakarta: Mitra
Wacana media), 2.
30
Amalia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) SebagaiUpaya
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa,
Journal of Rural and Development Volume V No. 1 Februari 2014

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
1. Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Karang Rejo II Menurut UU
No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) yang ada di Desa Karang Rejo II bisa di katakan sudah
terlaksana tetapi belum maksimal melihat situasi dan kendala yang dihadapi
oleh BUMDes di Desa Karang Rejo II. Sebagian Dana Desa (DD) desa karang
rejo II, dialokasikan untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
dengan tujuan agar membantu perekonomian masyarakat di desa karang rejo II.
BUMDes adalah sebuah lembaga perekonomian yang berperan dalam kegiatan
ekonomi masyarakat desa. Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur
sumber daya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan perlu
diperhatikan

dalam

upaya

peningkatan

potensi

Desa

guna

menunjang

pembangunan Desa.

2. Pandangan konsep pengelolaan dana desa dalam fiqh siyasah tanfidziyyah
bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep lain yang lebih
mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam fiqh
siyasah tanfidziyyah lebih dari itu. Bagi fiqh siyasah tanfidziyyah
pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar
satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep
pembangunan dalam fiqh siyasah tanfidziyyah dapat dikatakan sebagai
usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan
adanya manusia seutuhnya. Landasan ini yang perlu mendapat penekanan.
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Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses
pembangunan dalam pandangan fiqh siyasah tanfidziyyah tidak akan berarti
apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji
landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan fiqh siyasah
tanfidziyyah terhadap pembangunan.

B. Rekomendasi
1. Kepada Pemerintah Desa Berbagai temuan yang dipaparkan dalampenelitian
ini mengarah pada setumpuk persoalan pemerintahan dan kemasyarakatan
di desa Karang Rejo II. Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepala desa dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa, sehingga
masyarakat dapat dengan mudah dalam mendapat informasi dalam
kepengurusan surat menyurat dalam desa.
2. Kepala Desa harus lebih meningkatakan tugas dan tanggung jawabnya
sebagai pemimpin Desa Karang Rejo II agar Desa Karang Rejo II dapat
menjadi desa yang diteladani dan menjadi Desa tempat masyarakat yang
sejahtera serta kepala desa harus dapat mengayomi masyarakat desa menjadi
masyarakat yang demokratis. Dan tugas seorang pemimpin adalah sebagai
penggerak untuk menopang seluruh masyarakat untuk bekerja dan ikut
berpartisipasi dalam menyelenggarakan alokasi dana desa.
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