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Abstrak 

Pemerintah merupakan hal terpenting dalam suatu kepemimpinan. 

Pemerintah jugalah yang menentukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, 

terlebih masyarakat  perdesaan di berbagai bagian Indonesia. Di dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa tidak lagi 

merupakan tingkat Administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan Daerah, 

melainkan menjadi Daerah mandiri, dimana Desa memiliki hak asal usul dan hak 

tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. 

Dalam perjalanan Ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang 

dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan 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. Begitu pula dengan Desa Karang Sari, 

Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, mereka memerlukan 

pemerintahan yang baik sebagai ujung tombak untuk memajukan Desa tersebut. 

 

Dari latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka rumusan 

masalah yang yang akan dipecahkan oleh penulis yaitu bagaimana pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Desa Karang Sari, 

Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, serta bagaimana pandangan 

siyasah syar’iyah terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

 

Adapun tujuuan 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’iyah terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. 

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada 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 peneliti terdahulu. 

Selain mempunyai jenis penelitian, skripsi ini juga mempunyai Sifat 

Penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sifat deskriptif, 

artinya melukiskan variabel demi variabel, atau satu demi satu secara sistematis 

fakta tentang fungsi dan kinerja dari Pemerintah Desa. Selain dari pada skripsi ini 

juga bersifat analisis, artinya mengambil kesimpulan dengan cara membandingkan 

dua hal atau variable untuk mengetahui selisihnya 

Penulis menggunakan teknik pengumpulkan data secara observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan upaya pengumpulan data, 

penulis akan menganalisa data dalam penelitian 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 ini belum sepenuhnya 

berjalan di Desa Karang Sari dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa ini tidak bertentangan dengan siyasah syar’iyah dikarenakan 

meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  belum 

sepenuhnya berjalan dan belum menjadi atuan utama oleh aparat Desa, namun 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 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. 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

MOTTO 

 

 

 

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
An-Nisa (4)  : 59 



 

Persembahan 

 

 

 

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta Tamsil Ali dan Yarti yang telah banyak 

berjuang dan mendoakan serta selalu memberikan motivasi Dami 

tercapainya cita-citaku 

2. Adik ku Nasywa Tamsil yang selalu mendoakan dan memberikan 

dorongan demi keberhasilan  

3. Saudara-saudara ku keluarga besar Maharipal UIN RIL yang telah 

memberikan semangat dan motivasi dalam mencapai keberhasilan ku 

4. Teman-teman ku yang telah memberikan motivasi, semangat dan doa 

untuk keberhasilan ku 

5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung 

yang telah mendewasakan ku di dalam berpikir dan bertindak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Riwayat Hidup 

 

 

Penulis bernama Tiara Tamsil dilahirkan di Palembang, pada tanggal 18 

Mei 1995, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan ayah yang bernama 

Tamsil Ali dan Ibu bernama Yarti. Penulis mengawali pendidikan pada : 

1.  Sekolah Dasar Negeri 323 (SDN 323) Palembang diselesaikan pada tahun 

2006 

2.  Sekolah Dasar Negeri V (SDN 5) Merak Batin Natar Lampung Selatan  

3. Sekolah Menengah Pertama Negeri I (SMPN I) Tanjungpandan Bangka 

Belitung diselesaikan pada tahun 2010 

4.  Sekolah Menengah Atas II (SMA 2) Tanjungpandan Bangka Belitung 

Pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah 

UIN Raden Intan Lampung Program Strata 1 (satu) jurusan Siyasah dan telah 

menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Siyasah Syar'iyah Terhadap 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi kasus Desa Karang 

Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan)" 

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam kegiatan keorganisasian 

dalam organisasi di bidadang kepecinta alaman. Dan penulis juga aktif mengikuti 

seminar yang sering diadakan di Fakultas Syariah. 

 

 

 

 

 



 

Kata Pengantar 

 

 

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, 

tiada Tuhan selain dia, yang berkuasa di atas seluruh alam semesta. 

Penulis memanjatkan puji syukur serta harta trimakasih yang tiada 

terhingga kepada karunia-Nya, sehingga penulis skripsi yang berjudul "Analisis 

Siyasah Syar'iyah terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa" 

dapat diselesaikan walaupun penulis menyadari masih banyak kekurangan  

Penulis skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya 

bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada : 

1.  Bapak Rektor UIN Raden Intan Lampung Dr.H.Moh. Mukri M.Ag 

2.  Bapak Dr. Alamsyah. S.Ag. M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah  

3.  Bapak Susiadi Selaku Ketua Jurusan Siyasah 

4.  Bapak Frenki M.Si Selaku Sekretaris Jurusan Siyasah  

5. Bapak Drs.H.Chaidir Nasution, M.H. dan Bapak Eko Hidayat selaku 

pembimbing I dan pembimbing II dalam penulisan skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis 

duduk di bangku kuliah sehingga selesai. 

7. Bapak dan Ibu guru SDN 323 Palembang, SDN 5 Merak Batin Natar, SMP 1 

Tanjungpandan, SMAN 2 Tanjungpandan yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan dan pemikiran selama penulis duduk di bangku sekolah  



 

8. Pj. Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan serta 

seluruh masyarakat yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam 

mengumpulkan data penelitian ini.  

9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah khususnya Siyasah yang telah 

membantu penulisan baik tenaga pikiran maupun bantuan secara materi Dami 

selesainya penelitian ini 

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan disebabkan 

keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki, untuk itu para 

pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-sarannya sehingga 

laporan penelitian ini makan lebih baik dan sempurna. 

Saya berharap semoga hasil penelitian ini betapapun kecil kiranya dapat 

memberikan masukan dalam upaya praktek memerintah Desa di tengah 

masyarakat Perdesaan sesuai dengan syariat Islam dan untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan dalam kesejahteraan. Amiin. 

 

 

 

 

 

 

 

Bandar Lampung 22 November 2016 

Penulis  

 

 
 

Tiara Tamsil 

NPM : 1321020145 

 



 

 

DAFTAR ISI 

 

ABSTRAK. ........................................................................................................................i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING.................................................................................. iii 

PENGESAHAN ................................................................................................................iv 

MOTTO ............................................................................................................................ v 

PERSEMBAHAN .............................................................................................................vi 

RIWAYAT HIDUP ......................................................................................................... vii 

KATA PENGANTAR .................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI ..................................................................................................................... x 

BAB I   :   PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  ........................................................................................ 1 

B. Alasan Memilih Judul ................................................................................. 2 

C. Latar Belakang ............................................................................................ 2 

D. Rumusan Masalah ...................................................................................... 3 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................................ 4 

F. Metode penelitian ........................................................................................ 4 

 

BAB II  :   PRINSIP SIYASAH SYAR’IYYAH DANPENYELENGGARAAN  

 PEMERINTAH DESA 

A. Prinsip Siyasah Syar’iyah ........................................................................... 8 

1. Prinsip-prinsip siyasah syar’iyah ............................................................ 8 



 

2. Objek dan bidang bahasan siyasah syar’iyah  ................................................... 14 

3. Prinsip umum penyelenggaraan Pemerintahan menurut Siyasah  

syar’iyah............................................................................................................ 18 

B. Pemerintahan Desa .................................................................................... 24 

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa .................................................................... 24 

2. Kewenangan Desa ............................................................................................. 37 

3. Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan ............................ 44 

 

BAB III :  HASIL PENELITIAN 

A. Keadaan umum Desa Karang Sari............................................................. 52 

1. Sejarah Desa .......................................................................................... 52 

2.Visi dan Misi Desa ................................................................................. 53 

3. Keadaan Geografis ................................................................................ 53 

4. Keadaan Demografis ............................................................................. 56 

B. Potret Pembangunan Desa Karang Sari Pasca diundangkannya  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ..................................................... 57 

C. Faktor pendukung dan penghambat 

Dalam pelaksanaan peraturan Desa ........................................................... 59 

 

BAB IV :  ANALISIS 

A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

pada Desa Karang Sari,  

Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan .............................. 62 



 

B. Pandangan siyasah syar’iyah terhadap pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ............................... 64 

 

BAB V  :  PENUTUP 

A. Kesimpulan ................................................................................................ 65 

B. Saran .......................................................................................................... 66 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan 

interprestasi di kalangan pembaca terhadap judul Skripsi ini, maka penulis 

perlu mengemukakan pengertian judul sebagai berikut : 

ANALISIS SIYASAH SYAR’IYAH TERHADAP PELAKSANAAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. 

 

1. Analisis. 

Analisis adalah menguraikan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian 

yang lebih  kecil.
2
 

 

2. Siyasah syar’iyah. 

Siyasah syar’iyah adalah pengaturan kemaslahatan manusia 

berdasarkan syara'
3
 

 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah suatu 

Undang-Undang yang membahas tentang Desa, khususnya dalam 

pembangunan Desa. 

 

Jadi dengan demikian, maksud dari judul ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana pandangan siyasah syar’iyyah tentang Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa dengan mengangkat data pada Desa Karang 

Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulis memilih judul ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu : 

1. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, maka pelaksanaan Pemerintahan Desa mempunyai acuan/payung 

hukum yang  jelas. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti 

bagaimana penerapan Undang-Undang  tersebut di lapangan. 

2. Sesuaidengan jurusan yang ditekuni yaitu siyasah. Siyasah adalah 

jurusan yang membahas tentang politik. 

 

C. Latar Belakang 

Desa merupakan tingkatan paling bawah dalam pemerintahan. 

Pada tingkatan paling bawah inilah Desa diharuskan mempunyai tata 

                                                             
2
Susiadi AS, Metode Penelitian, cetakan pertama, LP2M Institut Agama Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015, hlm119. 
3
H.A. Djazuli, Fqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu 

Syariah, cetakan ke 4, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 1.  



 

kepemerintahan yang tersusun dengan baik dan mempunyai payung 

hukum yang kuat untuk menjadikan Desa sebagai tempat yang menyimpan 

segala urusan yang berhubungan dengan masyarakat Desa. Semua itu 

dikarenakan Desa merupakan wadah penyaluran semua data yang 

diperlukan dan dipergunakan oleh masyarakat, baik itu data dari Dusun 

yang terdapat di Desa itu sendiri, data dari Kecamatan, bahkan data dari 

Kabupatenpun Desa harus menyalin dan menyimpan rapih di dalam 

dokumen Desa. Maka dari itu sistem pemerintahan yang terdapat di suatu 

Desa haruslah sesuai dengan peraturan yang ada agar tidak terjadi 

kesenjangan baik itu dalam bentuk dokumen maupun Anggara Pendapan 

dan Belanja Desa (APBD). 

 

Di dalam suatu Desa haruslah terdapat unsur-unsur Desa, terutama 

pemerintah Desa. Pemerintah Desa tersebut terdiri dari Kepala Desa dan 

dibantu oleh aparat Desa. Adapun aparat Desa tersebut terdiri dari 

sekretaris Desa, pelaksanaan kewilayahan, dan pelaksanaan tiga teknis.  

Pemerintah Desa bertugas untuk memajukan dan menyejahterakan 

masyarakat Desa dalam segala bidang, diantaranya dalam bidang 

pembangunan kawasan perdesaan, baik itu dalam pembangunan fisik 

maupun pembangunan non fisik. Pembangunan kawasan perdesaan 

sangatlah penting dikarenakan melalui pembangunan kawasan perdesaan 

itu Desa akan menjadi semakin maju. Demikian pula dengan Desa Karang 

Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan yang sangat 

minim akan pembangunannya. Dimana Desa tersebut belum sepenuhnya 

menerima anggaran untuk pembangunan Desa, yang mengakibatkan 

terhambatnya kemakmuran warga Desa Karang Sari. 

 

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

menjelaskan bahwa Desa tidak lagi merupakan tingkat Administrasi, 

dengan tidak lagi menjadi bawahan Daerah, melainkan menjadi Daerah 

mandiri, dimana Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam 

perjalanan Ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang 

dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan 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. 

 

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa diharapkan akan menjadi acuan bagi pemerintah Desa dalam 

menjalankan pemerintahan di Desa. tentunya agar menjadi lebih baik dari 

pemerintahan sebelumnya, khususnya dalam hal pembangunan kawasan 

perdesaan. 

 

 

 



 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa pada Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, 

Kabupaten Lampung Selatan ? 

2. Bagaimana pandangan siyasah syar’iyah terhadap Undang-Undang 

Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa ? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian. 

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Desa Karang Sari, 

Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan ? 

b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan siyasah syar’iyah 

terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ? 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk memberikan masukan bagi pemerintah Desa dalam 

menjalankan pemerintahan di Desa, agar lebih baik dari 

sebelumnya. 

b. Untuk memberikan masukan bagi pemerintah Desa dan masyarakat 

tentang pandangan siyasah syar’iyyah berkaitan dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau 

pada 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 peneliti 

terdahulu.
4
 

2. Sifat Penelitian 

Bersifat deskriptif, artinya melukiskan variabel demi variabel, atau 

satu demi satu secara sistematis fakta tentang fungsi dan kinerja dari 

Pemerintah Desa dan BPD dalam pembangunan Desa Karang Sari, 

Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.
5
 Selain dari pada 

skripsi ini juga bersifat analisis, artinya mengambil kesimpulan dengan 

cara membandingkan dua hal atau variable untuk mengetahui 

selisihnya.
6
 

3. Sumber Data 

a. Sumber Primer 

                                                             
4
Susiadi AS, Op.Cit, hlm 10 

5
Ibid, hlm 23-24. 

6
Ibid, hlm 119 



 

Sumber primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dikumpulkan dari lapangan.
7

Adapun referensi yang 

penulis gunakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa dan data yang diperoleh dari aparat Desa atau 

perangkat Desa. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang 

telah ada. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau 

laporan historis.
8
 Adapun referensi yang penulis gunakan yaitu 

buku rancangan anggaran pendapatan dan pengeluaran Desa serta 

buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan skripsi. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan 

pengodean serangkaian prilaku dan suasana yang berkenaan 

dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.
9
 

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara 

kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau 

direkam.
10

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. 

Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen 

rapat, catatan kasus dalam pekerjaan social dan dokumen lainnya.
11

 

 

5. Analisis 

Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur 

penelitianyang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-

orang.
12

 dengan kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data 

sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil 

analisis.
13

 Metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara, atau 

penelaahan dokumen.
14

 Selain itu penulis menggunakan metode 

deduktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang umum dan ditarik 

                                                             
7
Zeni Yusarli, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak,IAIN Raden Intan 

Lampung, Bandar Lampung, 2015, hlm 6. 
8
Ibid, hlm 7. 

9
Ibid, hlm 105. 

10
Ibid, hlm 97. 

11
Ibid, hlm 106. 

12
Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 

2011, hlm 104 
13

Abdulkadir Muhammad, hukum dan penelitian hukum, cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, 
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kesimpulan yang bersifat khusus. Pendekatan induktif ini juga dapat 

digunakan dalam mengolah hasil penelitian lapangan.  Penulis juga 

menggunakan metode induktif yaitu menarik kesimpulan, berawal dari 

yang khusus, lalu pada yang umum, lalu penulis mengadakan 

perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan 

guna mengambil kesimpulan.
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BAB II 

PRINSIP SIYASAH SYAR’IYAH DAN PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAH (DESA)  

 

A. Prinsip siyasah syar'iyah 

1. Prinsip-prinsip siyasah syar’iyah 

Siyasah syar’iyah sangat erat hubunganya dengan fiqh. Fiqh 

diibaratkan dengan ilmu karena fiqh tersebut semacam ilmu 

pengetahuan. Namun sebenarnya fiqh tidak sama dengan ilmu 

dikarenakan fiqh bersifat zanni yang berarti fiqh merupakan hasil 

yang dicapai melalui ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. Di 

dalam bahasa Arab fiqh yang ditulis dengan fiqih berarti paham 

atau pengertian. Sedangkan ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas 

menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang 

terdapat di dalam al-Qur’an dan ketentua-ketentuan umum yang 

terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadits. 

Dengan kata lain ilmu fiqh adalah ilmu yang berusaha memahami 

hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi 

Muhammad untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah 

dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan 

hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun 

secara sistematis dalam kitab-kitab fiqh disebut hukum fiqh.
 16

 

Tetapi Saifuddin al-Amidiy memberikan definisi fiqh yang berbeda 

dengan definisi di atas yaitu ilmu tentang seperangkat hukum-

hukum syara’ yang bersifat furu’iyah yang berhasil didapatkan 

melalui penalaran atau istidlal. Sedangkan ilmu mengandung 

pengertian sesuatu yang pasti atau qath’iy. 

 

Dengan menganalisa kedua definisi tersebut dapat 

dirumuskan hakikat dari fiqh yaitu : 

a. Fiqh itu adalah ilmu tentang hukum Allah. 

b. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat amaliyah 

furu’iyah. 

c. Pengertian tentang hukum Allah itu didasarkan kepada dalil 

tafsili 

d. Fiqh digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal 

seorang mujtahid atau faqih
17

 

 

Ilmu  siyasah syar’iyah atau yang biasa disebut dengan ilmu 

fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan 

masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk 
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mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya 

yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk 

kemaslahatan umat.
 18

 Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat 

dari sisi syariah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib 

melaksanakannya, ada yang sunah melaksanakannya, dan ada pula 

yang mubah melaksanakannya. Kemaslahatan tersebut haruslah 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari’ah, 

semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth’I baik wurud 

maupun dalalahnya 

b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu 

berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak 

meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan 

menghindarkan mudarat 

c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan 

mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti 

kemaslahatan itu bisa dilaksanakan. 
19

 

 

Berdasarkan pengertian etimologi dan terminology diatas 

dapat ditarik kesimpulan fiqh siyasah adalah ilmu tata Negara 

Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk 

pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara 

pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan 

oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan 

ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan 

menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang munkin timbul 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang 

dijalaninya. 

 

Dalam literatur fiqh siyasah sesungguhnya dikenal dua jenis 

siyasah. Pertama, siyasah syar’iyah yaitu siyasah yang proses 

penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama. Kedua, 

siyasah wadh’iyah yaitu siyasah yang dihasilkan oleh produk 

pemikiran manusia semata yang dalam  proses penyusunannya 

tidak memperhatikan norma dan etika agama. Siyasah syar’iyah 

dan siyasah wadh’iyah hanya memiliki satu sumber saja, yaitu 

sumber dari bawah atau sumber yang berasal dari manusia itu 

sendiri dan lingkungannya, seperti ara’ ahl basher atau yang biasa 

disebut dengan pandangan para ahli atau pakar, al’ urf (uruf), al-

‘adah (adapt), al-tajarib (pengalaman-pengalaman), al-awda’al-

maurutsah (aturan-aturan terdahulu yang diwariskan). Sumber-
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sumber hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu 

berbeda-beda dan terus menerus berkembang. 

 

Setiap produk siyasah syar’iyah paslilah Islami. Namun 

tidak demikian dengan siyasah wadh’iyah. Siyasah wadh’iyah 

sangat boleh jadi bertentangan dengan ajaran Islam karena dalam 

proses penyusunannya memang tidak lebih dulu merujuk pada 

ajaran atau norma agama. Namun hal ini bukan berarti setiap 

siyasah wadh’iyah pasti tidak Islami. Siyasah wadh’iyah bias saja 

bernilai Islami atau dapat dikategorikan sebagai siyasah syar’iyah 

selama ia memenuhi enam macam kriteria sebagai berikut : 

a. Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki 

dengan syariat Islam. 

b. Peraturan itu meletakan persamaan kedudukan manusia di 

depan hukum dan pemerintahan 

c. Tidak memberatkan masyarakat 

d. Untuk menegakan kaadilan 

e. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan 

kemudaratan 

f. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah 

 

Di samping berbeda sumber pembentuknya, siyasah syar’iyah 

dan siyasah wadh’iyah juga dapat dibedakan dari tujuan yang 

hendak digapainya. Siyasah syar’iyahbertujuan mengantarkan 

rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara 

siyasah wadh’iyah hanya bertujuan mengantarkan rakyat untuk 

menggapai kebahagiaan duniawi saja. 

 

Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu 

ditumbuhkembangkan serta dilestarikan. Sebaliknya, siyasah yang 

zalim tidak patut dilakukan. Dalam kenyataan empirik adakalanya 

terjadi siyasah yang adil tercampur dengan siyasah yang zalim, 

sehingga dalam waktu yang sama bercampurlah antara yang adil 

dan yang zalim, atau antara yang benar dan yang salah. Allah SWT 

melarang menciptakan suasana demikian.  

 

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang 

serba lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan 

seperti ketatanegaraan.
20

 Dalam sistem ketatanegaraan tersebut 

pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang 

disekitarnya.  Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan 

Undang-undang dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang 

menyangkut tentang prinsip siyasah syar’iyah, dimana ketentuan 
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ataupun prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-qur'an dan 

hadits. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut antara manusia dengan 

manusia yang berpijak di atas bumi ini. Kita sebagai umat manusia 

wajib untuk menjalankan amal-amal soleh, maka Allah SWT akan 

selalu meridhai kita. Seperti ayat berikut : 

 

 
 

Artinya: “Katakanlah: Ya Tuhan yang memiliki segala 

kekuasaan.Engkau berikan kekuasaan kepada barang 

siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut 

kekuasaan dari barang siapa yang Engkau kehendaki 

dan Engkau muliakan barangsiapa yang Engkau 

kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. 

Sesungguhnya Engkau atas tiap-tiap sesuatu adalah 

Maha Kuasa.”
 21

 

Selain ayat di atas, ayat berikut juga menjelaskan bahwa 

allah akan memberikan imbalan yang setimpal bagi orang-orang 

yang memperbanyak amal soleh di dunia. 

 

Artinya : Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang 

beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal 

yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan 

menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, 

sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang 

sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan 
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meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-

Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan 

menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam 

ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap 

menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan 

sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang 

(tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah 

orang-orang yang fasik.
22

 

 

Walaupun Allah SWT menciptakan manusia dengan 

berbagai macam bentuk, jenis kelamin, bangsa, suku, ras, 

ataupun yang lainnya tetapi kita haruslah tetap harus saling 

mengenal, karena agama Islam mengajarkan manusia menjadi 

umat yang satu. Di tengah keberagamaan tersebut pastilah 

terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang di 

sekitarnya. Namun menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, 

harus mempunyai syarat tersendiri, seperti ayat Al-Quran 

berikut : 

 

 
 

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang 

yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi 

karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu 

bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, 

maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 

menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar 

balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala 

apa yang kamu kerjakan.”
23

 

 

Selain adil, seorang pemimpin haruslah mempunyai sifat 

musyawarah dalam suatu memecahkan suatu permasalahan, seperti 

perintah allah SWT yang terdapat dalam surah berikut: 
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Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku 

lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu 

bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu 

ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 

dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 

kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”
24

 

 

Dari dasar dan prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sistem sosial pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai 

dengan tuntutan zaman. Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan 

serta tehnis pengelolaan diserahkan kepada kehendak umat sesuai 

dengan masalah-masalah kehidupan duniawi yang timbul pada 

tempat dan zaman mereka.
25

 

 

2. Obyek dan bidang bahasan siyasah syar’iyah 

Setiap ilmu pastinya mempunyai obyek dan bidang 

bahasannya, begitu pula dengan siyasah syar'iyah. Fikih siyasah 

adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fikih. 

Fikih siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan 

spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara 

dan pemerintahan. fiqh siyasah memiliki memiliki persamaan 

dengan fiqh pada umumnya dan dengan siyasah syar’iyah, yakni 

sama-sama merupakan produk ijtihad. Fiqh berbeda dengan fiqh 

siyasah pada umumnya terdapat pada kajiannya. Kajian fiqh 

sangatlah luat dan umum, termasuk di dalamnya mengkaji tentang 

fiqh siyasah. Sementara kajian fiqh siyasah sangatlah terbatas, 

yakni hanya khusus membahas tentang masalah-masalah politik 

atau ketatanegaan dalam perspektif Islam. 

 

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa obyek fikih 

siyasah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang 
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dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok 

ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan dan untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan, 

obyek obyek kajian fikih siyasah berkaitan dengan "pekerjaan 

mukallaf dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat 

persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak 

peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu 

nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah 'amah yang tetap. 

 

Dari pandangan-pandangan tersebut memberi gambaran 

bahwa obyek bahasan fikih siyasah secara garis besar adalah 

pengaturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan 

landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat, 

pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan 

dan, mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan 

kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.
26

 

 

Selain memiliki obyek kajian, fikih siyasah juga memiliki 

bidang-bidang bahasan. Mengenai pembidangan fiqh siyasah di 

kalangan pakar fiqh siyasah terjadi perbedaan pendapat. Menurut 

Abdul Wahab Khallaf, ada tiga  bidang kajian fiqh siyasah yaitu 

siyasah dusturiyah, siyasah maliyah, dan siyasah kharijiyyah. 

Namun berbeda dengan Abdul Wahab Khallaf, Abdurrahman Taj 

mengklasifikasikan bidang kajian fiqh siyasah menjadi tujuh 

macam yaitu siyasah dusturiyyah, siyasah tasyri’iyah, siyasah 

qadha’iyah, siyasah maliyah, siyasah idariyah, siyasah tanfidziyah, 

dan siyasah kharijiyah. Dalam perbedaan pendapat tersebut dapat 

dilihat bahwa siyasah yang sering dipergunakan oleh umat muslim 

ada empat yaitu, fiqh siyasah dusturiyah, fiqh siyasah dauliyah, 

fiqh siyasah maliyah, dan fqh siyasah harbiyah. 

 

Pertama bidang fiqh siyasah dusturiyah (tata Negara) 

mencakup siyasah tasyri'iyah (siyasah penetapan hukum yang 

sesuai dengan syariat), siyasah qadhaiyah syar'iyah (siyasah 

administrasi yang sesuai dengan syariat), dan siyasah tanfidziyah 

syar'iyah (siyasah pelaksanaan syariat). Siyasah Dusturiyah adalah 

siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk 

pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan (kepala 

negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan 

umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan 

masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Secara 

garis besar fikih siyasah dauliyah ini mencakup persoalan dan 

ruang lingkup pembahasannya, masalah-masalah imamah, hak dan 

kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, baiat, waliyul jadi, 
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perwakilan, ahlul halli wal aqdi dan wazarah. Siyasah dusturiyah 

mulai berkembang dari konstitusi Madinah kepada nilai-nilai yang 

ada dalam konstitusi Madinah kemudian dituangkan dalam 

Undang-Undang Dasar masing-masing Negara di dunia Islam 

sesuai dengan kondisi social-politik di Negaranya masing-masing. 

 

Kedua bidang fiqh siyasah dauliyah/kharijiyah (hubungan 

internasional) yaitu siyasah yang berhubungan pengaturan 

pergaulan antara negara-negara Islam dan dengan negara-negara 

bukan Islam, tata cara pengaturan pergaulan warga negara muslim 

warga negara non-muslim yang ada di negara Islam, hukum dan 

peraturan yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara-

negara lain dalam situasi damai dan perang. Secara garis besar 

fikih siyasah dauliyah meliputi pengertian dan ruang lingkup 

bahasanya, persoalan internasional, teritorial, nasionality dalam 

fikih Islam, pembagian dunia menurut fikih Islam, masalah 

penyerahan penjahat, masalah pengasingan dan pengusiran, 

perwakilan asing, tamu-tamu negara, orang-orangan dzimi, 

masalah perbedaan agama, hubungan muslim dengan non-muslim 

dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, 

dalam pidana hudud dan dalam pidana qishash. Siyasah dauliyah 

mulai berkembang dari pembagian dar al-Islam dan dar al-harb 

kepada Negar Islam, Negeri muslim atau Negara yang mayoritas 

penduduknya muslim, dana Negara-negara yang berdamai dengan 

Negeri-negeri muslim. Disamping itu juga terbentuknya berbagai 

kerjasama antar Negara di dunia Islam dengan Organisasi 

Konferensi Islam (OKI). Sesungguhnya secara moral hal ini 

dilandasi dengan persaudaraan sesame manusia, persaudaraan 

sesama muslim, dan persaudaraan sesame warga Negara.
 27

 

 

Ketiga bidang fiqh siyasah maliyah adalah siyasah yang 

mengatur hak-hak orang-orang miskin, mengatur sumber-sumber 

mata air (irigasi) dan perbankan. Yaitu hukum dan peraturan yang 

mengatur hubungan diantara orang-orangan kaya dan miskin, 

antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, 

baitul mal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan 

kekayaan negara. Secara garis besar fikih siyasah maliyah meliputi 

pengertian dan ruang lingkup pembahasanny, sumber-sumber 

perbendaharaan negara, sebaba-sebab para fuqaha tidak 

memberikan perhatian khusus terhadap persoalan maliyah negara, 

masalah pajak, dan baitul mal fungsinya. 
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Keempat bidang fiqh siyasah harbiyah yaitu siyasah yang 

mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan 

dengannya, seperti perdamaian. Secara garis besar fikih siyasah 

harbiyah meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, 

arti, tujuan, dan macam-macam peperangan dalam islam, kaidaih-

kaidah peperangan dalam islam, masalah mobilisasi umum, hak-

hak dan jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan, 

tawanan perang, harta peperangan, dan mengakhiri peperangan 

menuju perdamaian.
28

 

 

3. Prinsip umum penyelenggaraan Pemerintahan menurut siyasah 

syar’iyah 

Dalam menjalankan pemerintahan di dalam suatu lembaga 

haruslah memiliki tata cara tersendiri untuk menjalankannya. Tata 

cara ataupun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut tidak hanya 

sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tapi juga haruslah 

sesuai dengan syari'at Islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan 

yang sesuai dengan syari'at Islam tersebut yaitu meliputi tata cara 

pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara umum 

seorang pemimpin dalam mengemban tugasnya senantiasa harus 

berorensiasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara 

fisik matrial maupun secara mental spiritual (kejiwaan). Hal ini 

sejalan dengan Qaidah fiqih. Adapun dalam mewujudkan 

kemaslahatan itu, syara’ menetapkan prinsip-prinsip kuliyah yaitu: 

a. Semua yang mengandung madlarat harus dijauhi atau 

dihilangkan 

b. Dalam menghindari dan menghilangkan yang madlarat 

ditempuh pula prinsip-prinsip 

1) Dalam menghilangkan yang madlaratnya, tidak boleh 

dengan menempuh madlarat yang sama atau yang lebih 

berat madlaratnya. 

2) Dalam menghilangkan madlarat yang umum boleh 

ditempuh dengan madlarat yang khusus, atau yang lebih 

ringan, bila tidak ada jalan lain. 

c. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan 

daripada sekedar mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus 

menolak kemadlaratan. 

d. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang 

mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.
29

 

 

Menurut al-Baqilani, pengetahuan seorang khalifah tentang 

keistimewaan sifat-sifat pribadi seorang calon penggantinya tidak 

bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengangkat khalifah. Namun 
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pengangkatan bisa dilakukan melalui penunjukan yang disertai 

perjanjian. Sebagai langkah alternatif, khalifah dapat dipilih oleh 

kelompok yang melepas dan mengikat terdiri atas para imam 

Ahlisunnah, siapapun mereka tetapi bisa dipastikan meliputi ulama 

senior. Pemilihan semacam ini dianggap sah, bahkan bila 

dilaksanakan hanya oleh satu orang selama disaksikan oleh banyak 

umat Islam. Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala Negara 

harus memiliki tujuh syarat berikut ini yaitu : 

a. Keseimbangan (al-adalah) yang memenuhi semua kriteria. 

b. Ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat 

melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang 

timbul dan untuk membuat kebijakan hukum. 

c. Panca inderanya lengkap dan sehat pendengaran, penglihatan, 

dan sebagainya sehingga ia dapat menangkap dengan benar 

dan tepat apa yang ditangkap oleh inderanya. 

d. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang 

menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun. 

e. Visi pemikirannya baik sehingga dia dapat menciptakan 

kebijaakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan 

kemaslahatan mereka. 

f. Ia mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang 

membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi 

musuh. 

g. Ia mempunyai nasab dari suku Quraisy karena adanya nash 

tentang hal itu dan telah terwujudnya ijma’ ulama tentang 

masalah itu. 

 

Setelah semuanya terpenuhi, barulah seseorang bisa 

mencalonkan atupun dicalonkan untuk menjadi kepala Negara. 

Namun menjadi kepala Negara tidaklah mudah, harus memenuhi 

segala kewajibannya. menurut Al-Mawardi kewajiban-kewajiban 

imam  tersebut adalah; 

a. Memelihara agama; 

b. Mentanfidzkan hukum diantara orang-orang yang 

bersengketa dan menyelesaikan perselisihan sehingga 

keadilan terlaksana secara umum; 

c. Memelihara dan menjaga keamanan; 

d. Menegakkan hukum-hukum Allah; 

e. Memerangi orang yang menentang Islam; 

f. Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan 

syara’ atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu; 

g. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-

orang yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan wajar 

serta membayarkannya pada waktunya; 



 

h. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur 

dalam menyelasikan tugas-tugas serta menyerahkan 

pengurusan kekayaan negara kepada mereka; 

i. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam 

membina umat dan menjaga agama.
30

 

 

Dari pemaparan di atas dapat kita lihat bahwa menjadi imam 

ataupun kepala Negara tidaklah mudah. Banyak syarat dan 

kewajiban yang harus dipenuhi untuk rakyat ataupun untuk 

umatnya, maka tugas-tugas yang harus di emban oleh kepala 

Negara ada sepuluh hal, yaitu sebagai berikut : 

a. Menjaga agama agar tetap berada tetap berada di atas pokok-

pokoknya yang konstan dan sesuai pemahaman yang 

disepakati oleh generasi salaf umat islam. 

b. Menjalankan hukum bagi pihak-pihak yang bertikai dan 

memutuskan permusuhan antar pihak yang berselisih, 

sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua orang. 

c. Menjaga keamanan masyarakat sehingga manusia dapat 

hidup tenang dan berpergian dengan aman tanpa takut 

mengalami penipuan dan ancaman atas diri dan hartanya. 

d. Menjalankan hukum had sehingga manusia dapat hidup 

tenang dan bepergian dengan aman tanpa takut mengalami 

penipuan dan ancaman atas diri dan hartanya. 

e. Menjaga perbatasan Negara dengan perangkat yang memadai 

dan kekuatan yang dapat mempertahankan segera sehingga 

musuh-musuh Negara tidak dapat menyerang agama Islam 

dan tidak menembus pertahanannya serta tidak dapat 

mencelakakan kaum muslimin atau kalangan kafir  mu’ahad 

(yang diikat janji) 

f. Berjihad melawan pihak yang menentang Islam setelah 

disampaikan dakwah kepadanya hingga ia masuk Islam atau 

masuk dalam jaminan Islam atau dzimmah. 

g. Menarik fai’ dan memungut zakat sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh syariah Islam secara jelas dan nash 

dan ijtihad. 

h. Menentukan gajih dan besarnya atha’ (pemberian) kepada 

rakyat dan pihak yang mempunyai bagian dari baitul mal, 

tanpa berlebihan atau kekurangan, dan memberikannya pada 

waktu tidak lebih dahulu dari waktunya dan tidak pula 

menundanya hingga lewat waktunya. 

i. Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan mengangkat 

orang-orang yang berkompeten untuk membantunya dalam 

menunaikan amanah dan wewenang yang ia pegang dan 
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mengatur harta yang berada dibawah wewenangnya, sehingga 

tugas-tugas dapat dikerjakan dengan sempurna dan harta 

Negara terjaga dalam pengaturan orang-orang yang 

terpercaya. 

j. Agar ia melakukan sendiri inspeksi atas pekerjaan para 

pembantunya dan meneliti jalannya proyek sehingga ia dapat 

melakukan kebijakan politik umat Islam dengan baik dan 

menjaga Negara.
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Terlepas dari itu semua, seorang pemimpin haruslah 

memiliki sikap adil kepada semua warga, tanpa membedakan ras, 

suku, ataupun agama. Adil dalam segala hal, misalnya adil yang 

pemberian beras raskin kepada orang-orang miskin. Dari sikap adil 

itulah akan tercipta rasa persatuan dan persaudaraan antar warga 

khususnya persaudaraan antar muslim. Setiap warga berhak 

menerima suatu persamaan, bukan berarti orang kaya mendapatkan 

perlakuan yang istimewa sedangkan orang miskin diperlakukan 

sewenang-wenang.
32

 

 

Selain itu, pemimpin haruslah memiliki prinsip tolong-

menolong dan membela yang lemah, bukan malah menindas rakyat 

yang lemah dan membela rakyat yang keadaan ekonominya lebih 

mampu agar terciptanya perdamaian tanpa adanya peperangan 

antar umat manusia. Seorang pemimpin haruslah bisa menegakkan 

hak-hak asasi manusia, misalnya hak untuk hidup, hak atas milik 

pribadi dan hak mencari nafkah, serta hak mengeluarkan pendapat 

di muka umum. Adapun seorang pemimpin ingin memilih atau 

menetapkan seorang pejabat dalam melaksanakan suatu urusan, 

pemimpin haruslah melihat apakah orang tersebut bisa dipercaya 

atau tidak, jika orang tersebut bisa dipercaya barulah bisa diberi 

tanggungjawab untuk menjadi pejabat dalam melaksanakan suatu 

urusan.
33

  

 

Pada masa pemerintahan para khalifah Ar-Rasyidin, mereka 

menerapkan beberapa prinsip konstitusional yaitu: 

a. Prinsip persamaan hak antar individu rakyat, baik sebagai 

pejabat atau sebagai rakyat, dalam ketundukan sebagai syariat 

Islam. Manusia di hadapan syariat Allah adalah sama, tidak 

ada pengistimewaan untuk seseorang, siapapun dia 

b. Prinsip musyawarah yang diwajibkan oleh nash-nash al-

Qur’an dan hadits-hadits Nabi yang shahih sebagai kewajiban 

keislaman atas para penguasa dan rakyat. 
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c. Prinsip pengawasan atas para aparat khalifah dan itu adalah 

kewajiban keislaman. 

d. Prinsip kejujuran, bahwa penguasa atau pemerintah wajib 

jujur dan bersikap amanah terhadap rakyat. Tanpa sifat jujur 

dan terus terang antara pemerintah atau rakyat pasti tidak 

akan tercipta makna musyawarah, tidak akan terwujud makna 

partisipasi politik yang benar, dan tidak akan tercipta saling 

tolong-menolong antara keduanya. 

e. Prinsip taat kepada hakim atau pemerintah dalam hal 

kebaikan dan kewajiban menolak taat dalam hal yang bukan 

kebaikan atau dalam maksiat. 

f. Prinsip menyampaikan amanah kepada yang berhak dan 

berlaku adil. 

g. Prinsip wajib jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah 

merupakan salah satu sifat yang hanya khusus dimiliki oleh 

orang-orang yang beriman dan jujur dalam keimanannya. 

h. Prinsip menjauhi sikap kufur. umat-umat terdahulu terhadap 

nikmat-nikmat Allah banyak yang melakukan sikap kufur, 

tidak menekuni semua perintahnya, dan tidak menjauhi 

larangannya. Membawa mereka kepada ketakutan dan 

kelaparan.
 34

 

 

B. Pemerintahan Desa. 

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Pemerintahan Desa merupakan hal terpenting dalam suatu Desa. 

Pemerintahan Desa mengatur seluruh  kepentingan masyarakat 

Desa termasuk dalam hal pembangunan Desa. Dimana 

pembangunan tersebut bertujuan untuk memajukan dan 

mensejahterakan warga Desa setempat. Seperti yang dijelaskan 

oleh pasal-pasal berikut ini : 

 

Pasal 1 : Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 

Pasal 23  : Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah 

Desa.  

 

Pasal 25  : Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 

lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang 

disebut dengan nama lain. 

                                                             
34

 Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, Cetakan Pertama, Amzah, Jakarta, 2005, hlm 

6-21. 



 

 

Menurut pasal 1, 23, dan 25 Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah 

Desa.Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh 

perangkat Desa. 

 

Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsure 

pembantu Kepala Desa terdiri dari; 

1. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa. 

2. Pelaksana kewilayahan yang jumlahnya ditentukan secara 

proposional. 

3. Pelaksanaan teknis, paling banyak 3 (tiga) seksi.
35

 

 

Pasal 26 point 1: Kepala Desa bertugas menyelenggarakan 

Pemerintahan Desa, melaksanakan 

Pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa. 

 

Menurut pasal-pasal di atas, Kepala Desa merupakan 

bagian dari permerintah Desa yang bertugas menyelenggarakan 

Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa wajib untuk 

menyampaikan laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada 

Bupati/Walikota, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat 

Desa secara tertulis. Serta menyampaikan laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada 

Bupati/Walikota. 

 

Selain mempunyai tugas, Kepala Desa juga mempunyai 

larangan dalam menjalankan jabatannya, yaitu Kepala Desa 

dilarang merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang 

menguntungkan diri sendiri, melakukan tindakan diskriminatif 

terhadap masyarakat, melakukan korupsi, menjadi pengurus partai 

politik, merangkap jabatan, ikut sertadalam kampanye pemilu 

kepala daerah, melanggar sumpah/janji jabatan, dan meninggalkan 
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tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan 

yang jelas. 

 

Pasal 33 : Pada saat pencalonan Kepala Desa, warga haruslah 

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu : 

1. Warga negara Republik Indonesia; 

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

Bhinneka Tunggal Ika; 

4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah 

menengah pertama atau sederajat; 

5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun 

pada saat mendaftar; 

6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 

7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal 

di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun 

sebelum pendaftaran; 

8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 

9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap karena melakukan 

tindak pidana yang diancam dengan pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau 

lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai 

menjalani pidana penjara dan mengumumkan 

secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa 

yang bersangkutan pernah dipidana serta 

bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-

ulang; 

10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai 

dengan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 

11. Berbadan sehat; 

12. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 

(tiga) kali masa jabatan 

 

Calon Kepala Desa tersebut dipilih langsung oleh penduduk 

Desa yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah 

menikah dan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah 

Kabupaten/Kota. Pemilihan tersebut haruslah bersifat jujur dan adil. 

 



 

Dalam menjalankan jabatannya, Kepala Desa memegang 

jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan 

dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara 

berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalan di dalam masa 

jabatannya tersebut Kepala Desa dapat juga berhenti dari 

jabatannya. Berhentinya Kepala Desa disebabkan oleh beberapa 

hal yaitu karena meninggal dunia permintaan sendiri, ataupun 

diberhentikan. 

 

Kepala Desa dapat diberhentikan karena beberapa sebab 

yaitu karena berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan 

tugas secara berkelanjutan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

calon Kepala Desa, atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa. 

Pemberhentian tersebut ditetapkan oleh Bupati/Walikota. 

 

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa juga dibantu 

oleh perangkat Desa. Perangkat Desa itu sendiri terdiri dari 

sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan,dan pelaksana teknis. 

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan 

dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Setiap warga Desa 

berhak untuk mencalonkan diri menjadi perangkat Desa, dengan 

syarat berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau 

yang sederajat, berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 

(empat puluh dua) tahun dan bertempat tinggal di Desa paling 

kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. 

 

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan perangkat Desa 

berhenti pada masa jabatannya, yaitu karena meninggal dunia, 

permintaan sendiri, atau diberhentikan. pemberhentian perangkat 

Desa tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan 

dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Adapun sebab-sebab 

dari pemberhentian perangkat Desa dikerenakan usianya telah 

genap 60 (enam puluh) tahun, berhalangan tetap, tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, atau melanggar larangan 

sebagai perangkat Desa. 

 

Selain Kepala Desa dan perangkat Desa, di dalam suatu 

Desapun terdapat Badan Permusyawaratan Desa. Badan 

Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Des berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan ditetapkan secara demokratis.Masa keanggotaan 

Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung 

sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan paling banyak 3 (tiga) 

kali menjabat secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 

 



 

Pasal 58 : (1).Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 

ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 

(lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) 

orang, dengan memperhatikan wilayah, 

perempuan, penduduk, dan kemampuan 

Keuangan Desa. 

(2).Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan keputusan Bupati/Walikota. 

(3).Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum 

memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara 

bersama-sama di hadapan masyarakat dan 

dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang 

ditunjuk. 

(4).Susunan kata sumpah/janji anggota Badan 

Permusyawaratan Desa sebagai berikut: 

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji 

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya 

selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa 

dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan 

seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam 

mengamalkan dan mempertahankan Pancasila 

sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan 

menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 serta melaksanakan segala peraturan 

perundang-undangan dengan selurus-lurusnya 

yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia”. 

 

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan 

dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling 

banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, 

perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Pimpinan 

Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 

(satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan 

Badan Permusyawaratan Desa dipilih oleh anggota Badan 

Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan 

Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus, dan rapat 

tersebut untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan 

dibantu oleh anggota termuda. 

 

Pasal 71 : (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban 

Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 



 

(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, 

pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. 

 

Pasal 72 : (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

71 ayat (2) bersumber dari: 

a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil 

aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan 

lain-lain pendapatan asli Desa; 

b. alokasi Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara; 

c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

Kabupaten/Kota; 

d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari 

dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; 

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; 

f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari 

pihak ketiga; dan 

g. lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan 

mengefektifkan program yang berbasis Desa secara 

merata dan berkeadilan. 

(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) 

dari pajak dan retribusi daerah. 

(4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) 

dari dana perimbangan yang diterima 

Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi 

Khusus. 

(5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala 

Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada 

perangkat Desa yang ditunjuk. 

(6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi 

dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau 

pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan 

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang 

seharusnya disalurkan ke Desa. 

 

Dalam menjalankan Pemerintahan Desa haruslah memiliki 

rancangan APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 



 

merupakan keuangan dan aset Desa yang berupa uang dan barang. 

Pendapatan Desa bersumber dari: 

a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, 

swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain 

pendapatan asli Desa. 

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Alokasi 

APBN bersumber dari Belanja Pusat dengan 

mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata 

dan berkeadilan. 

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

Kabupaten/Kota. Bagian hasil pajak ini paling sedikit 10% 

(sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. 

d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana 

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Alokasi dana 

Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana 

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah 

dikurangi Dana Alokasi Khusus. Bagi Kabupaten/Kota 

yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah 

dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar 

alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi 

Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.bantuan 

keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota.ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500 

juta digunakan maksimal 60%, ADD Rp 500 juta-700 juta 

digunakan maksimal 50%, ADD 700 juta-900 juta 

digunakan maksimal 40%, dan ADD Rp di atas 900 juta 

digunakan maksimal 30%.
36

 

e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak 

ketigadan 

f. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

 

Pasal 74 : (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi 

kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam 

Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah 

Daerah Provinsi, dan Pemerintah. 

(2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada 

kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, 

dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. 
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Sedangkan belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi 

kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa 

dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan. Belanja Desa 

tersebut merupakan semua pengeluaran dari rekening Desa yang 

merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang 

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Beberapa 

hal yang tergolong belanja Desa yaitu : 

a. Belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja 

barang dan jasa, dan belanja modal. 

b. Belanja yang tidak langsung yang terdiri atas belanja pegawai, 

belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja 

bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. 

 

Selain dari pendapatan dan belanja Desa, Desa juga 

mempunyai pembiayaan. Pembiayaan Desa meliputi semua 

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang 

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Pembiayaan Desa terdiri atas : 

a. Penerimaan pembiayaan yang mencakup sisa lebih 

perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, pencarian 

dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa yang 

dipisahkan, dan penerimaan pinjaman. 

b. Pengeluaran pembiayaan yang mencakup pembentukan dana 

cadangan, penyertaan modal Desa, dan pembayaran utang.
37

 

 

Pasal 76 : (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, 

pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan 

Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, 

hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian 

umum, dan aset lainnya milik Desa. 

(2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) antara lain: 

a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan 

sumbangan atau yang sejenis; 

c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan 

dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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d. hasil kerja sama Desa; dan 

e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya 

yang sah. 

(3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat 

dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. 

(4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah 

disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. 

(5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan 

kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk 

fasilitas umum. 

(6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti 

status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. 

 

Setelah keuangan Desa diperiksa dan diserahkan 

laporannya kepada Bupati/Walikota, aset Desapun harus dipriksa 

agar pemerintah Desa mengetahui sejauh mana Desa yang 

dikelolah berkembang. Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, 

tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan 

Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, 

mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik 

Desa. Aset lainnya milik Desa diantaranya : 

G. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa; 

H. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan 

atau yang sejenis; 

I. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari 

perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

J. Hasil kerja sama Desa; dan 

K. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang 

sah. 

 

Pasal 89 : Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: 

a. pengembangan usaha; dan 

b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat 

Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat 

miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan 

dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa. 

Pasal 90: Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa 

mendorong perkembangan BUM Desa dengan: 



 

a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan; 

b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; 

dan 

c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan 

sumber daya alam di Desa. 

 

Untuk mendapatkan pendapatan tambahan Desa, Desa dapat 

mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.  

BUM Desa 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. BUM Desa bisanya berupa usaha 

ekonomi, dan penghasilannyapun bisa dimanfaatkan untuk 

pengembangan usaha tersebut atau dimanfaatkan untuk 

Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan 

pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, 

bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

 

Dana awal untuk pembentukan BUM Desa itu sendiri 

bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dengan 

cara memberikan hibah dan/atau akses permodalan, melakukan 

pendampingan teknis dan akses ke pasar, serta memprioritaskan 

BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa. 

 

2. Kewenangan Desa 

Desa Karang Sari merupakan salah satu Desa yang amat 

penting di Kabupaten Lampung Selatan, dikarenakan Desa Karang 

Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lmpung Selatan 

merupakan jalur perhubungan antara Desa Karang Anyar, 

Kecamatan Jati Mulyo,  Kabupaten Lampung Selatan dimana di 

Desa tersebut  terdapat Pasar yang menjadi sumber perbelanjaan 

dan sumber mencari nafkah bagi sebagian warga di sekitar 

Kecamatan Jati Agung. Jika dilihat dari cirri-cirinya, Desa dapat 

dikelompokan sebagai berikut: 

a. Desa Swadaya (tradisional) 

Desa Swadaya adalah Desa yang memiliki potensi tertentu 

tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri: 

1) Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya. 

2) Penduduknya jarang. 

3) Mata pencaharian bersifat agraris. 

4) Bersifat tertutup. 

5) Masyarakat memegang teguh adat. 

6) Teknologi masih rendah. 



 

7) Sarana dan prasarana sangat kurang. 

8) Hubungan antar manusia sangat erat. 

9) Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. 

 

b. Desa Swakarya (transisi) 

Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari Desa 

Swadaya menuju Desa Swasembada. Ciri-ciri Desa Swakarya 

adalah: 

1) Adat istiadat sudah tidak mengikat penuh. 

2) Mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi 

3) Tidak terisolasi lagi walau pekonomian  rendah. 

4) Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, 

jalur lalu lintas dan prasarana lain. 

5) Jalur lalu lintas antara Desa dan Kota sudah agak 

lancar. 

 

c. Desa Swasembada (maju) 

Desa Swasembada adalah Desa yang masyarakatnya telah 

mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya 

alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan 

regional. Ciri-ciri desa Swasembada: 

1) kebanyakan berlokasi di ibukota Kecamatan. 

2) penduduknya padat-padat. 

3) tidak terikat dengan adat istiadat 

4) telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan 

labih maju dari Desa lain. 

5) partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.
38

 

 

Pasal 7 : (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat 

melakukan penataan Desa. 

(2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan 

Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertujuan: 

a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa; 

b. mempercepat peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Desa; 

c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan 

publik; 
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d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan 

Desa; dan meningkatkan daya saing Desa. 

(4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. pembentukan; 

b. penghapusan; 

c. penggabungan; 

d. perubahan status; dan 

e. penetapan Desa. 

 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa yaitu 

meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan 

status, dan penetapan Desa. Penataan tersebut pun tidak semata-

mata karna kepentingan pribadi, penataan tersebut haruslah 

berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, 

kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-

undangan. 

Dalam pembentukan suatu Desa tidaklah dibentuk dengan cara 

sewenang, pembentukan suatu Desa haruslah memenuhi beberapa 

syarat yaitu :  

a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun 

terhitung sejak pembentukan; 

b. Jumlah penduduk, yaitu: 

6. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa 

atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga; 

7. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa 

atau 1.000 (seribu) kepala keluarga; 

8. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) 

jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga; 

9. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara 

paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam 

ratus) kepala keluarga; 

10. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 

(dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) 

kepala keluarga; 

11. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi 

Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling 

sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) 

kepala keluarga; 

12. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, 

Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling 

sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga 

ratus) kepala keluarga; 



 

13. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan 

Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 

200 (dua ratus) kepala keluarga; dan 

14. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 

(lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga. 

c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi 

antarwilayah; 

d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup 

bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa; 

e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber 

daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; 

f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta 

Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ 

Walikota; 

g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan 

pelayanan publik; dan 

h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan 

tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Setelah memenuhi syarat tersebut barulah suatu wilayah dapat 

disebut sebagai Desa. Desa memiliki kewenangan sendiri, 

kewenangan tersebut meliputi : 

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, terdiri atas : 

1) Sistem organisasi masyarakat adat; 

2) Pembinaan kelembagaan masyarakat; 

3) Pembinaan lembaga dan hukum adat; 

4) Pengelolaan tanah kas Desa; dan 

5) Pengembangan peran masyarakat Desa.
39

 

b. Kewenangan lokal berskala Desa, terdiri atas : 

1) Pengelolaan tambatan perahu; 

2) Pengelolaan pasar Desa; 

3) Pengelolaan tempat pemandian umum; 

4) Pengelolaan jaringan irigasi; 

5) Pengelolaan lingkungan permukiman; 

6) Pembinaan kesehatan masyarakat; 

7) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; 

8) Pengelolaan perpustakaan Desa; 

9) Pengelolaan embung Desa; 

10) Pengelolaan air minum berskala Desa; dan 

11) Pembuatan jalan Desa ke wilayah pertanian.
40

 

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  
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d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Selain kewenangan tersebut, menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan 

dalam negeri menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan 

situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. Dalam menetapkan 

kewenangan Desa menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri berkoordinasi 

dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan 

pemberdayaan masyarakat desa. 

 

Pasal 11: (1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan 

berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah 

Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat 

masyarakat Desa. 

(2) Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan 

Desa yang berubah menjadi kelurahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

kekayaan/aset Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota yang digunakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 

 

Desa dapat berubah status menjadi kelurahan atau pun 

kelurahan dapat berubah menjadi Desa berdasarkan prakarsa 

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui 

Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat 

masyarakat Desa dengan cara mendapatkan persetujuan bersama 

Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

diajukan kepada Gubernur. 

 

Di dalam suatu Desa tentunya terdapat Lembaga 

Kemasyarakatan Desa yang membantu pelaksanaan fungsi 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan 

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa. Lembaga-lembaga masyarakat Desa terdiri atas 

lembaga formal dan nonformal. Lembaga masyarakat yang 

bersifat formal ialah lembaga yang didirikan atau disponsori oleh 

pemerintah, dan mungkin dibiayai oleh pemerintah (pusat, daerah, 



 

desa). Sedangkan lembaga nonformal ialah lembaga yang 

dibentuk oleh masyarakat, berdasarkan inisiatif masyarakat 

sendiri atau kelompok warga tertentu, dan pembiayaan atau 

dananya diperoleh melalui hasil swadaya masyarakat 

bersangkutan.
41

 

 

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber 

dari swadaya masyarakat, anggaran pendapatan dan belanja Desa, 

anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota 

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, 

bantuan pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah 

Kabupaten/Kota, serta bantuan lain yang sah dan tidak 

mengikat.
42

 

 

3. Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan 

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

memberikan landasan yuridis tentang paradigma dan konsep baru 

kebijakan tata kelola Desa. Undang-Undang Desa sebagai ujung 

tombak pembangunan.
43

 

 

Pasal 78 : (1) Pembangunan Desa bertujuan 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 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. 

 

Pembangunan Desa tersebut 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 
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lingkungan secara berkelanjutan.Selain dari pada itu, misi dari 

pembangunan Desa yaitu meliputi; 

3. menjalin hubungan antara usaha-usaha pembangunan 

sektoral yang berlangsung di Desa menjadi wahana 

pembangunan yang mampu mengakomodasi berbagai 

program dan usaha pada kelembagaan pembangunan 

masyarakat yang syah. 

4. Mengembangkan kesatuan dan persatuan wawasan 

pembangunan dan pengelolaan pembangunan desa. 

5. Menggerakan partisipasi masyarakat secara menyeluruh 

dalam wawasan pembangunan Desa terpadu.
44

 

 

Sebagai subyek pembangunan maka Desa dituntut untuk 

dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan 

mempertanggungjawabkan seluruh proses pembangunan. Dengan 

demikian maka Desa akan menjadi mandiri dalam menciptakan 

kesejahtaraan rakyat.
45

 

 

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, merupakanpenjabaran 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 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa merupakan satu-satunya 

dokumen perencanaan di Desa. 

(5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

dan Rencana Kerja Pemerintah Desa 
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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 di delegasikan 

pelaksanaannya kepada Desa. 

(7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu 

sumber masukan dalam perencanaan 

pembangunan Kabupaten/ Kota. 

 

Pembangunan Desa tersebut meliputi tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa direncanakan 

secara berjangka yaitu 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. 

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan 

Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur 

dalam Peraturan Pemerintah. Perencanaan Pembangunan Desa 

tersebut diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat 

Desa dengan syarat Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan 

musyawarah perencanaan Pembangunan Desa terlebih dahulu yang 

didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya 

masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten/Kota. 

 

Pasal 82 : (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi 

mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan 

Desa. 

(2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan 

terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. 

(3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan 

dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan 

pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa. 

(4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan 

perencanaan dan pelaksanaan Rencana 

Pembangunan jangka menengah Desa, Rencana 

Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran 



 

Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat 

Desa melalui layanan informasi kepada umum 

dan melaporkannya dalam musyawarah Desa 

paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. 

(5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam 

Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan 

pelaksanaan 

 

Masyarakat Desa juga berhak melakukan pemantauan 

terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Setelah melakukan 

pemantauan, masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan 

berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada 

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya 

Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan 

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, 

Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi 

kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling 

sedikit 1 (satu) tahun sekali. 

 

Pasal 83: (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan 

perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 

(satu) Kabupaten/ Kota. 

(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan 

dalam upaya mempercepat dan meningkatkan 

kualitas pelayanan, pembangunan, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan 

Perdesaan melalui pendekatan pembangunan 

partisipatif. 

(3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi: 

a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa 

dalam rangka penetapan kawasan pembangunan 

sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota; 

b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat perdesaan; 

c. pembangunan infrastruktur, peningkatan 

ekonomi perdesaan, dan pengembangan 

teknologi tepat guna; dan 

d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk 

meningkatkan akses terhadap pelayanan dan 

kegiatan ekonomi. 

(4) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan 

dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. 



 

(5) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 

oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

 

Pembangunan Desa berbeda halnya dengan Pembangunan 

Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan 

perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/ 

Kota. Pembangunan ini dilaksanakan dalam upaya mempercepat 

dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui 

pendekatan pembangunan partisipatif. Adapun bentuk 

pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu meliputi: 

a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka 

penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang 

Kabupaten/Kota; 

b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat perdesaan 

c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi 

perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan 

d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses 

terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. 

 

Pasal 86 : (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui 

sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 

mengembangkan sistem informasi Desa dan 

pembangunan kawasan Perdesaan. 

(3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan 

perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya 

manusia. 

(4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan 

Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang 

berkaitan dengan Pembangunan Desa dan 

pembangunan Kawasan Perdesaan. 

(5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat 

diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku 

kepentingan. 

(6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan 

informasi perencanaan pembangunan 

Kabupaten/Kota untuk Desa. 

 



 

Selain pembangunan Kawasan Perdesaan Desa juga berhak 

mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang 

dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang 

meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, 

serta sumber daya manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Keadaan umum Desa Karang Sari 

1. Sejarah Desa 

       Pada awalnya, Desa Karang Sari bukanlah merupakan suatu Desa, 

melainkan bagian dari Desa karang anyar, Kecamatan Jati Agung, 

Kabupaten Lampung Selatan.
46

 Pada tahun 1999 para tokoh masyarakat di 

lima Dusun melakukan musyawarah dengan tujuan dan sepakat untuk 

mengajukan usulan pemekaran Desa, pada tahun 2000 terbentuklah Desa 

persiapan yang diberi nama Desa Karang Sari yang terdiri dari 5 Dusun 

yang dipimpin oleh pejabat sementara selaku Kepala Desa yaitu Bapak 

Cuhli. Pada tahun 2002 Desa Karang Sari disahkan menjadi Desa Definitif 
47

yang diresmikan oleh Bapak Bupati Lampung Selatan yaitu Bapak 

Zulkipli Anwar. selaku Kepala Desa tetap dilanjutkan oleh Bapak Cuhli 

sebagai pejabat sementara hingga tahun 2006 yang kemudian diadakanlah 

pemilihan Kepala Desa. Dalam pemilihan Kepala Desa Bapak Cuhli 

terpilih untuk Kepala Desa Karang Sari.
48

 

 

Pada tahun 2013 masa jabatan Kepala Desa habis, terkait dengan 

habisnya masa jabatan tersebut Bapak Sugeng selaku pejabat sementara 

Kepala Desa dan saudara Tuni Nurman selaku Ketua BPD beserta seluruh 

aparatur Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Dalam 

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Bapak Romsi terpilih untuk menjadi 

Kepala Desa dan dilantik pada Juni tahun 2013 sampai dengan sekarang. 

 

2. Visi dan Misi Desa 

       Desa Karang Sari memiliki visi tersendiri yaitu menjadi Desa termaju 

dalam bidang pembangunan di segala bidang di Kecamatan Jati Agung. 

Adapun misi dari Desa Karang Sari yaitu: 

a. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian 

b. Pengembangan agri bisnis berbasis kelompok 

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

d. Meningkatkan pelayanan masyarakat.
49

 

 

3. Keadaan Geografis 

       Semenjak kepemimpinan Kepala Desa tahun 2013 sampai dengan 

sekarang yang dipimpin oleh bapak Romsi sangatlah menunjukan 
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perkembangan Desa yang sedikit demi sedikit mengalami kemajuan. 

misalnya dalam hal gotong-royong. Sebelum adanya kepemimpinan bapak 

Romsi dalam Pemerintahan Desa ini, masyarakat Karang Sari kurang 

memperdulikan dengan Kemajuan Desa, melainkan hanya mementingkan 

diri masing-masing terutama dalam hal kebersihan Desa. Ketika 

Pemerintahan Desa dipimpin oleh Bapak Romsi mulailah diberlakukan 

kembali terkait dengan gotong-royong sesama warga yang rutin dilakukan 

setiap hari minggu agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan bersih.
50

 

Pada tahun 2015 anggaran pendapatan dan belanja Desa mencapai Rp 

420.619.070. Anggaran tersebut dapat di rinci sebagai berikut : 

a. Pendapatan Desa Rp 420.619.070. 

a. Dana Desa Rp 290.271.080 

b. Alokasi dana Desa Rp 71.547.990 

c. Bantuan kabupaten/kota Rp 58.800.000 

b. Belanja Desa 

3. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Rp 140.070.098 

4. Bidang pembangunan Rp 261.243.972 

5. Bidang tak terduga Rp 19.305.00 

6. Jumlah belanja Rp 420.619.070 

c. Pembiayaan Desa 

a. Penerimaan pembiayaan Rp 420.619.070 

b. Pengeluaran pembiayaan Rp 420.619.070 

Selisih pembiayaan (a-b) Rp 0
51

 

 

       Namun ada beberapa hal yang masih harus ditangani oleh pihak 

Pemerintahan Desa, diantaranya dalam hal pembangunan jalan. 

Sebenarnya jalan aspal di Desa Karang Sari yang berbatasan dengan Desa 

Karang Anyar sampai dengan Desa Fajar Baru sudah pernah diperbaiki 

pada tahun 2014, tetapi rusak kembali. Kerusakan tersebut diakibatkan 

oleh seringnya dilewati mobil-mobil besar pengangkut sayur ataupun 

barang berat lainnya.
52

 Pedagang-pedagang di Desa Jati Mulyo sangatlah 

memanfaatkan akses jalan Desa Karang Sari, karna jarak antara pasar 

induk yang tempat biasa mereka berbelanja barang dagangan untuk di jual 

kembali di pasar Jati Mulyo lebih dekat jika di jangkau melewati Desa 

Karang Sari. Desa ini merupakan jalan pintas bagi mereka. Tetapi 

semenjak terbentuknya APBD tahun 2015, sedikit demi sedikit jalan Desa 

mulai diperbaiki.
53

 

 

       Selain dari pada itu hal yang harus juga perhatikan oleh pemerintah 

Desa yaitu toilet dan sumur di rumah-rumah warga. Ada beberapa Dusun 

yang warganya masih belum mendapatkan toilet yang memadai dan air 
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sumur yang mencakupi. Dari 10 (sepuluh) Dusun yang di bawahi oleh 

Desa Karang Sari terdapat 3 Dusun yang sangat memprihatinkan dalam 

hal tersebut yaitu Dusun Warung Gunung, Dusun Tanjung Baru, dan 

Dusun Tanjung Raya. Dimana warga Dusun tersebut membuang hajat di 

semak-semak dan mengambil air sumur di rumah warga lainnya yang 

sudah memiliki sumur sendiri. Dalam hal ini Pemerintah Desa belum 

mengambil tindakan untuk menindaklanjuti permasalahan disebabkan 

karena dana untuk pembangunan tersebut belum tercatat di dalam APBD. 

Namun pada tahun depan akan mencoba merencanakan pembangunan 

toilet dan sumur bagi warga-warga Dusun yang belum mempunyai toilet 

dan sumur sendiri.
54

 

 

       Bukan hanya permasalahan di atas saja yang menjadi sorotan 

masyarakat luar, ada beberapa hal yang harus segera ditindaklanjuti oleh 

pemerintah Desa untuk menjadikan Desa sesuai dengan visi dan misi yang 

diinginkan. permasalahan tersebut diantaranya : 

a. Desa Karang Sari belum mempunyai jembatan dan tambatan 

perahu/dermaga untuk akses transportasi dari Desa Karang Sari ke Desa 

Fajar Agung.  

b. Saluran irigasi bagi petani juga sangat memprihatinkan dan belum 

memenuhi kebutuhan warga. 

c. Pengaspalan jalan di Desa juga masih sangat jauh dari harapan, jalan di 

Desa masih sangat rusak dan terlihat lubang dimana-mana yang bisa 

berdampak buruk bagi msyarakat. Jika tidak segera diperbaiki, maka 

bisa saja jalan tersebut bisa memakan korban jiwa 

d. Pembangunan jaringan air bersih/air minum. Warga sekitar masih 

sering menggunakan air minum yang berasal dari sungai yang terdapat 

di Desa sekitar, yang menyebabkan kesehatan warga sering terganggu 

akibat kurang bersihnya pasokan air minum. 

e. Pembangunan pasar Desa. Warga Desa Karang Sari belumlah memiliki 

pasar sendiri, jika mereka ingin berbelanja kepasar, mereka harus rela 

pergi ke pasar Desa Jati Mulyo yang berjarak sangat jauh dari Desa 

Karang Sari. 

f. Pembangunan perpustakaan Desa. Tingkat pendidikan di Desa Karang 

Sari terbilang masih sangat memprihatinkan, banyaknya anak-anak 

kecil yang tidak bersekolah dan bekerja untuk membantu orang tuanya 

di sawah menjadi salah satu pertimbangan agar mereka berhak untuk 

mendapatkan ilmu seperti anak-anak sekolah lainnya dengan cara 

membangun perpustakaan Desa. 
55

 

 

Hal yang paling mempengaruhi agar permasalahan-permasalahan yang 

timbul bisa teratasi yaitu dengan cara membuat Badan Usaha Milik Desa. 

Dimana hasil dari BUMD tersebut dapat digunakan untuk pembangunan 
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dan kemajuan Desa. Namun setelah diamati, Desa Karang Sari belumlah 

memiliki BUMD, melainkan baru rencana  saja.
56

 

 

4. Keadaan Demografis 

Karang Sari merupakan salah satu dari 21 Desa yang terdapat di 

Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Desa ini berjarak 

±18 KM dari kampus IAIN Raden Intan Lampung dan dapat ditempuh 

selama ±45 menit dengan menggunakan sepeda motor. Desa ini 

mempunyai luas wilayah seluas 725 Hektar. Desa Karang Sari mempunyai 

jumlah penduduk 5339 jiwa yang tersebar dalam 10 wilayah Dusun yaitu 

Dusun I B (533 jiwa), Dusun II B (597 jiwa), Dusun III B (325 jiwa), 

Dusun IV (681 jiwa), Dusun Warung Gunung (449 jiwa), Dusun Karang 

Anom (562 jiwa), Dusun Mekar Sari (455 jiwa), Dusun Tanjung Baru 

(609 jiwa), Dusun Pal Enam (813 jiwa), Dusun Tanjung Raya (298 jiwa). 

Mata pencaharian Warganyapun sangat lah beragam, terdiri dari PNS, 

petani, buruh harian, sampai dengan berdagang. Namun pada umumnya 

warga tersebut bermata pencaharian sebagai petani, karna 1/2 dari luas 

wilayah Desa Karang Sari merupakan wilayah persawahan dan 

perkebunan.
57

 

 

B. Potret Pembangunan Desa Karang Sari Pasca diundangkannya Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 

 Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya, 

begitu juga di Desa Karang sari, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan 

pendapat masyarakat Desa dalam setiap rencana yang diajukan Kepala Desa 

sebelum dijadikan keputusan Desa. Selain mempunyai tugas, Badan 

Permusyawaratan Desa memiliki beberapa fungsi yaitu untuk menetapkan 

peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri 

dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 

dan 6 (enam) orang anggota. Badan Permusyawaratan Desa tersebut berjumlah 

9 (Sembilan) orang. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan 

dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 

Anggota BPD dapat diberhentikan secara paksa, dan pemberhentian tersebut 

bisa dilakukan apabila mendapatkan persetujuan 2/3 dari jumlah anggota 

BPD.
58

 

 

 Kepala Desa merupakan bagian terpenting dalam pemerintahan Desa. 

Karna Kepala Desa memiliki peran tersendiri. Syarat untuk menjadi Kepala 

Desa diantaranya penduduk Desa setempat dan sudah bertempat tinggal di 
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Desa tersebut selama 2 (dua) tahun berturut-turut, pendidikan sekurang-

kurangnya SLTP atau sederajat, umur minimal 25 (dua puluh lima) tahun, dan 

belum pernah menjabat selama 10 (sepuluh) tahun sebagai Kepala Desa. 

Kepala Desa juga dapat diberhentikan sementara. Pemberhentian sementara 

tersebut bisa dilakukan apabila Kepala Desa dituduh melanggar larangan yang 

telah diberlakukan. Namun ketika pengadilan tingkat pertama telah 

mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa Kepala Desa melakukan 

perbuatan yang dituduhkan, Kepala Desa dapat melakukan banding. Banding 

tersebut dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan 

pengadilan tingkat pertama upaya banding dimaksud belum selesai, BPD 

mengusulkan agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.
59

 

 

 Selain Kepala Desa, pemerintahan Desa juga diisi oleh sekretaris Desa, 

Kepala urusan, Kepala Dusun, dan Kepala seksi teknis lapangan. Sekretaris 

Desa merupakan warga Desa itu sendiri dan memiliki kriteria tersendiri, 

diantaranya berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat, serta memahami 

kemampuan dibidang administrasi perkantoran. Sedangkan Kepala urusan 

berpendidikan serendah-rendahnya berijazah SLTP atau sederajat dan berumur 

sekurang-kurangnya 20 tahun. Jika warga Desa ingin menjabat sebagai Kepala 

Dusun, warga Desa haruslah memenuhi beberapa persyaratan yaitu sekurang-

kurangnya berijazah Sekolah Dasar atau sederajat dan sekurang-kurangnya 

berumur 20 tahun. Berbeda halnya dengan Kepala seksi teknis lapangan. 

Kepala seksi teknis lapangan haruslah sekurang-kurangnya berijazah SLTP 

atau sederajat, sekurang-kurangnya berumur 20 tahun dan telah lulus seleksi 

penjaringan Kepala seksi teknis lapangan. Kepala urusan, Kepala Dusun dan 

Kepala seksi teknis lapangan diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat 

persetujuan BPD. 

 

 Dalam Pemerintahan Desa, bukan hanya aparat Desa saja yang berperan 

untuk mengatur Desa. Desa juga haruslah memiliki APBD. APBD adalah 

anggaran pendapatan dan belanja Desa yang merupakan rencana keuangan 

tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan Desa. Setiap 

penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa harus dicatat di dalam buku 

administrasi keuangan Desa dan harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa. 

Pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh bendaharawan Desa dan apabila di 

dalam laporan keuangan tersebut terjadi penyimpangan, maka Kepala Desa 

yang harus mengganti seluruh kerugian.
60

 

 

 Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap 

bulannya, dan tunjangan lain sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan 

ditetapkan setiap tahun dalam APBD. Pendapatan dan tunjangan tersebut dapat 
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mengalami kenaikan paling tinggi 35% dari penghasilan terakhir setiap 4 

(empat) tahun setelah mendapat pertimbangan BPD.
61

 

 

 Dari sekian banyak aparat Desa yang mempunyai tugas masing-masing, 

tentu saja aparat Desa tersebut tidak lepas dari tujuan utamanya 

yaitumenyejahterakan masyarakat. Pemerintah Desa Karang Sari, Kecamatan 

Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan belum sepenuhnya menjalankan 

amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama 

dalam perihal perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan Desa, pembangunan 

jembatan, pembangunan siring, pembangunan air bersih, pembangunan sumur 

bor, pembangunan jamban keluarga, pembangunan pasar Desa, pembangunan 

perpustakaan Desa, serta pembangunan tugu batas Desa. 

 

C. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peraturan Desa 

 Pemerintahan di Desa Karang Sari belumlah sepenuhnya memenuhi 

amanah yang tertera di dalam pasal 19 huruf B Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa yang berkenaan dengan kewenangan lokal berskala 

Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang kewenangan 

lokal berskala Desa yaitu: 

1. Pengelolaan tambatan perahu; 

2. Pengelolaan pasar Desa; 

3. Pengelolaan tempat pemandian umum; 

4. Pengelolaan jaringan irigasi; 

5. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; 

6. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; 

7. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; 

8. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan 

9. Pengelolaan embung Desa; 

10. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan 

11. Pembuatan jalan Desa antarpermukiman kewilayahan pertanian.
62

 

 

Desa Karang Desa barulah menjalankan beberapa hal yang diamanahkan 

oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun hal-hal yang 

sudah dilaksanakan oleh Desa Karang Sari terkait dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu: 

1. Pengelolaan lingkungan masyarakat, yaitu memberdayakan masyarakat 

Desa Karang Sari untuk melakukan gotong royong setiap hari minggu. 

Menciptakan kekompakan antar warga demi terciptanya lingkungan yang 

nyaman. 

2. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu. 

Masyarakat Desa Karang Sari sebagian besar sudah menerima kartu BPJS 

dari pemerintah sekitar yang dapat digunakan untuk berobat tanpa harus 

mengeluarkan biaya. Anak-anak balita juga tidak lepas dari pantauan 
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pemerintah sekitar, setiap beberapa bulan sekali sering diadakan posyandu 

di balai Desa Karang Sari secara gratis. 

3. Pengajian antar ibu-ibu. Pengajian antar ibu-ibu sangat rutin dijalankan 

setiap 1 (satu) bulan sekali. Pengajian ini dilakukan bergantian di setiap 

rumah warga yang rutin mengikuti pengajian tersebut dan tak jarang pula 

pengajian tersebut dilaksanakan di kantor Desa apabila seluruh rumah 

warga yang mengikuti pengajian tersebut telah satu persatu didatangi dan 

pengajian terakhir dilakukan di kantor Desa. 

4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar. Setiap sore pada 

hari Minggu, ibu-ibu yang merupakan warga masyarakat Desa Karang Sari 

rutin untuk melakukan senam aerobik yang di instrumeni oleh ibu Siti 

Maisaroh yang merupakan istri dari Kepala Desa. Selain dari pada itu 

setiap bulannya ibu-ibu tersebut juga mendapatkan binaan dalam bentuk 

pembelajaran menjahit pakaian yang dibina oleh ibu Fatimah yang 

merupakan salah satu warga masyarakat Desa Karang Sari.
63

 

 

Dilihat dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Karang Sari 

merupakan Desa Swakarya (transisi) yaitu peralihan atau transisi yang sudah 

mulai menpergunakan alat-alat dan teknologi walaupun jalur lalu lintas antara 

Desa dan Kota belum terlalu lancar.
64

 

 

Faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan peraturan 

Desa yaitu karena kekurangannya dana untuk pembangunan, dan seharusnya 

dana tersebut dianggarkan ke dalam APBD. Sedangkan sumber daya manusia 

yang terdapat di Desa Karang Sari sudah sudah cukup memadai dan sudah 

cukup mendukung untuk kemajuan Desa tersebut.
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BAB IV 

ANALISIS 

 

A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 

Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. 

  Dari hasil penelitian yang penulis teliti, pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangatlah berpengaruh besar 

terhadap Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung 

Selatan. Walaupun pemerintahan di Desa Karang Sari belumlah 

sepenuhnya memenuhi amanah yang tertera di dalam pasal 19 huruf B 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berkenaan 

dengan kewenangan lokal berskala Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 

yang menjelaskan tentang kewenangan lokal berskala Desa yaitu : 

1. Pengelolaan tambatan perahu; 

2. Pengelolaan pasar Desa; 

3. Pengelolaan tempat pemandian umum; 

4. Pengelolaan jaringan irigasi; 

5. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; 

6. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan 

terpadu; 

7. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; 

8. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan 

9. Pengelolaan embung Desa; 

10. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan 

11. Pembuatan jalan Desa antarpermukiman kewilayahan pertanian. 

Terhambatnya pelaksanaan pasal 19 huruf B Undang-Undang No.6 Tahun 

2014 tentang Desa yang berkenaan dengan kewenangan lokal berskala 

Desa dan PP No.43 Tahun 2014 di akibatkan karena kurangnya dana. 

Adapun rincian APBD yang telah di dapat dan di jalankan pada tahun 

2015 yaitu sebagai berikut : 

1. Pendapatan Desa Rp 420.619.070. 

d. Dana Desa Rp 290.271.080 

e. Alokasi dana Desa Rp 71.547.990 

f. Bantuan kabupaten/kota Rp 58.800.000 

2. Belanja Desa. 

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa  

Rp 140.070.098 

b. Bidang pembangunan Rp 261.243.972 

c. Bidang tak terduga Rp 19.305.00 

d. Jumlah belanja Rp 420.619.070 

3. Pembiayaan Desa. 

a. Penerimaan pembiayaan Rp 420.619.070 

b. Pengeluaran pembiayaan Rp 420.619.070 

Selisih pembiayaan (a-b) Rp 0 

 



 

Meskipun demikian, Desa Karang Sari sudah merupakan  Desa 

Swakarya atau merupakan Desa transisi dimana Desa yang dahulunya 

merupakan Desa yang kental akan tradisi menuju Desa yang maju. Berikut 

beberapa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa 

Karang Sari diantaranya yaitu : 

1. Adanya pengelolaan lingkungan masyarakat, yaitu memberdayakan 

masyarakat Desa Karang Sari untuk melakukan gotong royong setiap 

hari minggu. Menciptakan kekompakan antar warga demi terciptanya 

lingkungan yang nyaman. 

2. Adanya pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos 

pelayanan terpadu. Masyarakat Desa Karang Sari sebagian besar sudah 

menerima kartu BPJS dari pemerintah sekitar yang dapat digunakan 

untuk berobat tanpa harus mengeluarkan biaya. Anak-anak balita juga 

tidak lepas dari pantauan pemerintah sekitar, setiap beberapa bulan 

sekali sering diadakan posyandu di balai Desa Karang Sari secara gratis. 

3. Adanya pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar. Setiap 

sore pada hari Minggu, ibu-ibu yang merupakan warga masyarakat 

Desa Karang Sari rutin untuk melakukan senam aerobik yang pimpin 

oleh ibu Siti Maisaroh yang merupakan istri dari Kepala Desa. Selain 

dari pada itu setiap bulannya ibu-ibu tersebut juga mendapatkan binaan 

dalam bentuk pembelajaran menjahit pakaian yang dibina oleh ibu 

Fatimah yang merupakan salah satu warga masyarakat Desa Karang 

Sari. 

 

B. Pandangan siyasah syar’iyah terhadap pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

       Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

mengamanahkan bahwa Desa tidak lagi merupakan tingkat Administrasi, 

dengan tidak lagi menjadi bawahan Daerah, melainkan menjadi Daerah 

mandiri, dimana Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam 

perjalanan Ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang 

dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan 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. 

Semua yang diamanahkan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa sangatlah sejalan dengan syariat islam yakni 

mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat seperti yang tertuang di 

dalam Qs. An-Nisa ayat 135 dan telah penulis paparkan dalam bab 2. 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum 

sepenuhnya terlaksana atau belum sepenuhnya menjadi acuan dalam 

melaksanakan pemerintahan Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, 

Kabupaten Lampung Selatan. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh 

usia Undang-Undang yang relative baru (Tahun 2014) dan memerlukan 

sosialisai, selain itu faktor anggaran pembangunan Desa yang terbatas 

juga menjadi alasan. 

 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang 

mengamanahkan bahwa Desa tidak lagi merupakan tingkat 

Administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan Daerah, melainkan 

menjadi Daerah mandiri, dimana Desa memiliki hak asal usul dan hak 

tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat. Dalam perjalanan Ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa 

telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan 

diberdayakan 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. Hal tersebut sejalan dengan siyasah syar’iyah 

dikarenakan meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa  belum sepenuh nya berjalan dan belum menjadi atuan utama oleh 

aparat Desa, namun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 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, prinsip 

menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil, prinsip 

wajib jihad di jalan Allah, dan prinsip menjauhi sikap kufur.  

 

B. Saran 

Ditujukan kepada Pemerintah Desa, Sebaiknya aparat Desa lebih 

memperhatikan terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja Desa, 

agar terciptanya Desa yang maju dan sejahtera. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PANDUAN WAWANCARA 

 

1. Identitas Responden  

a. Nama           : Gianto/Kaur Pemerintahan 

b. Umur           : 53 Tahun 

c. Pendidikan  :  SMA 

d. Alamat        :  Dusun II B, Desa Karang Sari 

 

2. Daftar Pertanyaan  

a. Apakah Anda warga asli Desa ini ? 

Jawab : Ya 

 

b. Apakah Anda tahu bagaimana sejarah Desa ini. Lalu bagaimana pendapat 

anda mengenai kemajuan fisik Desa dan apakah dampaknya pada 

peningkatan yang terjadi pada  kesejahteraan warga Desa pasca 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ? 

Jawab : Tentu, awalnya Desa Karang Sari ini tidak ada. Desa ini merupakan 

pemekaran dari Desa karang anyar, Kecamatan Jati Agung, 

Kabupaten Lampung Selatan. Menurut saya kemajuan fisik yang 

terjadi pada Desa ini pasca diterbitkannya UU No.6 Tahun 2014 ini 

adalah bertambah sejahteranya warga Desa dikarenakan peraturan 

pemerintah Desa ini bisa menjadi acuan aparat Desa untuk lebih 

mengutamakan dalam hal pembangunan pada Desa ini. 

 

 

 

Karang Sari, 17 Mei 2016 

Responden 

 

 

 

Gianto 

 

 

 

 

 

 



 

PANDUAN WAWANCARA 

 

1. Identitas Responden  

a. Nama           : Sugeng/ Skretaris Desa 

b. Umur           : 57 Tahun 

c. Pendidikan  :  SMA 

d. Alamat        :  Dusun Tanjung Baru, Desa Karang Sari 
 

2. Daftar Pertanyaan  

a. Tahun berapakah Desa ini dibentuk ? 

Jawab: tahun 2000.   
 

b. Apakah Anda tahu tentang sejarah terbentuknya Desa ini ? 

Jawab : Ya, Pada tahun 1999 para tokoh masyarakat di lima Dusun 

melakukan musyawarah dengan tujuan dan sepakat untuk 

mengajukan usulan pemekaran Desa, pada tahun 2000 

terbentuklah Desa persiapan yang diberi nama Desa Karang Sari  

 

c. Lalu apakah pada tahun 2000 itu Desa ini resmi diberi nama Karang Sari ? 

Jawab : Tidak, semua itu melalui beberapa proses, sehingga  pada tahun 

2002 Desa Karang Sari disahkan menjadi Desa Definitif yang 

diresmikan oleh Bapak Bupati Lampung Selatan yaitu Bapak 

Zulkipli Anwar. 

 

d. Ada berapa Dusun yang terdapat di Desa ini. Serta bagaimana pendapat 

anda mengenai kemajuan fisik Desa dan apakah dampaknya pada 

peningkatan yang terjadi pada  kesejahteraan warga Desa pasca 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa ? 

Jawab : Awalnya Desa ini hanya terdiri dari 5 Dusun yang dipimpin oleh 

pejabat sementara selaku Kepala Desa yaitu Bapak Cuhli. Namun 5 

Dusun tersebut dipecah lagi menjadi beberapa Dusun, sampai pada 

akhirnya Desa ini mempunyai 10 Dusun. Menurut saya pasca 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

ini sangatlah berpengaruh besar bagi warga Desa. Warga Desa 

mengalami banyak kemajuan, terutama dalam hal pembangunan. 
 

 

Karang Sari, 19 Mei 2016 

Respondean 

 

 

 

 

Sugeng 

 



 

PANDUAN WAWANCARA 

 

1. Identitas Responden  

a. Nama           : Sariman/ Kadus Karang Anom 

b. Umur           : 41 Tahun 

c. Pendidikan  :  SMA 

d. Alamat        :  Dusun Karang Anom, Desa Karang Sari 

 

2. Daftar Pertanyaan  

a. apa visi dari Desa ini ? 

Jawab : Desa Karang Sari memiliki visi yaitu menjadi Desa termaju dalam 

bidang pembangunan di segala bidang di Kecamatan Jati Agung.  

 

b. Lalu apa misi dari Desa ini sendiri. Lalu bagaimana pendapat anda mengenai 

kemajuan fisik Desa dan apakah dampaknya pada peningkatan yang terjadi 

pada  kesejahteraan warga Desa pasca diterbitkannya Undang-Undang 

Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa ? 

Jawab : Adapun misi dari Desa Karang Sari sendiri yaitu 

1) Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian 

2) Pengembangan agri bisnis berbasis kelompok 

3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

4) Meningkatkan pelayanan masyarakat. 

Berdasarkan visi dan misi dari Desa ini, saya sangat bangga 

sekaligus bersyukur atas diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa ini, dikarenakan banyak sekali kemajuan 

yang diciptakan pasca diterbitkannya Undang-Undang tersebut 

yang bertujuan untuk menjadikan Desa-Desa yang terdapat di 

Indonesia ini menjadi mandiri dan dapat mengatur rumah 

tangganya sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karang Sari, 16 Mei 2016 

Responden 

 

 

 

Sariman 

 

 



 

PANDUAN WAWANCARA 

 

1. Identitas Responden  

a. Nama           : Anuar/ Kadus Dusun III B 

b. Umur           : 53 Tahun 

c. Pendidikan : SMA 

d. Alamat        :  Dusun III B, Desa Karang Sari 

 

2. Daftar Pertanyaan  

a. Apakah bapak tinggal di Desa ini ? 

Jawab : Ya 

 

b. Bisa diceritakan bagaimana keadaan geografis Desa ini ? 

Jawab : Desa Karang Sari ini merupakan salah satu dari 21 Desa yang 

terdapat di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. 

Desa ini mempunyai luas wilayah seluas 725 Hektar.  

 

c. Dari wilayah yang luas seperti itu, ada berapa warga yang tinggal di Desa ? 

Jawab : Desa Karang Sari mempunyai jumlah penduduk 5339 jiwa yang 

tersebar dalam 10 wilayah Dusun yaitu Dusun I B (533 jiwa), 

Dusun II B (597 jiwa), Dusun III B (325 jiwa), Dusun IV (681 

jiwa), Dusun Warung Gunung (449 jiwa), Dusun Karang Anom 

(562 jiwa), Dusun Mekar Sari (455 jiwa), Dusun Tanjung Baru 

(609 jiwa), Dusun Pal Enam (813 jiwa), Dusun Tanjung Raya 

(298 jiwa).  

 

d. Bagaimana dengan Mata pencaharian mereka.  bagaimana pendapat anda 

mengenai kemajuan fisik Desa dan apakah dampaknya pada peningkatan 

yang terjadi pada  kesejahteraan warga Desa pasca diterbitkannya Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ? 

Jawab: Mata pencaharian warganyapun sangat lah beragam, terdiri dari PNS, 

petani, buruh harian, sampai dengan berdagang. Namun pada 

umumnya warga tersebut bermata pencaharian sebagai petani, karna 

1/2 dari luas wilayah Desa Karang Sari merupakan wilayah 

persawahan dan perkebunan. Setelah dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini banyak sekali 

kemajuan yang ditimbulkannya pada Desa Karang Sari. Undang-

Undang ini mengatur seluruh kegiatan yang harus dilakukan 

pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, dan 

semua itu terbukti sejak tahun 2015 yang lalu. 

 

Karang Sari, 17 Mei 2016 

Responden 

 

 

Anuar 



 

 

PANDUAN WAWANCARA 

 

 

1. Identitas Responden  

a. Nama           : Suryaman/ Kadus Mekar Sari 

b. Umur           : 45 Tahun 

c. Pendidikan :  SMA 

d. Alamat        :  Dusun Mekar Sari, Desa Karang Sari 

 

2. Daftar Pertanyaan  

a. Bagaimana pandangan anda tentang perencanaan pembangunan Desa,  dan 

apa tujuan dari pembangunan Desa tersebut ? 

Jawab : Kami sebagai aparat Desa selalu menginginkan yang terbaik untuk 

Desa ini, untuk memajukan Desa dan mensejahterakan masyarakat 

Desa, walaupun belum banyak hal yang bisa kami lakukan untuk 

Desa Karang Sari. misalnya Desa ini belum mempunyai jembatan 

dan tambatan perahu/dermaga untuk akses transportasi dari Desa 

Karang Sari ke Desa Fajar Agung.  Adapun jalan yang terdapat di 

Desa ini jauh dari kata sempurna, pengaspalannya masih belum 

tuntas, banyak lubang di hampir setiap ruas jalan. Desa ini juga 

belum memiliki saluran irigasi yang memadai. Pembangunan 

jaringan air bersih/air minum belum ada, dan warga sekitar sering 

menggunakan air sungai sebagai air minum. Selain dari itu semua, 

pembangunan jamban di rumah warga, pembangunan pasar Desa 

dan pembangunan perpustakaan Desapun belum terlaksana. 

Keterlambatan pembangunan tersebut dikarenakan oleh kurangnya 

Dana yang masuk ke Desa ini. Mungkin tahun depan kami akan 

menganggarkan ke dalam APBD untuk itu semua. 

 

b. Siapa sajakah yang berperan di dalam pembangunan kawasan perdesaan 

tersebut. Serta bagaimana pendapat anda mengenai kemajuan fisik Desa dan 

apakah dampaknya pada peningkatan yang terjadi pada  kesejahteraan warga 

Desa pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa ? 

Jawab : Adapun yang terlibat di dalam pembangunan itu sendiri nantinya 

warga dari Desa ini. Baik itu bapak-bapak ataupun anak laki-laki 

yang sudah bisa melakukan pekerjaan tersebut. Pembangunan ini 

dilakukan atas dasar pedoman dari Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa. 

 

Karang Sari, 17 Mei 2016 

Responden 

 

 

Suryaman 



 

PANDUAN WAWANCARA 

 

 

1. Identitas Responden  

a. Nama           : Maulana/ Warga Desa Karang Sari 

b. Umur           : 35 Tahun 

c. Pendidikan : SMP 

d. Alamat        :  Dusun Mekar Sari, Desa Karang Sari 

 

2. Daftar Pertanyaan  

a. Apakah desa ini memiliki badan usaha milik Desa (BUMD) ? 

Jawab : Desa ini belum memiliki BUMD, hanya baru direncanakan saja. 

Adapun rencana BUMD tersebut yaitu berupa koperasi ataupun 

bentuk lainnya. 

 

b. Apa tujuan dari BUMD tersebut ? 

Jawab : BUMD ini tujuannya untuk membantu keuangan Desa 

 

c. Apabila BUMD ini sudah berjalan, akan dipergunakan untuk apa hasilnya. 

bagaimana pendapat anda mengenai kemajuan fisik Desa dan apakah 

dampaknya pada peningkatan yang terjadi pada  kesejahteraan warga Desa 

pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ? 

Jawab : Keuntungan yang dihasilkan oleh BUMD tersebut akan di 

masukkan ke dalam uang kas Desa. Menurut saya Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini sangatlah menimbulkan 

dampak positif bagi Desa untuk memajukan kesejahteraan warga 

Desa. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya perencanaan  

dibentuknya BUMD ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karang Sari, 23 Mei 2016 

Responden 

 

 

 

Maulana 

 

 

 

 



 

PANDUAN WAWANCARA 

 

 

 

1. Identitas Responden  

a. Nama           : Tuni Nurman/ Ketua BPD 

b. Umur           : 52 Tahun 

c. Pendidikan :  SMA 

d. Alamat        :  Dusun Tanjung Raya, Desa Karang Sari 

 

2. Daftar Pertanyaan  

a. Apakah bapak seorang anggota BPD di Desa ini ? 

Jawab : Ya 

 

b.Apakah tugas dari BPD di Desa ini ? 

Jawab : Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk 

menyalurkan pendapat masyarakat Desa dalam setiap rencana 

yang diajukan Kepala Desa sebelum dijadikan keputusan Desa.  

 

c. Selain tugas, apakah BPD mempunyai fungsi tersendiri di Desa ini ? 

Jawab : Ya, Badan Permusyawaratan Desa memiliki beberapa fungsi yaitu 

untuk menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

 

 d. lalu ada berapa jumlah anggota BPD secara keseluruhan di Desa ini ? 

Jawab : Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 9 orang yang 

terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, 

dan 6 orang anggota. Badan Permusyawaratan Desa tersebut 

berjumlah 9 orang.  

 

e. berapa lama Masa jabatan setiap anggota BPD ? 

Jawab : Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat 

diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 

berikutnya. 

 

f. Apakah pernah terjadi pemecatan terhadap anggota BPD di Desa ini. 

bagaimana pendapat anda mengenai kemajuan fisik Desa dan apakah 

dampak peningkatan yang terjadi pada  kesejahteraan warga Desa pasca 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ? 

Jawab : Tidak,  biasanya anggota BPD diberhentikan secara paksa tersebut 

biasa dikarenakan beberapa hal larangan yang dilanggarnya, 

adapun larangan tersebut sama dengan larangan yang 

diberlakukan kepada Kepala Desa. Namun meskipun demikian, 

pemecatan tersebut tidak bisa dilakukan apabila tidak 

mendapatkan persetujuan 2/3 dari jumlah anggota BPD. Terkait 



 

dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, banyak sekali hal positif yang ditimbulkannya 

terutama dalam hal pembangunan Desa yang berujung pada 

peningkatan kesejahteraan warga Desa. 

 

 

 

Karang Sari, 18 Mei 2016 

Responden 

 

 

 

 

Tuni Nurman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PANDUAN WAWANCARA 

 

 

 

1. Identitas Responden  

a. Nama           : Wahyurudin/ Kaur Pembanguan 

b. Umur           : 52 Tahun 

c. Pendidikan :  SMA 

d. Alamat        :  Dusun Pal Enam, Desa Karang Sari 

 

2.Daftar Pertanyaan  

a.  Bagaimana pendapat anda terkait kerusakan jalan yang terjadi di Desa ini. 

Serta bagaimana pendapat anda mengenai kemajuan fisik Desa dan apakah 

dampak peningkatan yang terjadi pada  kesejahteraan warga Desa pasca 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ? 

Jawab : Sebenarnya jalan Desa ini sudah pernah diperbaiki pada tahun 

2014, namun mulusnya jalan tersebut tidak berlangsung lama 

dikarenakan rusak kembali. Kerusakan tersebut dikarenakan 

banyaknya mobil-mobil besar yang melewati jalan ini sebagai 

jalan alternatif menuju pasar yang terdapat di Jati Mulyo. Tapi 

setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa ini, kemajuan di Desa ini semakin terlihat. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dari pembangunan jalan yang mulai 

dilakukan kembali pasca kerusakan yang terjadi di jalan Desa 

Karang Sari ini. 

 

 

 

 

Karang Sari, 16 Mei 2016 

Responden 

 

 

Wahyurudin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PANDUAN WAWANCARA 

 

 

 

1. Identitas Responden  

a. Nama           : Siti Fatimah/ Warga Desa Karang Sari 

b. Umur           : 32 Tahun 

c. Pendidikan  :  SMA 

d. Alamat        :  Dusun Mekar Sari, Desa Karang Sari 

 

2. Daftar Pertanyaan  

a. apakah ibu warga asli Desa ini ? 

Jawab : Ya 

 

b. Kegiatan apa saja yang sering dilakukan ibu-ibu yang tinggal di Desa ini ? 

Jawab : Cukup banyak, misalnya Pengembangan dan pembinaan sanggar 

seni dan belajar.  

 

c. Kapan saja kegiatan itu dilakukan. Serta bagaimana pendapat anda mengenai 

kemajuan fisik Desa dan apakah dampaknya pada peningkatan yang terjadi 

pada  kesejahteraan warga Desa pasca diterbitkannya Undang-Undang 

Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa ? 

Jawab : Senam aerobik diadakan setiap Minggu Sore di balai Desa, Senam 

aerobik ini di instrumeni oleh ibu Siti Maisaroh yang merupakan 

istri dari Kepala Desa. Selain dari pada itu setiap bulannya ibu-ibu 

tersebut juga mendapatkan binaan dalam bentuk pembelajaran 

menjahit pakaian yang dibina oleh saya sendiri. Terkait dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa yang telah 

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah beberapa waktu yang lalu, 

banyak sekali kemajuan yang diperoleh, misalnya dalam hal 

pembangunan jalan, WC umum, dan sumur bor yang mulai banyak 

dibuat di rumah-rumah warga yang belum memilikinya. 

 

 

 

Karang Sari, 23 Mei 2016 

Responden 

 

 

 

Siti Fatimah 

 


