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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

I.1 Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 pada tahun 2014, disebutkan bahwa Desa 

merupakan suatu kesatuan dalam masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan 

wilayah yang berwenang guna untuk mengurus dan juga mengatur dalam urusan 

pemerintahan, dalam hak asal-usul, suatu kepentingan dalam masyarakat setempat 

yang juga berdasarkan dalam prakarsa masyrakat, serta menyangkut dalam hak-hak 

tradisional yang juga dapat dihormati dan diakui dalam suatu sistem pemerintahan yang 

berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Suatu kewenangan dalam 

pemerintah desa yang diberikan oleh pemerintah pusat menuntut pemerintah desa 

untuk mengurus dalam setiap urusan-urusan yang dapat berhubungan dengan 

masyarakat desa dan juga pemerintahan. Untuk melaksanakan suatu pembangunan dan 

pemerintahan yang maju guna untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan 

sejahtera sehingga juga diperlukan landasan-landasan yang kuat maka diperlukan juga 

pemberdayaan dan perlindungan desa untuk mencapai sebuah proses menuju 

ketatanegaraan Republik Indonesia, dikarenakan desa untuk era saat ini lebih bersifat 

mandiri dan demokratis. 

Secara Historis Desa merupakan suatu cikal bakal dalam terbentuknya suatu 

masyarakat politik dan juga dalam pemerintahan yang ada di Indonesia yang mana jauh 

sebelum negara bangsa terbentuk. Di dalam struktur sosial dalam jenis desa masyarakat 

adat dan lain sebagainya yang telah menjadi suatu institusi –institusi sosial yang 

mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan suatu institusi yang bersifat 

otonom dengan berbagai macam tradisi-tradisi, adat istiadat, ras, suku bangsa serta 

hukumnya sendiri yang bersifat relative lebih mandiri, dengan bagitu dapat ditunjukkan 
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dengan berbagai tingkat keragaman-keragaman yang tinggi memungkinkan desa yang 

merupakan sebagai wujud dari bangsa yang paling kongkrit (Sunarjo, 1984:6). Desa 

merupakan suau bentuk pemerintahan tradisional yang dapat bertahan dengan berbagai 

nilai-nilai budaya bangsa, adat istiadat serta sejarahnya. Desa juga sebagai bentuk 

wujud pemerintahan tradisional yang telah menganut berbagai nilai-nilai demokrasi 

dengan sebuah pelaksaan dalam pemerintahannnya. 

Bentuk pemerintahan di Indonesia yang bersifat tradisional dapat dilihat di 

beberapa daerah yang ada seperti Desa di Jawa dan Bali, Marga di Palembang, Nagari 

di Sumatra Barat, Pananian di Tana Toraja, serta Tumenggungan dan berbagai desa 

lainnya yang ada di Indonesia. Berbagai landasan yang merupakan terbentuknya suatu 

pemerintahan desa merupakan adanya suatu keberagaman masyarakat yang juga 

terdapat didalam desa dan ikut serta dalam partisipatif aktif. Sistem pemerintahan yang 

ada di desa telah dikenal sebagai suatu sistem yang demokrasi yang mana dapat terlihat 

dengan adanya berbagai musyawarah untuk dilakukannya suatu titik terang guna 

mencapai kesepakatan mufakat dalam membahas berbagai macam permasalahan-

permasalahan yang terlibat di dalam tatanan suatu desa (Widjaja, 2008:3). Di dalam 

kesepakatan untuk bermusyawarah dalam masyarakat desa juga memiliki berbagai 

hak-hak suara untuk serta merta berkumpul dan juga dapat mengeluarkan berbagai 

pendapat ataupun aspirasinya. 

Setelah adanya bentuk peraturan pemerintah yang baru dengan terbentuknya 

otonomi desa dan juga otonomi daerah agar dapat terwujudnya suatu bentuk 

pemerintahan yang demokratis didalam desa, yang mana akan dijelaskan dalam Pasal 

94 Undang-Undang Nomor 22 pada Tahun 1999, yang mana disebutkan bahwa 

pemerintahan desa yang terdiri atas badan perwakilan desa dan pemerintahan desa 

dimana dalam pemerintahan desa juga terdiri atas Kepala Desa, Perangkat Desa 

(Sekdes, Bendaharawan Desa, dan juga Kepala Seksi). Upaya penyelenggaraan 

pemerintahan desa yang merupakan bagian subsistem dari berbagai sistem 

penyelenggaraan suatu pemerintahan sehingga di dalam tatanan desa juga dapat 
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memiliki suatu kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus berbagai macam 

kepentingan-kepentingan masyarakatnya.  

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa yang 

merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah 

Desa. Dalam hal Undang-Undang Nomor 22 pada Tahun 1999 juga menegaskan bahwa 

desa tidak lagi merupakan suatu wilayah yang administratife, dalam hal ini tidak lagi 

menjadi bagian dari bawahan ataupun sebagai unsur-unsur dalam pelaksanaan daerah, 

tetapi dalam hal ini menjadi daerah yang bisa dikatakan istimewa dan lebih bersifat 

mandiri yang juga berada di dalam wilayah kabupaten sehingga pula di setiap warga 

desa juga berhak untuk mengeluarkan aspirasi-aspirasinya, pendapatnya serta berbicara 

atas suatu kepentingan-kepentingan sendiri yang sesuai dengan kondisi dalam sosial 

budaya yang juga hidup dalam di lingkungan masyarakatnya (Widjaja, 2008:17). Suatu 

peraturan pemerintah dengan Nomor 22 pada Tahun 1999 yang juga menyebutkan 

bahwa di dalam Badan Perwakilan Desa (BPD) yang juga sesuai dengan pasal-pasal 

104 merupakan salah satu orang yang dipilih leh masyarakatnya sendiri yang dapat 

dipercayai dengan mengayomi suatu buadaya adat-istiadat, yang membuat suatu 

peraturan desa dan dapat mengawasi berbagai penyelenggaraan di dalam pemerintahan 

desa (Widjaja, 2008: 27). 

Pemerintahan desa yang menyelenggarakan dalam berbagai urusan-urusan 

suatu kepentingan-kepentingan masyarakat dan pemerintahan setempat yang mana 

desa merupakan suatu tatanan unit terkecil dalam pemerintahan suatu negara. Negara 

dikatakan sangat sejahtera apabila desanya sudah sejahtera dan makmur, apabila suatu 

negara yang mana desanya belum memenuhi kriteria sejahtera maka negara tersebut 

belum bisa dikatakan sejahtera, di dalam kesejahteraan suatu negara masyarakat desa 

yang menjadi tolak ukur rill dalam melihat dimana tingkat kesejahteraan negara 

tersebut. Disahkannya undang-undang terbaru dengan Nomor 6 pada Tahun 2014 

tentang Desa, mempunyai banyak tanggapan yang memunculkan berbagai elemen-

elemen yang mendasar dengan menjadi suatu perbincangan-perbincangan mengenai 

distribusi dalam suatu kekuasaan yang diturunkan dari pusat ke tingkat-tingkat Desa, 
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dengan adanya pembahasan mengenai adanya dana desa sebesar 10% dari APBN yang 

akan di sumbangsihkan di setiap Desa, dalam kondisi yang saat ini jika melihat dana 

APBN Indonesia maka setiap desa akan menerima dana desa sebesar 1 Milyar lebih 

dalam hal ini akan membawa hal positif ke tiap-tiap pemerintahan desa. Namun ada 

beberapa perbincangan mengenai dana desa tersebut dapat menjadi persoalan yang 

mana dengan adanya dana desa sedemikian besar yang akan di gelontarkan di desa 

dapat juga dikhawatirkan akan memunculkan banyaknya pelaku-pelaku koruptor yang 

ada di tingkat desa apabila dalam suatu pelaksanaan dalam pemerintahan desa tidak 

adanya penerapan tata kelola dalam pemerintahan desa yang baik. 

Peranan dalam pemerintahan desa yang bertujuan untuk melaksanakan Good 

Governance seperti dilakukannya suatu fungsi, kewenangan serta pelaksanaan dari 

tugas-tugas dan kewajiban yang dimiliki dalam pemerintah desa untuk melaksanakan 

berbagai hal dalam pelaksanaan, perencanaan di dalam pembangunan suatu desa, 

khususnya yang juga berkaitan dengan suatu tata kelola dalam kepemerintahan desa. 

Dalam membangun Good Governance pada era reformasi saat ini dengan mewujudkan 

pemerintahan yang baik merupakan suatu hal yang sudah tidak bisa ditawarkan lagi 

dalam keberadaannya dan pastinya akan mutlak untuk terpenuhi. Adapun berbagai 

prinsip-prinsip dalam mewujudkan pemerintahan yang baik antara lain: (1) adanya 

partisipasi masyarakat guna membentuk berbagai suatu kegiatan-kegiatan dalam 

pemerintahan yang umum serta dalam pembangunan, (2) adanya suatu akuntabilitas 

yang merupakan suatu kewajiban-kewajiban guna untuk mempertanggungjawabkan 

dalam proses kinerjanya, dan (3) adanya suatu transparansi dan keterbukaan dalam 

masyarakat yang tidak hanya memberikan atau mengakses suatu bentuk kebijakan 

melainkan sebagai peran dalam proses membuat perumusannya. 

Berdasarkan peraturan pemerintah yang mana dimuat dalam Nomor 72 pada 

Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa juga diterbitkan dengan melaksanakan 

berbagai ketentuan-ketentuan dalam Pasal 216 pada Ayat 1 Undang-Undang Nomor 

32 pada Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu dalam susunan paragraf 

2 Pasal 14 Ayat 1 juga menyatakan bahwa tugas-tugas kepala desa yang berupa 
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menyelenggarakan berbagai urusan dalam pembangunan, kemasyarakatan dan juga 

pemerintahan. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas beserta wewenang yaitu untuk 

memimpin dalam upaya penyelenggaraan dalam pemerintahan yang berdasarkan suatu 

kebijakan-kebijakan yang juga ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) 

guna untuk mengajukan berbagai rancangan-rancangan mengenai peraturan desa, 

menetapkan berbagai peraturan-peraturan desa dengan mengenai suatu anggraan-

anggaran pendapatan dan juga belanja desa (APBDesa) yang mana dibahas dan juga 

ditetapkan berkaitan dengan BPD, untuk membina suatu kehidupan dalam masyarakat 

desa, mengoordinasikan dalam pembangunan desa yang secara partisipatif, dapat 

mewakili desanya masing-masing di dalam maupun diluar pengadilan untuk dapat 

menunjuk kuasa hukum yang mana untuk mewakili dengan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Nyoman, 1992:23). Untuk membangun hubungan 

desa yang ideal dalam proses pembangunan desa maka diperlukan antara suatu 

lembaga desa tersebut. Dengan dibangunnya partisipasi yang bersifat menyeluruh dan 

juga saling menguatkan antar sesama lembaga yang ada di suatu desa, ketika dilihat 

dari Bahasa akademis maka hubungan yang saling menguatkan dapat dikenal dengan 

istilah tata pemerintahan yang baik (good governance) (Raharja, 2001:203). 

Mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan 

bentuk kesepakan dimana penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat diciptakan 

secara bersama dengan berbagai elemen-elemen yang ada disuatu wilayah. Tata 

pemerintahan yang baik ditingkat desa merupakan suatu bentuk  kesepakatan tentang 

penyelenggaraan dalam pemerintahan desa yang dapat diciptakan secara bersama oleh 

suatu pemerintahan desa, kelembagaan desa, kelembagaan politik serta kelembagaan 

lainnya yang ada di desa. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik biasanya 

merujuk pada suatu proses struktur kelembgaan yang ada di desa untuk membuat 

peraturan-peraturan yang dapat digunakan dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan yang ada di desa (Purnomo, 2008:19). 

Kepemerintahan dengan mewujudkan suatu tatanan yang baik (good 

governance) yang menjadi sebuah isu sentral dalam pembahasan yang paling utama 
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dalam pengelolaan suatu pemerintahan, berbagai tuntutan-tuntutan yang juga 

dilakukan oleh setiap kalangan masyarakat terhadap pemrintah untuk 

menyelenggrakan suatu pemerintahan yang baik seperti searahnya dalam 

meningkatkan tingkat-tingkat dalam pengetahuan dan juga pentingnya pendidikan bagi 

masyarakat, selain dari pengaruhnya globalisasi, yang mana tak terkecuali pada 

tingkatan pemerinthaan terendah seperti di desa. Tata pemerintahan yang baik (good 

governance) yang merupakan suatu konsep akhir untuk dipergunakan secara regular 

didalam ilmu politik itu sendiri. Adapun salah satu prinsip yang terkait dalam good 

governance merupakan suatu konsep-konsep yang juga begitu erat dalam kaitannya 

dengan meningkatkan pelayanan publik. Saat ini pelayanan publik yang dirasakan oleh 

masyarakat belum bisa memberikan kemudahan dan juga kesejahteraan bagi 

masyarakat itu sendiri, ada banyak berbagai pelayanan publik yang diberikan oleh 

masyarakat tidak malah secara efektif dan juga efisien. Dalam kondisi saat ini 

pelayanan publik yang diberikan cenderung sangat tidak memuaskan dan juga berbelit-

belit dalam berbagai pelayanan publik, sehingga biasanya banyak memicu berbagai 

konflik. 

Pelayanan publik yang merupakan suatu perwujudan dari berbagai fungsi 

terkait apartur negara yang mana abdi masyarakat dan juga abdi negara. Pelayanan 

publik oleh birokrasi publik juga dapat dimaksudkan guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Perpolitikan yang ada di pemerintahan desa yang terdapat unsur-unsur 

penting yang juga dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (good 

governance). Sedemikanlah dalam mewujudkan good governance adalah sebagian dari 

kerangka-kerangka institusional untuk dapat memperkokoh suatu otonomi desa. Dapat 

dilihat bahwa secara subtantif otonomi desa dan juga desentralisasi bukanlah hanya 

sebagai pembagian suatu kewenangan diantara level-level pemerintahan, melainkan 

dalam berbagai upaya-upaya negara untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat itu 

sendiri, yang mana good governance merupakan suatu basis dalam penyelenggaran 

dalam otonomi lokal. 
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Pengelolaan Alokasi Dana Desa diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam 

Negeri No. 140/640/SJ sebagai berikut : (a) dalam pegelolaan keuangan Alokasi Dana 

Desa (ADD) yang dapat dikatakan tidak bisa terpisahkan dari pengelolaan keuangan 

yang ada di desa dalam APBDesa, (b) ADD mendanai seluruh kegiatan-kegiatan yang 

terselenggara dengan direncanakan, dilaksanakan dan juga di evaluasi dengan 

melibatkan seluruh anggota ataupun unsur-unsur masyarakat di desa secara terbuka, 

(c) dalam perencanaan ADD maka seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan harus di 

bisa dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum, (d) prinsip yang 

digunakan ADD lebih dilaksanakan dengan prinsip yang hemat, terarah, dan juga dapat 

terkendali dengan baik. 

Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan surat edaran 

maka, Kepala Desa sangatlah penting dalam hal pengelolaan, perencanaan, dan 

pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan dari Alokasi Dana Desa dalam hal 

meningkatkan Infrastruktur Desa dan juga mensejahterahkan penduduk desa agar lebih 

baik, karena Kepala Desa sebagai penggerak dan pemimpin sekaligus menjadi 

penanggung jawab di suatu wilayah desa tersebut. Tugas, wewenang dan kewajiban 

Kepala Desa merupakan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan juga aset 

Desa yang diatur dan dijelaskan di  UU No 72 Tahun 2005. 

Tata Kelola Alokasi Dana Desa (ADD) supaya tepat sasaran dan dapat 

digunakan untuk suatu kepentingan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat 

di pedesaan. Seperti Nawacita program Jokowi yang ketiga membangun dari pinggiran 

(Pedesaan) merupakan upaya pemerintah agar pembangunan di desa juga di perhatikan. 

Saat ini banyaknya pembangunan di desa yang mengalami kegagalan seperti program 

yang memberantas kemiskinan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat yang 

berada di pedesaan. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan pemerintah yang 

ditujukan kepada masyarakat desa yang kurang mampu agar mereka dapat menikmati 

hidup lebih baik dan mandiri dalam menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan 

hidup yang semakin tidak terkendali dalam setiap harinya. Banyak dijumpai faktor-

faktor yang menyebabkan pedesaan hidup dengan terpuruk dan terpaksa sehingga 
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mereka harus hidup dengan serba terbatas yang pada akhirnya berakibat kemiskinan 

dapat berlangsung secara sistematis dan dapat pula menimbulkan persoalan-persoalan 

yang sangat beragam dari segi pendidikan, kesehatan maupun ekonomi.  

Pemberian alokasi dana desa dapat memberikan bantuan dana awalan untuk 

dapat membiayai dan juga mendorong suatu program pemerintah desa yang dapat 

ditunjang dengan berpartisipasi sebagai sumber swadaya dan juga gotong-royong 

dalam masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan juga pemberdayaan 

masyarakat. Alokasi dana desa merupakan suatu wujud dari pemenuhan hak-hak desa 

untuk melaksanakan otonominya supaya bisa tumbuh dan berkembang untuk memulai 

pertumbuhan desa yang berdasarkan pada partisipatif, otonomi, keanekaragaman, 

demokratisasi dan juga pemberdayaan masyarakat di pedesaan. 

Persoalan terkait dana desa yang menimbulkan adanya suatu tindak 

penyelewengan dana sehingga alokasi dana desa tersebut menjadi sangat tidak tepat 

sasaran. Penyebab hal in terjadi karena ketidakmampuan dari suatu pihak pengelola 

dana seperti para aparat desa yang juga belum memiliki kompetensi yang cukup untuk 

dapat mengelola dana desa tersebut. Oleh sebab itu, dengan kondisi yang seperti ini 

yang dapat menyebabkan banyaknya suatu program dalam pembangunan dan juga 

pemberdayaan masyarakat yang menjadi tidak terpenuhi dalam suatu proses 

implementasinya. Selain itu, yang menyebabkan alokasi dana desa tidak efektif karena 

disebabkan kurang berfungsinya suatu tatanan lembaga desa, rendahnya partisipasi 

masyarakat karena akan didominasi kepala desa dan juga adanya pos-pos anggaran 

dalam pemanfaatan alokasi dana desa yang berdampak dengan ketidaksesuaian dengan 

suatu kebutuhan yang ada di desa. Oleh karena itu dibutuhkan tata kelola alokasi dana 

desa yang baik supaya dana desa tersebut lebih tepat sasaran dan juga dapat digunakan 

untuk kepentingan dalam pembangunan dan suatu pemberdayaan masyarakat. 

Untuk mengurus setiap urusan yang ada di desa, Kepala Desa memiliki tugas 

dalam memimpin dan juga menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan dalam 

pelaksanaannya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat-perangkat desa dan kinerja 

Kepala Desa akan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Mekanisme 
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pengawasan dan keseimbangan dimaksudkan untuk menghindari pemusatan 

kekuasaan yang hanya pada satu tangan. Secara yuridis formal, kedudukan tertinggi 

yang berada di desa dipimpin oleh kepala Desa, tetapi melihat realitas  yang ada yaitu 

sumber-sumber kekuasaan yang ada di desa sangatlah beragam. Begitu pula dengan 

tradisi dan budaya yang ada di desa merupakan pembentukan pola pikir masyarakat 

desa.  

Secara legitimasi upaya Kepala Desa dalam mempertahankan kekuasaan dapat 

diartikan sebagai kekuasaan yang memiliki keabsahan. Legitimasi mempunyai kaitan 

antara pemimpin dengan yang dipimpin. Legitimasi bukanlah suatu paksaan, seperti 

fisik maupun non fisik melainkan sebuah pengakuan dari masyarakat (yang dipimpin) 

terhadap sebuah kekuasaan  yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Menurut Surbakti 

mengelompokkan cara-cara untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi yaitu 

simbolis, procedural, dan materiil (Surbakti, 1984:96). 

Secara simbolis penguasa dapat menggunakan simbol-simbol yang bersifat 

tradisional dan ritualistik untuk mempertahankan dan juga mendapatkan legitimasi 

mereka. Salah satu upaya penguasa untuk mempertahankan legitimasi dengan 

mempertahankan tradisi dan juga ritual yang lebih sakral untuk mendapatkan 

kepercayaan (keabsahan) dari masyarakatnya. Untuk masyarakat yang masih 

mempercayai ajaran animisme dan juga mempertahankan tradisi-tradisi seperti priyayi, 

maupun masyarakat abangan ataupun santri yang sangatlah efektif untuk memperoleh 

kepercayaan mereka (Penguasa). Namun untuk lebih efektif lagi santri, kiyai, 

masyarakat yang religious ataupun kepercayaan keagamaan yang merupakan cara yang 

efektif untuk memperoleh suatu kepercayaan masyarakat. Untuk itu simbol-simbol 

yang menjadi upaya penguasa dalam mendapatkan dan mempertahankan legitimasinya 

di masyarakat. 

 Secara materiil penguasa bisa mempertahankan dan mendapatkan legitimasi 

dengan cara memberikan kesejahteraan dan menjajikan materiil kepada masyarakat 

seperti dikemukakan oleh Surbakti. Untuk itu upaya penguasa dalam mendapatkan 

legitimasi di masyarakat diperlukan berkampanye dan mengobral janji-janji utnuk 
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menjamin kemakmuaran serta kesejahteraan mayarakatnya. Untuk mendapatkan 

legitimasinya para penguasa dapat merelisasikan apa yang telah mereka janjikan 

berupa pemenuhan kemakmuran dan kesejahteraan warga seperti dalam pembangunan 

maupun subsidi pangan dan juga aliran-aliran bantuan kepada masyarakat kurang 

mampu. Hal ini bisa menjadi salah satu upaya penguasa untuk mendapatkan dan 

mempertahankan legitimasinya di masyarakat desa ataupun kota. 

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan merupakan Nawacita dari salah satu 

program Jokowi yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Merupakan progam dari 

Jokowi yang sangat menonjol. Pentingnya infrastruktur suatu desa merupakan upaya 

pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi warga desa, disisi lain banyak 

ditemui beberapa proyek infrastruktur desa yang terbengkalai. Proyek infrastruktur 

desa yang terbengkalai hanya dianggap sebagai persoalan kecil, persoalan kecil 

tersebut merupakan persoalan fundamental yang harus diselesaikan segera mengingat 

pentingnya pembangunan infrastruktur yang ada di pedesaan. 

Upaya untuk membangun pada kawasan pinggiran yang selama ini 

diperkirakan tertinggal  dengan memperkuat daerah-daerah dan pedesaan sebagai 

bentuk dalam kerangka negara kesatuan. Dalam pembangunan pedesaan ini bisa untuk 

dikembangkan dengan memilih daerah-daerah yang lebih mudah untuk dapat 

mendatangkan sumber-sumber perekonomian baru yang mana berada di wilayah pusat 

pertumbuhan perekonomian. Pembangunan infrasturktur khususnya seperti 

transportasi yang nantinya akan berdampak pada perubahan sutau wilayah dalam 

penggunaan lahan yang luas. Apabila pemerintah tidak membuat kebijakan terkait 

dengan pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah pedesaan kemungkinan akan 

meningkatkan kesenjangan sosial. 

Dengan demikian perlu adanya kebijakan yang kuat dari pemerintah untuk 

mencegah terjadinya wilayah pedesaan atau pinggiran yang mana dinilai semakin 

miskin dan mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin meningkat. Dalam 

pembangunan wilayah-wilayah pinggiran juga sama dengan pembangunan di 
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perkotaan yang nantinya akan membawa sumber-sumber baru. Pembangunan 

insfrastruktur seperti transportasi dapat menjadi pemicu kesenjangan sosial antar 

wilayah pedesaan apabila kepemilikan suatu lahan tidak juga di persiapkan dengan 

baik.  

Pembangunan yang dimulai dari pinggiran berupaya untuk meningkatkan dan 

mensejahterahkan dalam kualitas hidup masyarakat desa. Dengan memulai 

pembangunan di pinggiran terlebih dahulu yang berkelanjutan dengan harapan 

memiliki ekonomi, lingkungan dan ketahanan sosial untuk mengurangi kesenjangan 

anatara desa dan kota agar lebih mempercepat pembangunan pada kawasan pedesaan. 

Pembangunan desa harus lebih diprioritaskan dalam upaya  membangun Indonesia 

dengan pembangunan nasional agar lebih memperkuat daerah pinggiran. 

Desa Putatlor merupakan desa yang berada di Kecamatan Menganti Kabupaten 

Gresik. Desa Putatlor terbagi menjadi tiga Dusun yaitu Dusun Putatlor, Dusun 

Plampang dan Dusun Kletak. Dalam hal ini Dusun Kletak yang terpisahkan dengan 

sungai antara Dusun Putatlor dan Dusun Plampang dengan begitu masyarakat dusun 

kletak akan sangat kesulitan apabila untuk melakukan kegiatan aktivitas di kedua 

Dusun tersebut. Upaya untuk membangun Indonesia kini dimulai dengan membangun 

yang dimulai dari pinggiran dan/atau pedesaan. Terpilihnya Kepala Desa yang saat ini 

menjabat yang mana beliau bertempat tinggal di Dusun Kletak juga merasa kesulitan 

akan akses menuju ke kantor Kepala Desa Putatlor, dengan begitu kepala desa harus 

memutar jauh untuk bisa sampai di kantor kepala desa tersebut. Maka inisiatif kepala 

desa untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang baik dengan mendirikan 

jembatan bambu sebagai penghubung antara dusun Kletak dengan dusun Plampang dan 

Putat. Dalam pembangunan infrastruktur yang ada di desa Putatlor seperti jembatan 

bambu. Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk bisa diakses dengan mudah warga 

Dusun Kletak yang mana saat itu di bawah pemerintahan kepala desa sebelumnya , 

Dusun kletak dibilang sangat tertinggal dari dusun-dusun lainnya. 

Kepala Desa Putatlor yang menginginkan desanya bisa mewujudkan suatu 

tatanan pemerintahan desa yang baik (good governance) malah dinilai negatife oleh 
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warga masyarakatnya khususnya pada dusun Plampang dan juga dusun Putat. 

Dikarenakan warga masyarakat tersebut, melihat bahwa alokasi dana desa yang terus 

menerus dilakukan dan diberikan di Dusun Kletak saja seperti pemberian dana 

kematian yang di berikan pemerintah desa hanya 10 orang saja tiap desa, untuk 3 dusun 

malah nyatanya diberikan 8 santunan kematian di Dusun Kletak dan sisanya 2 

diberikan di dusun Plampang dan Putat. Hal ini membuat masyarakatnya merasa kepala 

desa tidak adil dengan bersikap seperti itu. Padahal selama ini Dusun Kletak yang 

pernah tidak dianggap ataupun tertinggal di masa pemerintahan sebelum-sebelumnya. 

Adapun dana bantuan bedah rumah untuk warga yang kurang mampu yang langsung 

dialihkan ke dusun Kletak, hal itu juga membuat masyarakat desa menilai negatif 

padahal yang sesungguhnya kepala desa saat ini menginginkan tatanan pemrintahan 

desa (good governance) yang baik dari sebelumnya. 

Pengelolaan dana desa seharusnya harus dijalankan berdasarkan pemerintahan 

yang baik. Pengelolaan dana desa tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 

dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta juga dapat dilaksankaan dengan 

tertib dan juga berdsarkan disiplin anggaran. Dalam pengelolaan keuangan desa harus 

dengan mengedepankan keadilan. Penggunaan dana desa juga harus dipastikan 

pemenuhan kebutuhan masyrakat desa yang lebih bermanfaat bagi kelompok warga 

miskin, perempuan dan juga pelestarian lingkungan. Dalam pasal 75 bahwa kepala desa 

merupakan pemegang kekuasaan atas pengelolaan dana desa. 

Pembiayaan alokasi dana desa biasanya ditujukan dalam suatu program 

pemerintah desa dalam hal pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan 

pemerintahan. Alokasi dana desa berupaya untuk meningkatkan pembangunan, 

penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan suatu pelayanan pemerintahan 

dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya yang sudah diatur dalam program 

yang sudah ditentukan. Selain itu dana desa juga ditujukan untuk meningkatkan pada 

kemampuan suatu lembaga kemasyarakatan di desa dalam program pelaksanaan, 

perencanaan, serta pengendalian pembangunan secara bersama dalam masyarakat 
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dengan potensi yang dimiliki oleh desa, agar supaya pemberdayaan alokasi dana desa 

bisa membawa dampak positif terhadap warga masyarakat sekitar desa tersebut. 

Adapun hal yang menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat terhadap 

distribusi dana desa yaitu terkait dengan Transparansi. Maka dari itu transparansi 

dalam proses pengelolaan keuangan desa merupakan suatu pengelolaan uang yang 

dalam segi kuantitasnya sangat tidak dirahasiakan dan juga tidak tersembunyi dari 

warga masyarakat, serta keuangan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan-aturan 

hukum dan kaidan yang masih berlaku. Kegunaan transparansi ini, dalam keuangan 

desa dapat dikendalikan dan juga dapat diawasi oleh pihak-pihak yang berwenang. 

Transparansi desa mempunyai prinsip bahwa terciptanya keuangan desa yang bisa 

terkendali dan juga bisa memnuhi hak-hak warga masyarakat serta untuk menghindari 

adanya suatu konflik yang ada di masyarakat desa. 

Pemerintah desa juga memperhatikan dengan adanya prinsip-prinsip dalam 

partisipasi masyarakat. Dalam suatu proses pemberdayaan masyarakat terhadap 

distribusi dana desa maka masyarakat turut untuk berpartisipasi dalam mengambil 

bentuk kegiatan-kegiatan yang berdasarkan kemasyarakatan. Tak hanya berpartisipasi 

saja, melainkan masyarakat desa juga turut andil dalam suatu kepentingan yang ada di 

desa dan juga melibatkan dalam hal pelaksanaan, monitoring, proses perencanaan, 

sampai pada tahap kegiatan evaluasi yang sudah terlaksanakan. Dengan adanya 

keterlibatan warga masyarakat desa sejak awal, maka pemerintahan bisa 

mengharapkan seluruh dana yang ditujukan untuk pengelolaan pembangunan desa 

dapat ditetapkan sebagai suatu kebutuhan masyarakat, bukan hanya melibatkan para 

pemerintahan desa dan juga elite-elite desa. 

Dengan demikian, hak-hak masyarakat desa dapat terpenuhi dengan baik dan 

mempunyai rasa keswadayaan dalam memiliki dari upaya pembangunan desa. Dalam 

hal ini, peran masyarakat dan berpartisipasi dalam pengelolaan desa bisa dikatakan 

sebagai suatu bentuk dalam implementasi alokasi dana desa yang telah diterima. 

Dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka dapat menentukan dan 

mempengaruhi suatu kebijakan yang sudah diatur dan ikut serta terlibat secara aktif 
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dalam hal pemanfaatan alokasi dana desa, agar tidak terjadinya simpang siur dalam 

pemerintahan desa dengan warga masyarakat desa. 

Keuangaan desa juga perlu dilakukan pengelolaan yang tertib dan 

memperhatikan juga disiplin anggaran yang keluar masuk. Tertib dan disiplinnya suatu 

anggaran desa dapat diimplementasikan dan dilakukan secara konsisten agar dalam 

pencatatan atas penggunaan dana desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembukuan 

akutansi pengelolaan keuangan desa. 

Perencanaan dalam pengelolaan untuk membangun dana desa yang 

dialokasikan di Desa Putatlor seperti pembuatan jembatan penghubung antara Dusun 

Kletak dengan Dusun Plampang dan Dusun Putat, bantuan dana kematian, dan juga 

bantuan biaya bedah rumah utnuk warga kurang mampu. Pembangunan yang akan 

dimulai kini dengan membangun jembatan penghubung antara Dusun Kletak dengan 

kedua Dusun tersebut yaitu Dusun Plampang dan Dusun Putat.  Dalam aspek 

kekuasaan yang sepenuhnya ada di Kepala Desa dikarenakan yang memegang kendali 

di Desa Putatlor adalah Kepala Desa Putatlor.  

Pengelolaan dana desa pada dasarnya dilaksanakan untuk bisa mewujudkan 

desa sebagai suatu bentuk pemerintahan terdekat dan terdepan dengan rakyat yang 

kuat, maju, mandiri, dan juga demokratis sehingga mampu melaksanakan dalam 

penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan yang menuju masyarakat yang 

makmur, adil, dan juga sejahtera. Pengelolaan dana desa bukanlah hal yang sepele, 

melainkan hal yang perlu dikembangkan agar desa bisa menikmati kehidupan yang 

tidak saling terhambat dengan terbatasnya fasilitas dea yang kurang memadai dan juga 

diperlukannya sistem yang bisa bersikap secara profesionalisme. Hal ini dapat dimulai 

dengan perencanaan, yang diperlukan musyawarah desa utnuk berbagai periode untuk 

kedepannya. Tah hanya itu penatausahaan dalam alokasai dana desa juga harus disusun 

secara sistematis. 

Tidak hanya sebagai sistem saja, melainkan dalam Sumber Daya Manusia 

(SDM) atau sebagian perangkat desa juga harus memiliki secara cukup dengan 

kapabilitas dalam hal pengelolaan dana desa tersebut. Dengan adanya tata kelola desa 
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dalam hal alokasi dana desa yang tepat sasaran, tepat waktu, jumlah, serta pengelolaan 

secara efisien, efektif dan juga secara ekonomis maka diharapkan dalam pembangunan 

desa Putatlor bisa melakukan pembangunan dan kesejahteraan dalam warga 

masyarakat dapat secara cepat bisa meningkat yang terutama bagi masyarakat Desa 

Putatlor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik bisa menjadi wilayah pedesaan yang 

dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan cara pemerataan alokasi dana 

desa agar upaya dalam pembangunan yang terkait dengan distribusi dana desa bisa 

mengalir dengan sesuai apa yang dibutuhkan oleh warga masyarakatnya untuk 

memenuhi kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera agar terciptanya tatanan 

pemerintahan desa yang lebih baik (good governance). 

Hal ini dapat berjalan apabila masyarakat dan pemerintahan desanya juga 

menjalankan berbagai prinsip-prinsip dari good governance. Sehingga dapat 

dibuktikan dengan kemajuan secara politik, ekonomi dan sosial. Hal tersebut berjalan 

dengan kesejahteraan masyarakat, terciptanya pemerinthan yang demokratis, adanya 

partisipasi masyarakat yang tinggi, adanya ketentraman dan pembangunan yang di 

akan dicapai oleh desa putatlor yang mana tidak terlepas dari berbagai peran dalam 

proses kepemimpinan Kepala Desanya sendiri dalam menjalankan tatanan 

pemerinthaan di desa tersebut. Kepemimpinan kepala desa yang dimaksudkan yaitu 

bagaimana Kepala Desa Putatlor dalam menjalankan suatu tatanan pemerintahan desa 

yang baik dengan adanya berbagai akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan juga 

adanya pelayanan yang baik (Good Governance).  

Pemilihan Desa Putatlor sebagai objek dalam penelitian ini dikarenakan Desa 

tersebut terdapat berbagai fenomena –fenomena terkait dengan Kepala Desa 

menginginkan tatanan pemerintahan di Desa Putatlor bisa menjadi baik dari 

sebelumnya, yang mana dalam pemerintahan sebelum-sebelumnya ada salah satu 

Dusun Kletak yang bisa dikatakan tertinggal dari dua Dusun lainnya yaitu Plampang 

dan Putat. Dikatakan tertinggal karena Dusun Kletak ini memang di pemerintahan 

Kepala Desa sebelumnya tidak diberdayakan seperti tidak memberikan akses jalan 

untuk menjangkau ke Dusun lainnya, masih banyaknya daerah yang masih menjadi 
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genangan pada saat banjir tiba maupun tidak sehingga membuat Dusun Kletak bisa 

dikatakan rawan banjir, sebelumnya memang Dusun Kletak tersebut tidak dikenali atau 

tidak diketahui oleh banyak orang karena memang wilayahnya yang sangat jauh dari 

Kedua Dusun Plampang dan Putat.  Seperti sulitnya akses menuju ke dua Dusun 

lainnya, kurangnya perhatian untuk Dusun Kletak membuat Desa Putatlor belum bisa 

dikatakan Desa yang Sejahtera, dalam artian bahwa di dalam pemerintahan Kepala 

Desa yang sebelum sebelumnya Dusun Kletaklah yang jarang diperhatikan dari kedua 

Dusun lainnya tersebut, seperti bantuan yang langsung di salurkan di Dusun Putat dan 

Dusun Plampang saja, pembangunan yang tidak merata (pembangunan jalan dan 

gorong-gorong). 

Hal ini membuat Kepala Desa Putatlor periode 2017-2022 ini menginginkan 

pemerintahan yang baik, tidak pilih kasih akan antar Dusun seperti memberikan 

bantuan dari pemerintah dengan merata agar tidak merasa ada yang tertinggal, tidak 

membanding – bandingkan antara Dusun satu dengan Dusun lainnya, memperbaiki 

akses Dusun Kletak menuju ke Dusun Putat dan Dusun Plampang dengan begitu 

Kepala Desa tersebut menganggarkan Alokasi Dana Desa untuk membangun jembatan 

akses dari Dusun Kletak menuju ke Dusun Plampang dan Dusun Putat. Tak hanya itu 

saja, adapun anggaran bantuan seperti bantuan dana untuk orang meninggal dan juga 

dana bedah rumah bagi warga yang kurang mampu tersebut memanglah banyak 

dialokasikan di Dusun kletak karena dinilai Dusun Kletaklah yang memerlukan 

bantuan-bantuan dana tersebut, karena Dusun Plampang dan Putat ini dinilai sudah 

banyak warga masyarakatnya yang sudah mampu dibanding dengan Dusun Kletak. 

Anggaran pendapatan dan juga belanja di Desa Putatlor Gresik ini pada tahun 

2018 dalam total pendapatan sebesar Rp.1.632.673.318 Milyar. Dana tersebut 

digunakan untuk dana desa sebesar Rp.722.000.000 juta, Bagi Hasil Pajak dan 

Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar Rp.159.000.000 juta, pendapatan asli desa sebesar 

Rp.3000.000 dari hasil sewa waduk, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 

Rp.330.000.000 juta, Bantuan Keuangan Kabupaten / Provinsi sebesar Rp.260.000.000 

juta dan SILPA pada tahun 2017 sebesar Rp.157.000.000 juta. Tak hanya itu selain 
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adanya pendapatan juga ada pengeluaran dari Desa Putatlor yang terbagi – bagi 

dananya untuk Pembiayaan Kemasyarakatan Desa sebesar Rp.13.000.000 juta, 

Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp.67.000.000 juta, Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa sebesar Rp.478.000.000 juta dan yang terakhir untuk pembiayaan 

Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.1.072.000.000 Milyar. Total pengeluaran 

yaitu sebesar Rp.1.632.673.318 Milyar. Dana pembangunan desa yang ada di Desa 

Putatlor tersebut digunakan untuk pembangunan pengecoran bahu jalan lingkungan, 

paving jalan, pelengseran saluran air di ketiga Dusun Kletak, Plampang dan Putat, 

pengadaan tempat pembuangan sampah, pembangunan gudang pupuk poktan di Dusun 

Kletak, pengadaan kendaraan sampah, pengadaan Ambulan Desa. 

Asas keadilan yang ada di Pemerintahan Desa juga perlu untuk dilaksankan, 

mengingat dalam hal ini pemberdayaan yang ada di masyarakat juga hendaknya harus 

di upayakan untuk dapat menegakkan dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik 

(good governance) secara demokratis. Seperti yang diketahui bahwa titik tolaknya 

berada dalam ketidakberdayaan suatu desa, yang lebih secara rill dan politik sehingga 

terjadi di desa – desa di Indonesia. Wujud dari ketidakberdayaan tersebut seperti 

masyarakat yang masih dalam keadaan miskin dalam segi politik dan juga lunturnya 

ikatan – ikatan kolektif desa yang dapat dikarenakan berkurangnya ilmu pengetahuan 

terkait arti pentingnya dalam demokrasi di suatu desa, ketidakmampuan yang dapat 

mengemukakan dan menyuarakan berbagai macam pendapat akan kepentingan – 

kepentingannya, ketidak berdayaan yang ada di desa ini dapat dilakukan dengan cara 

tawar – menawar untuk memperjuangkan hak – hak personal maupun dalam hak – hak 

sosial politik, yang akhirnya warga masyarakat di desa lebih untuk mengutamakan 

berbagau kepentingan dan urusan individu daripada untuk lebih berpartisipasi dalam 

lingkup kehidupan di suatu desa. 

Tegaknya tata kelola yang ada di pemerintahan desa untuk lebih demokratis 

dapat dilakukan melalui pendidikan demokrasi yang meliputi, adanya kesadaran 

masyarakat desa untuk lebih berpartisipasi antar warga desa (menuntut akan 

keterlibatan warga negara dalam kehidupan komunitas yang lebih secara dialektis 
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untuk dapat melahirkan berbagai perlindungan terhadap hak – hak asasi warga negara 

itu sendiri), adanya suatu seleksi antar kepemimpinan desa yang secara demokratis 

dengan arahan Kepala Desa terlebih dahulu, adanya suatu penyusunan produk – produk 

hukum yang ada di desa dapat dilihat secara demokratis sehingga peraturan yang dibuat 

bisa di taati oleh warga desanya ( penyusunan kebijakan yang melibatkan masyarakat 

desa), adanya suatu tindakan – tindakan yang dilalui bersama dan di bangun melalui 

berbagai perumusan terkait berbagai kepentingan dalam musyawarah desa, serta 

adanya akan keadilan budaya dapat dilihat melalui penghormatan tradisi adat – istiadat 

desa yang sekaligus dapat dibarengi dengan upaya penegakan kedaulatan hukum 

negara sehingga produk hukum ayng ada di  desa tidak melanggar atas Hak Asasi 

Manusia dan juga hak warga negara Indonesia. 

Keinginan Kepala Desa Putatlor yang menginginkan bentuk pemerintahan yang 

baik kini masih berjalan dengan proses yang sedikit demi sedikit terbentuk, meski 

belum bisa dikatakan desa dengan pemerintahan yang baik Karena banyaknya kendala 

yang dihadapi seperti adanya pro dan kontra terhadap kebijakan yang dibuat oleh 

Kepala Desa tersebut seperti warga masyarakat yang masih kontra dengan Alokasi 

Dana Desa (ADD) yang banyak di alihkan di Dusun Kletak membuat warga Dusun 

Plampang dan Dusun Putat merasa Kepala Desa tersebut tidak adil. Hal ini membuat 

peneliti tertarik akan fenomena yang ada di Desa Putatlor untuk dijadikan objek 

penelitian. 

Musrembang desa yang merupakan dari forum musyawarah yang 

diselenggarakan tiap tahunnya dari para pemangku kepentingan untuk 

dapat menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) pada 

tiap tahunnya dalam anggaran yang sudah direncanakan. Dalam upaya 

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang merupakan 

dokumen dari perencanaan untuk berbagai periode 1 tahun dan juga dalam 

merupakan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 
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Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa ini perencanaan dalam 6 tahun 

periode dengan menggambarkan rancangan kerangka ekonomi desa, 

program prioritas desa, rencana kerja dan pendanaan serta dalam prakiraan 

maju, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun di ditempuh 

dengan gotong royong atau partisipasi masyarakat desa. 

Pelaksanaan musrembang desa (musrembangdes) yang di 

selenggarakan pada tahun 2019 dengan melibatkan berbagai unsur dan 

elemen masyarakat desa yang terdiri dari BPD, Perwakilan Dusun, RW 

dan RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga adat desa, 

Perwakilan Pemuda, Perwakilan kelompok tani, tokoh-tokoh masyarakat 

serta berbagai unsur yang terkait di Desa Putatlor. Kepala Desa Putatlor 

yang selalu melibatkan para aparatur desa untuk dapat ikut serta dalam 

perencanaan dan pembangunan di Desa Putatlor. 

Sebelum musrembang dilaksanakan hendaknya juga didahulukan 

dengan berbagai pelaksanaan musyawarah di setiap Dusun Putatlor, 

Plampang dan Kletak dengan bertujuan dapat terlaksanakannya 

musyawarah desa yang dapat menampung berbagai macam aspirasi dan 

juga usulan dari kegiatan yang diselenggarakan masyarakat dusun yang 

ada di desa Putatlor. Dengan begitu hasil dari berbagai usulan yang 

kemudian di pilih salah satu dengan maksud yang mana yang akan di 

dahulukan, setelah itu akan di bawa ke dalam musrembangdes. 

Selanjutnya usulan tersebut dimasukkan dalam Rencana Kerja 

Pembangunan Desa (RKP Desa).  
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Setalah itu RKPDes yang telah disusun dan disepakati bersama 

dalam musyawarah desa, kemudian Kepala Desa juga menetapkan melalui 

dalam surat keputusan (SK) Kepala Desa. RKP Desa yang sudah 

ditetapkan menjadi pedoman di dalam penyusunan berbagai dokumen 

dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).   

 

I.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan Good Governance di Desa Putatlor ? 

2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Good Governance di Desa 

Putatlor ? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum dalam penelitian tentang Peran Kepemimpinan Kepala Desa 

dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa 

Putatlor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik antara lain: 

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana sistem dalam melaksanakan Good 

Governance di Desa Putatlor Gresik apakah sudah terwujud pemerintahan 

yang baik atau buruk. 

2. Untuk dapat mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam 

melaksanakan Good Governance di Desa Putatlor Gresik. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari Penelitian kualitatif tentang Tipe Kepemimpinan dalam 

Pengalokasian Dana Desa: Studi Kasus Pergantian Kepala Desa PutatLor Kecamatan 

Menganti Kabupaten Gresik ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk 

mahasiswa/i dan sebagian kalangan yang berminat membaca dalam penelitian ini 

serta untuk mengimplementasikan berbagai kualitas dan kapasitas dalam berbagai 
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aspek kepemimpinan sehingga nantinya juga dapat diharapkan bisa lebih memahami 

terkait tipe kepemimpinan yang dijalankan khusunya Kepala Desa  manapun. Dalam 

hal ini adapun manfaat Teoritis, Akademis dan juga manfaat Praktis yaitu sebagai 

berikut :  

1. Secara Teoritis, Dengan adanya penelitian kualitatif ini diharapkan bisa 

memberikan banyak manfaat yang bersumber dari keilmuan, khususnya 

dalam pengembangan dan berbagai aspek-aspek yang terkait dalam 

pengetahuan  Ilmu Politik ini mengenai tipe kepemimpinan kepala desa. 

Selain itu dari berbagai sudut pandang dalam penelitian ini diharapkan bisa 

berguna dalam berbagai bahan perbandingan bagi penelitian lainnya yang 

juga melakukan penelitian terkait Tipe Kepemimpinan lainnya terutama 

yang juga berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Secara Akademis, Manfaat Akademis yang dapat diambil dalam Penelitian 

ini yaitu, agar dapat menjadi tolak ukur atau acuan mahasiswa Universitas 

Airlangga atau juga kampus lainnya yang juga melakukan penelitian terkait 

tipe kepemimpinan, yang bisa digunakan sebagai referensi dalam 

melakukan berbagai penelitian-penelitian selanjutnya yang juga 

berhubungan dengan Tipe Kepemimpinan khususnya kepala desa. 

3. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi dan 

pemahaman yang mendalam tentang pengalokasian dana desa yang 

dilakukan oleh Kepala Desa guna mewujudkan good governance, agar desa 

yang mereka pimpin bisa lebih baik dari sebelumnya dengan 

mengalokasikan dana desa ke dusun yang masih masih butuh untuk di 

realisasikan atau diberdayakan lagi agar bisa sebanding dengan dusun-

dusun lainnya.  

 

I.5 Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual merupakan suatu pendekatan yang mana akan digunakan 

oleh penulis dalam menganalisis suatu fenomena dan juga dapat digunakan untuk 
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menjelaskan fenomena – fenomena politik yang bertujuan untuk menjawab sebagian 

besar dalam rumusan masalah.  

Salah satu unsur-unsur yang perannya sangat penting dalam penelitian adalah 

menyusun kerangka teori, dikarenakan dalam kerangka teori yang berfungsi sebagai 

suatu landasan untuk berpikir dalam menggambarkan dari segi mana peneliti untuk 

mempertegaskan dalam permasalahan-permasalahan yang telah dipilih. Dalam hal ini 

untuk dapat menjelaskan Tipe Kepemimpinan Dalam Pengalokasian Dana Desa untuk 

Mewujudkan Good Governance: Studi Kasus Pergantian Kepala Desa PutatLor 

Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, peneliti ataupun penulis menggunakan 

konsep Good Governance, Kepala desa dan juga Anggaran Dana Desa. 

 

1.5.1 Good Governance 

Konsep Good Governance yang mana kata Good dan Governance, dalam dua 

aspek tersebut juga memiliki makna dan arti yang berbeda. Good yang berarti baik, 

sedangkan Governance yang berarti suatu keadaan yang berada didalam kondisi yang 

terkendali didalam pemerintahan, dengan begitu terdapat adanya suatu interaksi-

interaksi antara negara dan juga masyarakat sipil (Dewapayana, 2003:8). Good dalam 

arti Good Governance yang mengandung dua pengertian, yang pertama nilai-nilai yang 

menjunjung tinggi suatu keinginan maupun kehendak rakyat serta nilai yang dapat pula 

untuk meningkatkan dalam kemampuan-kemampuan rakyat untuk pencapaian suatu 

tujuan berupa kemandirian dalam suatu proses pembangunan yang berkelanjutan dan 

berkeadilan sosial. Dan nilai yang kedua, merupakan suatu aspek-aspek fungsional di 

pemerintahan yang efisien dan efektif didalam suatu pelaksanaan berbagai tugasnya 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.  

Apabila didalam tatanan pemerintahan yang baik (good governance) 

merupakan suatu nilai-nilai ataupun gagasan-gagasan yang mengatur suatu pola antara 

hubungan dunia usaha swasta, pemerintahan, dan juga berbagai masyarakat sehingga 

dapat terjadinya suatu penyelenggaraan dalam pemerinthan yang demokratis, bersih, 
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serta efektif yang sesuai dengan cita-cita akan terbentuknya suatu tatanan masyarakat 

yang mandiri, makmur dan sejahtera (Sedarmayanti, 2003:6). 

Berdasarkan beberapa uraian definisi diatas, Governance juga memiliki tiga 

landasan yang menjadi utamanya dalam menjalankan suatu pemerintahan yang baik 

antara lain: 

1. Economic Governance, yang meliputi suatu proses dalam 

pembuatan keputusan. 

2. Political Governance, merupakan suatu proses dalam pengambilan 

keputusan untuk kemudian di formulasi menjadi suatu kebijakan. 

3. Administrative Governance, suatu sistem yang mana untuk 

memperoleh implementasi-implementasi dengan suatu proses 

kebijakan. 

Good governance dapat berorientasi dalam suatu sistem, proses, prosedur, dan 

juga berbagai peraturan-peraturan yang membuat entitas dapat bertindak dengan suatu 

panduan ataupun kerangka dalam rangka untuk memperoleh tujuannya dengan 

meningkatkan efisienitas dan juga efektifitas dalam penciptaan dalam 

berksinambungan antara beberapa tujuan yang ekonomis dan mencapai tujuan sosial, 

selain itu dalam good governance sendiri  dapat mengusahakan berbagai keseimbangan 

dengan adanaya suatu kepentingan-kepentingan yang dapat memberikan dampak 

positif seperti keuntungan bagi suatu entitas yang secara keseluruhan (Sedarmayanti, 

2003:6), didalam suatu penyelenggaran negara yang harus juga ikut mempunyai 

kemampuan yang responsife, akuntabilitas serta adaptasi publik. 

Suatu kerangka dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good 

governance), yang sifatnya makro untuk bisa dimasukkan pada suatu level desa. 

Apabila di dalam good governance di kaitkan dengan suatu konteks desa, maka ada 

dua kemungkinan yang perlu di perhatikan lagi. Yang pertama, adanya suatu 

pemerintahan yang demokratis merupakan suatu bentuk pemerintahan desa yang 
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berasal dari adanya partisipasi masyarakat yang dapat dikelola oleh akuntabilitas dan 

juga transparansi masyarakat, yang mana dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya 

untuk bisa memperoleh resvonsipitas di dalam tatanan masyarakat. Sedangankan yang 

kedua adalah adanya hubungan-hubungan antara beberapa elemen governance yang 

ada di desa yang dapat diselenggarakan pada suatu prinsip-prinsip keseimbangan, 

kesejajaran, serta adanaya suatu kepercayaan (Aridwipayana, 2003:22). 

Pemerintahan desa dapat dikelola dengan secara transparan, akuntabel, 

responsive dan juga partisipatif dengan begitu akan memperkokoh apabila juga 

ditopang dengan kesejajaran. Didalam tujuan Good Governance ini dapat diterapkan 

dalam upaya pemerintahan yang baik untuk mewujudkan suatu penyelenggaraan dalam 

pemerintahan negara yang bertanggung jawab serta juga bersifat efisien dan efektif 

dengan menjaga upaya kesinergiaan di dalam intraksi yang konsurtif dengan antara 

domain-domain di pemerintahan, masyarakat dan juga swasta. Di dalam konteks Good 

Governance yang juga membutuhkan sebuah tampilan dalam masyrakat politik yang 

demokratis, yang mana mampu untuk memberikan suatu jembatan antara masyarakat 

dengan negara, dengan basis dukungan pada masyarakat sipil yang dikatakan mampu 

untuk melakukan suatu kontrol terhadap suatu negara. Aktor-aktor politik juga 

diharapakan minimal untuk dapat ditemukan di berbagai tingkat desa, seperti 

keberadaannya di Partai Politik, Badan Perwakilan Daerah (BPD), Kepala Desa, dan 

juga pada Masyarakat sekitarnya. 

 

1.5.2 Kepala Desa 

Kepala Desa merupakan pemimpin atau kepala dalam organisasi di tingkat 

pemerintahan desa yang berkedudukan sangat strategis dan juga mempunyai tanggung 

jawab yang begitu besar atau luas dalam lingkup pemerintahan desa. Berdasarkan 

peraturan-peraturan yang ada di tatanan Pemerintahan dengan Nomor 72 tentang Desa, 

yang ada dalam struktur - struktur organisasi yang ada di pemerintahan desa tersebut 
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Kepala Desa juga berkedudukan sebagai alat yang ada di suatu tatanan Pemerintahan 

Desa yang mana dapat diketahui sebagai memimpin dalam penyelenggaraan suatu 

pemerintahan di desa.  

Kepala Desa juga tak hanya sebagai menajalankan tatanan pemerintahan di 

suatu desa, membina dalam hal ketentraman dan ketertiban yang ada di lingkup suatu 

desa, serta menjaga hukum yang dilanggar dapat bisa dipulihkan kembali seperti sedia 

kala, tetapi juga ada dampak tersendiri seperti orang- orang yang telah di damaikan 

akan segera benar-benar bisa rukun dan damai kembali seperti semula. 

Tanggung jawab yang di jalankan oleh Kepala Desa juga meliputi berbagai 

urusan dalam tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada berbagai pejabat-

pejabat yang ada di berbagai instansi pemerintahan yang mana juga berdasarkan asas-

asas desentralisasi dan juga dekonsentralisasi, sedangkan tanggung jawab yang ada di 

desa terkait dengan berbagai urusan- urusan tugas dalam berbagai pelayanan yang 

terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab yang seperti dijelaskan diatas tersebut bisa 

langsung dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desanya sendiri ataupun bisa lewat orang 

lain, atau staff yang di percaya oleh Kepala Desa tersebut. 

Kepala Desa selain mempunyai tanggung jawab akan Desa yang dipimpinnya 

juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang perlu dilaksanakan seperti memberikan 

berbagai laporan-laporan dalam hal penyelenggaraannya di pemerintahan desa kepada 

Bupati/Walikota, yang mana untuk memberikan berbagai laporan yang terkait dengan 

kondisi yang ada di desa tersebut dengan memberikan keterangan - keterangan seperti 

pertanggungjawaban yang diserahkan kepada Bamusdes serta  dapat 

menginformasikan laporan- laporan yang ada dalam tatanan penyelenggaraan 

pemerintahan desa kepada masyarakat. 

Kepala Desa dalam melakukan pelaksanaan tugasnya mempunyai berbagai 

wewenang dalam memimpin berbagai penyelenggaraan dalam pemerintahan desa yang 

mana terkait dalam kebijakan- kebijakan yang sudah ditetapkan bersama dengan BPD, 
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mengajukan berbagai rancangan-rancangan terkait dalam peraturan desa, menetapkan 

berbagai peraturan- peraturan yang ada di desa yang telah mendapat persetujuan- 

persetujuan bersama dengan BPD, mengajukan dan menyusun berbagai rancangan-

rancangan terkait peraturan desa khususnya dengan APBDes untuk bisa dibahas dan 

juga ditetapkan bersama dengan BPD, bisa membina dalam kehidupan masyarakat desa 

serta membina dalam  hal perekonomian desa, dapat mengkoordinasikan dalam 

pembangunan desa yang secara partisipatif, dapat mewakili desanya baik didalam dan 

diluar pengadilan dan juga dapat menunjuk kuasa hukum untuk bisa mewakilinya yang 

sesuai dengan berbagai peraturan perundang- undangan yang telah di tetapkan tersebut. 

 

1.5.3 Anggaran Dana Desa 

Undang-undang yang mengatur terkait dengan pemerintahan desa yang mana 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu sendiri telah mengatur  

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 yang mana sudah direvisi melalui Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa. Salah satu hal yang paling 

mendasar yang menjadi urusan dalam UU pemerintahan desa yaitu terkait dengan 

kewenangan kabupaten/kota yang akan diserahkan dalam pengaturannya kepada desa 

(UU Nomor 72 Tahun 2005)  yang ada dalam urusan pemerintahan desa. Dalam hal ini 

pembangunan desa yang menjadi kewenangan desa dengan berimplikasi atas dasar 

penyelenggaraan dalam pembangunan tersebut, yang sudah di pasti akan 

membutuhkan pembiayaan dan juga sumber-sumber yang ada di pemerintahan desa. 

Salah satu sumber keungan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota 

yaitu dana perimbangan keuangan yang pembagiannya hanyalah untuk setiap desa 

yang juga akan dibagikan secara proporsional dengan paling sedikit yaitu 10% yang 

mana disebut dengan Alokasi dana Desa (ADD). Penunjang kegiatan otonomi desa 

agar lebih maksimal dalam hal memberikan pembangunan, pelayanan, serta 

pemberdayaan masyarakat yang ada ditingkat pedesaan yang mana disebut dengan 
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Anggaran Dana Desa. Oleh karena itu apabila anggaran dana desa tersebut dikelola 

dengan baik dan jujur ataupun dikelola sesuai dengan yang diperlukan di desa tersebut 

maka hasil dari kegiatan otonomi desa, lebih khususnya  dalam pemberdayaan 

masyarakat pasti akan terlihat sangat jelas.  

Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa yang menjadi 

penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan juga pelaksanaan kegiatan 

desa yang dapat menyangkut atas kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, dalamhal ini 

juga dibutuhkan kerja sama antar aparatur desa dengan warga masyarakat desa  dalam 

setiap proses menuju tahapan –tahapan yang pengelolaan dana desa. Jika dalam 

kerjasama berjalan dengan baik maka dampat positif yang akan diterima seperti 

terciptanya masyarakat yang lebih terberdaya. Tak hanya melibatkan masyarakat saja, 

kerjasama ini juga melibatkan Stakeholders yang ada di masyarakat seperti Karang 

taruna, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan 

adanya Stakeholders ini diharapkan bisa lebih saling utnuk bekerja sama delam hal 

pengelolaan dan pelaksanaan dalam hal upaya Alokasi Dana Desa (ADD). 

Administrasi dalam keungan merupakan fungsi-fungsi pokok manajemen pada 

umumnya. Menurut The Liang Gie, administrasi keungan merupakan suatu tata 

keuangan atau subkonsep sebagai suatu proses dalam rangkaian kegiatan dalam hal 

penataan yang berupa penyususnan dalam setiap anggaran belanja, dalam hal 

penentuan sumber biaya, sebagai pembukuan, sebagai cara pemakaian, serta sebagai 

pertanggungjawaban atas dasar efisiensi atau efektifitas yang ada dalam kerjasama 

untuk dapat mencapai tujuan tertentu (LiangGie,1987:18). 

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Rozaki bahwa kebijakan alokasi dana desa 

sesungguhnya telah dapat dijalankan dalam hal memiliki tujuan yang sangat besar yang 

kurang lebih sama dalam hal untuk merombak ortodoksi dalam pemerintahan 

kabupaten yang telah memberikan kewenangan, bantuan keuangan serta pelayanan 

kepada pemerintahan yang ada di desa (Rozaki, 2005). 
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Pola yang ada dalam kebijakan pemerintahan kabupaten awalnya lebih sentralis 

dan dominan dengan metode alokasi dana desa yang dapat merubah menjadi lebih 

partisipatif, responsive, dan juga dapat dijalankan melalui asas-asas desentralisasi. 

Keuangan desa merupakan bagian dari alokasi dana desa yang dapat diperoleh dari bagi 

hasil pajak daerah dan dari dana perimbangan yang memungkinkan dalam keuangan 

pusat dan daerah dapat diterima paling sedikit yaitu 10% (sepuluh persen). selanjutnya 

seluruh bagian-bagian yang berasal dari anggaran dana desa yang akan direncakan, 

dievaluasi, dan dilaksanakan secara lebih terbuka dengan cara melibatkan seluruh 

masyarakat yang ada di desa.  

 

1.6 Kerangka Teori  

1.6.1 Good Governance 

Good Governance merupakan suatu konsep yang bukanlah hal baru akan 

keberadaannya yang bersamaan dengan peradaban manusia, bahkan pada saat zaman 

pemerintahan Cina Kuno (202 SM – 219 M) dalam konsep tata kelola pemerintahan 

yang baik merupakan salah satu dari doktrin Confusius yang berubah menajadi 

Constitution Chow. Governance dalam istilah Bahasa Yunani berarti “kybernan’ dan 

“kybernetes” yang mempunyai arti dapat mengendalikan dan mengendarai sesuatu apa 

yang telah menjadi tujuan yang di impikan. 

Konsep dalam good governance menjadi suatu paradigma yang tidak dapat 

untuk dihindari bahkan untuk dilepaskan sekaligus dari adanya konsep good 

governance, di dalam sejarah pertama kali diusulkan dan di adopsi oleh para praktisi – 

praktisi yang ada di suatu lembaga pembangunan Internasional, dalam hal ini 

terkandung konotasi dalam kinerja yang efektif untuk lebih terkait dalam manajemen 

publik dan juga korupsi. 

Adapun tiga hal yang melatarbelakangi akan munculnya good governance yaitu 

sebagai berikut : 
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1. Munculnya fenomena – fenomena yang disebut dengan Samuel P. Huntington 

sebagai “suatu gelombang-gelombang demokratisasi yang berskala global”, 

gelombang tersebut juga mulanya muncul dari Korea Selatan dan juga di 

berbagai wilayah di negara Amerika Latin yang juga dapat menenggelamkan 

tatanan politik birokratik secara otoriter pada dasawarsa tahun 1980-an dan juga 

berikutnya juga mampu untuk dapat menyapuh bersih akan adanya sosialisme 

yang ada di Eropa di awal dasawarsa tahun 1990-an 

2. Terjadinya kehancuran secara sistematik yang berdasar pada institusional bagi 

suatu proses dalam pengelolaan akan distribusi dengan sumber – sumber 

ekonomi yang sebagian besar masyarakatnya berada pada dunia ketiga. Tetapi 

dalam suatu institusi bisnis dan juga politik yang seharusnya mempunyai prinsip 

– prinsip akan adanya suatu pengelolaan yang berbeda dengan merubah menjadi 

sekutu dan dapat melipatgandakan akan tumbuhnya suatu kronisme. Sumber 

ekonomi yang gagal untuk berkembang di dalam dunia bisnis seperti 

transparansi, dan akuntabilitas publik. 

3. Kegagalan yang terakumulasi  secara structural adjustment program yang juga 

dapat diprakarsai oleh IMF dan juga bank dunia. Program ini juga dapat 

menganut dan memiliki asumsi dasar yang juga negara merupakan salah satunya 

akan lembaga – lembaga penghambat dengan suatu proses yang terjadinya akan 

globalisasi secara ekonomi. 

Suatu perwujudan untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik (good 

governance) yang ada di negara kita juga sebenarnya di dukung oleh political will yang 

ada di pemerintahan untuk mengimplementasikan atas kebijakan – kebijakan otonomi 

di daerah. Peluang yang di berikan otonomi daerah kepada pemerintah swasta, daerah 

dan juga oleh masyarakat bisa menjadi lebih berdaya lagi. Keberdayaan ini akan 

menjadikan fondasi yang kuat dan kokoh bagi pemerintahan yang mewujudkan good 

governance di Negara Indonesia.  Dengan begitu pemerintah juga mengingkan hasil 

yang maksimal dalam pembangunan suatu pemerintahan yang baik (good governance), 
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dengan begitu pemerintah juga memulai dengan pelaksanaan, perencanaan, hingga  

sampai terselesaikannya pembangunan yang dapat diperlukan juga dalam sistem 

pengelolaan secara sistematik. Dalam konteks ini juga dapat melekat pada tatanan 

pemerintahan yang ada di daerah ataupun swasta untuk dapat memperbaiki tingkat 

yang sebelumnya masih dikatakan kurang sejahtera menjadi lebih sejahtera lagi. 

Upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) sudah 

banyak di lakukan ole beberapa daerah – daerah yang ada di Indonesia seperti dengan 

dikenalnya program – program yang inovatif untuk desanya, misalnya di Desa 

Argorejo dan Kebon Agung yang ada di daerah Bantul yang juga mengangkat 

Kabupaten Bantul sebagai salah satu Kabupaten Best Practice yang ada di Indonesia 

(Lincolin Arsyad, 2011:73). Keadaan kondisi ini juga berbanding terbalik dengan Desa 

yang ada di Gresik khususnya Desa Putatlor yang masih dalam belum dikatakan Desa 

yang sejahtera. Dikarenakan Desa Putatlor tersebut masih banyak warga 

masyarakatnya yang masih perlu untuk dibantu dikarenakan faktor – faktor yang 

mempengaruhinya seperti faktor ekonomi yang masih perlu untuk di perhatikan lagi 

serta fasilitas desa yang masih belum memadai seperti akses jembatan dari Dusun 

Kletak menuju Dusun Plampang dan juga Dusun Putat. Dalam hal ini tingkat dalam 

kesejahteraannya masih belum mampu untuk mencapai peningkatan yang secara 

signifikan. 

Keadaan Desa Putatlor yang masih belum bisa dikatakan sejahtera kini, ditambah 

juga dengan kualitas pelayanan yang ada di desa tersebut yang masih perlu adanya 

perbaikan lagi agar masyarakat bisa lebih nyaman terhadap pelayanan yang diberikan 

dalam hal birokrasi tersebut. Apabila dilihat dari sisi pembangunan yang ada di Desa 

Putatlor kini yang masih memiliki berbagai kelemahan seperti masih banyaknya daerah 

– daerah yang terendam oleh genangan air, jalan yang masih kurang memadai, serta 

kekurangan lainnya. 
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Good Governance merupakan konsep yang awalnya di gunakan oleh istilah ilmu 

politik yang diperkenalkan dan juga dapat menggambarkan suatu masyarakat yang 

lebih demokratis. Istilah dalam ilmu politik ini lebih dikenal sampai badan – badan 

dalam kancah Internasional seperti bidang moneter yang mempersyaratkan dengan 

adanya suatu bentuk tatanan pemerintahan yang baik (good governance) untuk 

dapatnya bantuan yang diberikan dari berbagai lembaga – lembaga moneter yang ikut 

bekerjasama dalam segi memberi bantuan. 

Di dalam arti Good Governance tak lagi hanya sekedar urusan Pemerintahan saja, 

melainkan juga dalam hal citixen yang ada di dalam masyarakat yang khususnya lebih 

ke sektor usaha dalam bidang swasta untuk berperan di dalam Governance.  Mengenai 

citixen sendiri masyarakat yang dimaksud merupakan masyarakat yang terorganisasi. 

Seperti asosiasi – asosiasi dalam hal kerja dan profesi, LSM, serta dalam paguyuban. 

Good Governance menurut Jan Wouters dan Cedric Ryngaert  yang termasuk 

didalamnya ada berbagai proses – proses dalam pengawasan, pemilihan dan juga dalam 

penggantian dari pihak yang lebih berwenang untuk dapat mengefektifkan dalam 

sumber daya dan juga kebijakan dengan penghormatan yang terhadap pada hak – hak 

warga masyarakat dan juga negara. Seperti halnya yang di kemukakan oleh Francis N. 

Botchway yang berpendapat bahwa governance adalah “the conscious management of 

regime structures with a view to enhancing the legitimacy of the public realm” yang 

mempunyai arti  secara sistematis dari struktur – struktur  yang ada di pemerintahan 

dengan mempunyai tujuan untuk dapat menjalankan legitimasi di dalam realitas publik. 

Legitimasi yang dimaksud yaitu langsung terfokus dengan instrumen hukum, tatanan 

pemerintahan, organisasi non pemerintah dan juga dalam suatu tahapan langsung 

berkaitan dengan hak asasi manusia. 

Berdasarkan pendapat yang di kemukakan oleh Jan Wouters dan Cedric Ryngaert 

serta pendapat yang di kemukakan oleh Francis N. Botchway yang berarti governance 

selalu menekankan pada authority seperti kekuasaan yang sah maupun tidak sah, 
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kewenangan, dan juga adanya legitimasi.tak hanya itu, Lembaga Administrasi Negara 

(LAN) yang memahami bahwa governance merupakan sebuah proses dalam 

penyelenggaraan kekuasaan di negara untuk dapat melaksanakan penyediaan  dalam 

public good and service. 

Menurut Mardiasmo (2005: 114) berpendapat bahwa di dalam berorientasi untuk 

pembangunan yang ada di sektor publik merupakan untuk menciptakan kondisi yang 

good governance, yang mana dalam suatu pengertian pada dasarnya adalah suatu tata 

kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.  

Menurut Rochman (2009: 276) berpendapat bahwa Governance  merupakan suatu 

mekanisme dalam pengelolaan yang ada di sumber daya ekonomi dan juga dalam sosial 

pula juga melibatkan berbagai pengaruh terkait sektor- sektor negara dan juga non 

sektor negara dalam satu usaha yang secara kolektif.  

Menurut Koiman (2009: 273) mengemukakan pendapatnya bahwa governance 

merupakan suatu serangkaian yang ada dalam proses dalam berinteraksi sosial politik 

antara peerintahan dengan masyarakat yang ada dalam berbagai suatu bidang yang juga 

berkaitan dengan berbagai kepentingan- kepentingan yang ada di masyarakat dan juga 

dapat berintervensi dalam suatu pemerintahan atas berbagai kepentingan- kepentingan 

tersebut. 

Sedarmayanti (2009: 274) juga menjelaskan dalam artian good yaitu suatu 

kepemerintahan yang baik (good governance) dengan mengandung berbagai 

pemahaman – pemahaman untuk bisa dimengerti antara lain sebagai berikut : 

1. Adanya nilai – nilai yang dapat menjunjung tinggi suatu kehendak bahkan 

keinginan rakyatnya dengan berbagai nilai – nilai yang dapat meningkatkan suatu 

kemampuan yang dimiliki oleh rakyatnya dalam suatu pencapaian tujuan, 

kemandirian, dan pembangunan yang berkelanjutan dan juga dalam keadilan 

sosial. 
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2. Adanya aspek – aspek fungsional dari pemerintahan itu sendiri yang secara 

efektif, efisien, dan juga dalam pelaksanaan berbagai tugas yang di buatnya untuk 

mencapai suatu tujuan yang inginkan. 

 Governance juga suatu proses- proses, mekanisme- mekanisme dan juga suatu 

institusi- institusi yang melalui suatu warga negara yang mengartikulasikan dalam 

usaha maupun kepentingan- kepentingan mereka, dan juga dapat memediasi suatu 

perbedaan- perbedaan dalam berbagai pandangan serta dapat menggunakan hak dan 

kewajiban yang bersifat legal. Adapun juga seperti proses- proses dalam suatu 

kepemimpinan terkait dalam kepala desa untuk bisa mewujudkan desa yang di 

pimpinnya menjadi desa yang sejahera dan bisa berkembang dengan baik yang mana 

bisa dikatakan dalam pemerintahan yang baik (good governance).  

Tata kelola dalam suatu pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang 

dipimpinnya menjadi baik dan bisa dikatakan sejahtera juga pasti diinginkan berbagai 

pemimpin dimanapun berada khususnya di desa, hal ini juga membuat Kepala Desa 

Putatlor menginginkan desa yang di pimpinnya menjadi desa yang lebih baik dari 

sebelumnya sehingga bisa mewujudkan desa dengan tatanan yang baik bahkan warga 

masyarakatnya bisa hidup dengan aman tentram dan damai.  

Uraian dari beberapa para ahli terkait dengan pengertian  Good Governance, 

maka dapat disimpulkan bahwa arti good governance sendiri merupakan suatu tata 

kelola dalam suatu pemerintahan yang mana dalam penggunaan suatu wewenang di 

berbagai aspek- aspek politik, ekonomi dan juga pada administrasi guna untuk 

mengelola berbagai urusan- urusan di suatu Negara pada semua tingkatannya. Di dalam 

suatu pemerintahan yang baik juga mencakup berbagai aspek- aspek mekanisme, 

lembaga- lembaga, dan suatu proses dimana dalam warga dan berbagai macam 

kelompok- kelompok masyarakatnya yang juga mengutarakan dalam berbagai 

kepentingan- kepentingan mereka, menggunakan berbagai hak hukum yang berlaku, 
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dapat memenuhi suatu kewajiban dan juga dapat menjembatani berbagai perbedaan-

perbedaan yang ada di antara mereka.  

Hal tersebut supaya bisa memberikan dampak positif yang ada di suatu desa 

tersebut dengan memberikan tatanan dalam pengelolaan pemerintahan di desa yang 

baik untuk mencapai suatu kesejahteraan di warga masyarakatnya. Maka setiap 

pemimpin yang baik akan menjalankan suatu sistem pemerintahan yang berkeadilan 

bagi setiap warganya di dalam Dusun – dusun yang ada di suatu Desa tersebut, dengan 

begitu pemerintahan di Desa tersebut khususnya warga masyarakatnya akan merasa 

tidak ada pemimpin Kepala Desa yang pilih – pilih antar Dusun satu dengan Dusun 

lainnya. Berdasarkan dari beberapa data yang sudah dijelaskan diatas maka penulis 

tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi terkait bagaimana peran Kepala Desa dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Desa Putatlor 

Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. 

Dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan untuk merujuk penelitian 

ini yaitu pendapat para ahli dari Ari Dwi Payana yang mana menjelaskan bahwa good 

governance merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk di mengerti bahkan untuk di 

definisikan karena memang isi yang ada di dalamnya terdapat makna – makna yang 

etis. Bisa diartikan bahwa sesuatu yang dipandang baik dan benar oleh masyarakat juga 

belum tentu baik dan benar juga, dan juga belum tentu mendapatkan penilaian yang 

baik dan sama dengan penilaian masyarakat lainnya. Teori Good Governance dari Ari 

Dwi Payana sekiranya bisa untuk menjelaskan dalam penelitian yang berjudul “Peran 

Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance (studi kasus 

pengelolaan dana Desa Putatlor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”. 

Ari Dwi Payana juga mendefinisikan Good Governance  dalam bukunya 

(2003:47) yang berjudul “Membangun Good Governance” antara lain : 

“Sebagai “kepemerintahan yang baik” dan adapula yang menjelaskannya 

sebagai “tata pemerintahan yang baik” serta juga ada pula yang mengartikan sebagai 
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“suatu sistem pemerintahan yang baik” atau yang disebut dengan Good Governance. 

Tak hanya itu bahwa istilah governance juga merupakan suatu proses dalam 

penyelenggaraan antara kekuasaan Negara dalam melaksanakan suatu tatanan 

pemerintahan yang baik di dalam publik good and services. yang juga mempunyai arti 

good dalam good governance yang mengandung dua makna yang berbeda, yang 

pertama adanya suatu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk menjunjung 

tinggi kehendak dan keinginan oleh rakyatnya dan juga mempunyai nilai-nilai yang 

juga dapat meningkatkan akan kemampuan yang di miliki oleh rayatnya dalam suatu 

pencapaian – pencapaian tujuan (nasional) seperti dengan adanya sikap kemandirian, 

adanya pembangunan, serta keadilan yang berkelanjutan sosial ; dan yang kedua 

mempunyai arti adanya berbagai aspek – aspek fungsional yang berasal dari 

pemerintahan yang sangat efektif dan juga efisien untuk bisa melaksanakan tugasnya 

dalam mencapai suatu tujuan – tujuan yang sudah dikehendaki dari awalnya. Dari 

beberapa definisi artian yang sudah disebutkan, praktek terbaiknya disebut dengan 

“good governance” atau juga disebut dengan suatu sistem dalam tatanan 

pemerintahan yang baik. Sehingga dengan demikian juga “good governance” di 

definisikan dengan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan juga 

mempunyai akan tanggung jawab yang besar dengan secara efektif dan juga efisien 

untuk menjaga kesinergian dalam adanya interaksi – interaksi yang sangat konstruktif 

diantara beberapa dominan – dominan masyarakat, sektor swasta dan juga Negara”. 

1.6.2 Prinsip - Prinsip dalam Good Governance 

Pemerintahan di Desa kunci utama untuk dapat memahami ataupun untuk 

melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu dengan 

memerlukan berbagai pemahaman - pemahaman atas berbagai prinsip - prinsip yang 

juga terkandung di dalamnya. Adapun berbagai penyelenggaraan dalam suatu 

kepemerintahan yang baik dan juga bisa bertanggung jawab maka akan dapat tercapai 

apabila dalam suatu penerapan – penerapan otoritas publik, administrasi dan juga 

ekonomi dalam tiga komponen tersebut yang disebut dengan good governance yang 
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juga memiliki berbagai jaringan – jaringan dan juga interaksi – interaksi yang bisa 

dikatakan setara.  

Apabila dalam prinsip – prinsip good governance di terapkan dengan baik 

seperti suatu tatanan pemerintahan yang baik bilamana prinsip tersebut berkembang 

baik dan subur dengan mengawalinya adanya interaksi – interaksi dan juga berbagai 

kemitraan yang berguna untuk mewujudkan good governance itu sendiri. Adapun 

beberapa prinsip – prinsip yang dikembangkan di dalam tata kelola suatu pemerintahan 

yang baik (good governance) menurut United Nation Development Program (UNDP) 

adalah sebagai berikut pernyataannya :  

1. Partisipasi  

Partisipasi dalam warga masyarakat itu sendiri sangat luas maka perlu untuk di 

bangun upaya – upaya yang ada di dalam suatu tatanan dalam kebebasan yang 

berserikat dan juga bebas untuk berpendapat, maka kebebasan ini bisa untuk 

berpartisipasi yang secara konstruktif. Tetapi dalam setiap orang ataupun warga 

Negara juga memiliki berbagai hak – hak suara secara langsung ataupun bisa 

secara lembaga perwakilan yang mana bisa sesuai dengan berbagai kepentingan – 

kepentingan dan juga aspirasi masing – masing yang di gunakannya. 

 

2. Kepastian Hukum (Rule Of Law) 

Hak Asasi Manusia (HAM) dan berbagai aturan hukum lainnya merupakan 

suatu kerangka – kerangka yang ada di dalam aturan hukum dan juga di perundang 

– undangan yang mana haruslah bisa mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan 

dan juga bisa ditegakkan dengan dipatuhi secara utuh oleh warga masyarakat.  

 

3. Transparansi 

Transparansi di dalam prinsip – prinsip good governance sendiri harus 

dibangun dalam berbagai kerangka – kerangka kebebasan dalam aliran – aliran 

informasi diberbagai proses, tak hanya itu kelembagaan dan juga informasi juga 

harus dapat di akses secara bebas oleh berbagai macam kalangan yang 
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membutuhkannya dan juga transparansi ini harus bisa disediakan secara 

memadai dalam kapasitas yang disediakan dan juga dipermudah dengan begitu 

dapat dimengerti kalangan yang mengaksesnya sehingga dapat juga digunakan 

sebagai alat untuk monitoring dan juga sebagai evaluasi. 

 

4. Tanggung Jawab (Responsiveness) 

     Setiap berbagai institusi dan juga dalam berbagai prosesnya juga harus bisa 

diarahkan dengan berbagai upaya – upaya untuk bisa melayani di berbagai pihak 

yang berkepentingan saja. Didalam keselarasan antara suatu program – program 

dan berbagai macam kegiatan dalam urusan pelayanan publik ataupun pelayanan 

lainnya yang diberikan oleh organisasi publik dengan berbagai macam kebutuhan 

yang di butuhkan dan juga keinginan oleh masyarakat yang juga diprogramkan 

dan juga dijalankan oleh setiap organisasi publik, maka hal ini juga dalam kinerja 

organisasi yang berdampak akan semakin baik.  

    Tanggung jawab yang dilakukan oleh Kepala Desa yang juga untuk 

mengingkan suatu tatanan pemerintahan yang baik (good governance) juga 

mempunyai tanggung jawab yang besar. Dikarenakan Kepala Desa harus bisa 

memimpin desa yang di pimpinnya dengan baik, hal ini bisa dikatakan bahwa 

tanggung jawab yang dipegangnya sangatlah besar, apalagi untuk mewujudkan 

pemerintahan yang baik juga di butuhkan waktu yang panjang untuk bisa 

mewujudkan desa yang sejahtera. 

      Adanya tanggung jawab yang rendah juga sangat mempengaruhi dengan 

ditunjukkannya dengan ketidakselarasan di berbagai macam pelayanan dan 

berbagai kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat setempat. Hal ini akan 

menunjukkan bahwa suatu kegagalan dalam berorganisasi atau memimpin 

pemerintahan ataupun lainnya dalam mewujudkan suatu misi – misi dan berbagai 

tujuan dalam suatu organisasi publik. 

 

5. Berorientasi secara Konsensus (Consensus Orientation) 
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     Good governance atau yang biasa disebut dengan suatu tatanan 

pemerintahan yang baik juga akan melakukan sebagai penengah (mediator) dalam 

berbagai suatu kepentingan – kepentingan untuk bertindak dalam mencapai suatu 

consensus atau juag dalam berbagai kesepakatan yang menurutnya bisa di 

katakana terbaik bagi suatu kehidupan masing – masing pihak, apabila dalam 

memberlakukan berbagai suatu kebijakan dan juga dalam berbagai prosedur – 

prosedur yang akan juga ditetapkan di berbagai tatanan pemenrintah.  

 

6. Berkeadilan (Equity) 

     Pemerintahan yang baik (good governance) akan dapat memberikan suatu 

kesempatan yang baik terhadap perempuan ataupun laki-laki yang juga dalam 

upaya yang dilakukan mereka bisa untuk meningkatkan dalam dapat juga untuk 

memelihara dalam kualitas dan kuantitas dalam hidupnya. Pemerintahan yang 

mempunyai prioritas dalam berkeadilan untuk tidak membeda-bedakan antara 

perempuan dan laki-laki, golongan - golongan, kelompok – kelompok, dan juga 

berbagai macam organisasi yang ada di dalam tatanan pemerintahan di desa akan 

membuat desa tersebut menjadi tentram akan keadilan yang diterapkan di desa 

tersebut. 

 

7. Efektifitas dan Efisiensi 

          Suatu proses dalam uruan kelembagaan dan juga kegiatan yang diarahkan 

dengan mencapai target yang tetapkan untuk mengahasilkan sesuatu yang benar- 

benar dengan kebutuhan yang diperlukan juga dapat melalui pemanfaatan – 

pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber – sumber yang tersedia. 

Dengan begitu dalam upaya mengahasilkan sesuatu yang dibutuhkan tersebut 

bisa dilakukan dengan secukupnya atau seperlunya saja apabila sudah tersedia. 

 

8. Akuntabilitas  
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        Decision Maker atau yang disebut dengan seseorang yang mana ahli dalam 

pengambilan keputusan dalam suatu organisasi di dalam sektor – sektor dalam 

pelayanan dan juga dalam warga Negara madani yang juga memiliki dalam hal 

bentuk suatu pertanggung jawaban (akuntabilitas) kepada sektor umum ataupun 

publik yang sebagaimana dalam halnya untuk kepada apara pemilik 

(stakeholder). 

 

9. Visi Strategis (Strategic Vision) 

           Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang 

dilakukan oleh para pemimpin dan juga para warga Negara yang memiliki 

berbagai perspektif – perspektif yang luas dan juga dalam jangka panjang yang 

mana untuk bisa mewujudkan good governance di dalam pemerintahan yang 

ada di desa tersebut dengan begitu dalam pembangunan manusia yang juga 

bersamaan dengan dirasakannya dalam berbagai kebutuhan untuk 

pembangunan – pembangunan tersebut. Jumlah suatu komponen yang ada 

dalam prinsip – prinsip yang juga melandasi dengan tatanan pemerintahan yang 

baik juga bisa sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi yang lainnya , 

guna untuk mendapatkan satu perspektif dari satu pakar ke pakar lainnya, dari 

para ahli ke para ahli lainnya. Namun dalam hal ini tidak ada prinsip sejumlah 

yang juga dianggap sebagai prinsip – prinsip yang paling utama yang juga dapat 

melandasi sebagai good governance itu sendiri, yaitu adanya Partisipasi, 

Transparansi, dan juga Akuntabilitas  (Sedarmayanti, 2009:289).  

 

1.6.2.1 Partisipasi 

Partisipasi (melibatkan berbagai warga masyarakat terutama 

sebagai aspirasinya) dalam melakukan pengambilan keputusan ataupun 

kebijakan atau secara formulasi untuk rencana -  rencana yang dibuat di 

pemerintahan, hal ini juga dapat dilihat pada suatu keterlibatan – 
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keterlibatan yang ada dalam masyarakat untuk mengimplementasikan 

berbagai kebijakan – kebijakan dan juga berbagai rencana yang ada di 

pemerintah, termasuk dalam sistem pengawasan dan juga sebagai evaluasi. 

Keterlibatan ini yang dimaksud yaitu bukan dalam prinsip – prinsip yang 

terwakilinya berbagai macam aspirasi – aspirasi masyarakat yang melalui 

wakil DPR, melainkan juga keterlibatan yang secara lansung.  

Partisipasi yang mempunyai arti mendorong semua kalangan warga 

Negara untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan berbagai 

pendapatnya yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, hal 

ini dapat usulan dan juga pendapat dalam segala proses dalam pengambilan 

keputusan. Kebebasan yang mana mengacu terutama pada rakyat untuk 

dapat berkumpul, berorganisasi dan juga dapat berpartisipasi aktif dalam 

menentukan berbagai kegiatan yang untuk merujuk ke masa depan 

(Sedarmayanti, 2009:290). 

Setiap warga negara berhap untuk berpartisipasi karena memang 

mempunyai hak suara dalam pembuatan keputusan yang berlaku, baik 

secara lansung ataupun tidak langsung dengan melalui intermediasi 

institusi legitimasi yang juga dapat mewakili dalam berbagai 

kepentingannya. Dari berbagai uraian – uraian tersebut, dapat ditarik 

menjadi suatu pengertian yang mempunyai kata bahwa partisipasi yang 

juga sering dilakukan untuk berbagai peran serta atau ikut serta dalam 

masyarakat, yang diartikan dengan adanya sebagai motivasi – motivasi 

yang juga terlibat dalam masyarakat yang secara aktif dan juga 

terorganisasikan dalam berbagai keseluruhan dalam tahap pembangunan, 

sejak tahao persiapan – persiapan, upaya perencanaan, pelakasaanan, 

pemeliharaan, dan juga sebagai evaluasi hingga dalam pengembangan atau 

perluasannya yang ada dalam suatu tatanan pemerintahan yang baik (good 

governance). 
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1.6.2.1.1 Indikator Partisipasi 

Partispasi merupakan suatu prinsip yang juga mendasar dari Good 

Governance, maka hal ini perlu ditegaskan lagi dengan indikator dalam 

pelaksanaan suatu kegiatan dalam pemerintahan yang dapat digunakan 

untuk sebagai acuan – acuan bagi pemerintahan untuk melaksanakan 

berbagai tugas – tugasnya. 

Tabel I.1 

Indikator Prinsip Partisipasi 

Dimensi No Indikator 

 1 Adanya berbagai pemahaman dalam upaya 

penyelenggaraan negara terkait dalam suatu 

proses ataupun metode partisipatif. 

 

Partisipasi 

(Participation) 

2 Adanya pengambilan dalam berbagai 

keputusan yang juga didasarkan atas 

konsensus secara bersama. 

 3 Dapat meningkatkan kualiatas dan juga 

kuantitas dalam berbagai amsukan (kritik 

dan saran) untuk proses pembangunan 

daerah. 

 4 Akan terjadinya suatu perubahan terhadap 

sikap – sikap dalam masyarakat yang 

menjadi lebih peduli terhadap setiap 
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langkah – langkah dalam pembangunan 

yang akan dilakukan di setiap 

pemerintahan. 

Sumber: Sedarmayanti (2007:16-22). 

1.6.2.2 Transparansi 

Transparansi dapat dilihat ataupun dibedakan menjadi tiga aspek, 

yaitu adanya suatu kebijakan yang terbuka dan bertahap dalam suatu 

pengawasan, adanya suatu akses dan juga informasi – informasi sehingga 

masyarakat dapat untuk menjangkau setiap segi dalam kebijakan dalam 

suatu pemerintah dan juga dalam berlakunya dalam setiap prinsip check 

and balance yang antara lain dalam lembaga – lembaga eksekutif dan juga 

legislatife. 

Transaparansi sendiri juga mempunyai tujuan yang mana untuk 

membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik itu 

sendiri diamana dalam peemrintahan juga harus memberikan informasi 

yang lebih akurat bagi semua publik yang sangat membutuhkannya, dalam 

hal ini terutama di dalam informasi yang handal juga dapat berkaitan 

dengan berbagai masalah – maslaah hukum, hasil dan juga berbagai 

peraturan yang juga dapat dicapai dalam suatu proses untuk pemerintahan, 

dengan adanya suatu proses mekanisme itu yang dapat memungkinkan 

masyarakt untuk dapat mengakses berbagai macam informasi yang 

relevan, dengan adanya peraturan yang dapat mengatur berbagai kewajian 

dalam pemerintahan daerah yang menyediakan sumber informasi kepada 

masyarakat, serta dapat menumbuhkan budaya yang ada di tengah dalam 

kalangan masyarakat untuk dapat mengkritisi suatu kebijakan – kebijakan 

yang dapat dihasilkan oleh pemerintahan daerah (Sedarmayanti, 

2009:289). 
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1.6.2.2.1 Indikator Transparansi 

 

Tabel I.2 

Indikator Prinsip Transparansi 

Dimensi No Indikator 

 1 Informasi yang tersedia yang cukup 

memadai pada setiap proses dalam 

penyusunan dan juga implementasi dalam 

kebijakan publik. 

 2 Tersedianya akses pada suatu informasi 

yang juga siap, mudah untuk dapat 

dijangkau, dan juga bebas dalam diperoleh 

da juga tepat pada waktunya. 

Transparansi 

(Transparation) 

3 Pengetahuan yang bertambah dan juga 

wawasan dalam masyarakat terhadap suatu 

penyelenggaran dalam pemerinthan daerah. 

 4 Meningkatnya suatu kepercayaan yang ada 

di masyarakat terhadap suatu pemerintah. 

 5 Meningkatnya berbagai jumlah populasi 

yang ada di masyarakat yang juga dapat 
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berpartisipasi dalam setiap pembangunan di 

daerah. 

  Sumber: Sedarmayanti (2007:22) 

 

 

1.6.2.3 Akuntabilitas  

Suatu kewajiban yang dapat memberikan pertanggung jawaban 

atau menjawab dengan menerangkan berbagai prospek kinerja dan juga 

tindakan – tindakan yang ada di seseorang, bahkan berdasarkan aspek 

hukum dan juga dalam berbagai pimpnan di organisasi kepada beberapa 

pihak yang juga memiliki ha katas kewenangan untuk dapat meminta 

berbagai keterangan atau pertanggungjawaban yang benar maka hal ini 

disebut dengan akuntabilitas (Adisasmita, 2011: 89). 

Menurut Sedarmayanti (2009:289) dapat di pahami bahwa 

Akuntabilitas yakni adanya suatu pembatasan dan pertanggungjawaban 

akan tugas yang benar – benar jelas. Di dalam akuntabilitas ini juga dapat 

merujuk pada pengembangan akan kesadaran dengan rasa tanggung jawab 

terhadap publik bagi pengambil keputusan yang ada di suatu pemerintahan 

tersebut serta dalam sektor privat dan juga dalam organisasi yang ada di 

dalam kemasyarakatan yang sebagaimana juga dalam halnya terhadap 

berbagai pemilik (Stakeholder). 

Birokrasi khususnya yang mana akuntabilitas juga merupakan 

upaya untuk dapat menciptakan suatu sistem dalam pemantauan dan juga 

dapat emngontrol dalam berbagai kinerja yang berkualitas, inefisiensi, dan 

juga dalam perusakan sumber daya, serta pula dalam tranparansi untuk 

manajemen dalam mengontrol keuangan, dalam pengadaan, akunting, dan 
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juga dalam pengumpulan berbagai sumber daya. Hal ini juga berpengaruh 

dalam pemerintahan yang ada di Desa, dengan begitu layanan publik yang 

ada di desa juga harus lebih di tingkatkan lagi agar warga masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan dalam birokrasi juga bisa senang dengan 

pelayanan yang tidak rumit dengan begitu tata kelaola pemerintahan di 

desa juga akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. 

Secara keseluruhan bahwa akuntabilitas yang merupakan suatu 

kewajiban dalam berbagai organisasi ataupun kelompok kepentingan 

lainnya yang dapat membuat perhitungan akan seksama dan juga dapat 

mencatatnya dengan berbagai gambaran – gambaran yang benar tentang 

adanya transaksi finansial ataupun dalam keadaan organisasi, yang mana 

akan dapat menyampaikan berbagai laporan – laporan tersebut yang akan 

di buktikan dengan laporan tahunan yang ada di pemerintahan desa 

tersebut, guna untuk mengetahui apa saja yang dilakukan selama kinerja 

pertahunnya khususnya yang ada di pemerintahan desa.  

Suatu prinsip –prinsip yang ada di akuntabilitas juga dapat 

mengkehandaki dalam setiap pelaksanaan dari berbagai tugas dan hasil 

akhir dari berbagai kegiatan – kegiatan dalam pemerintahan dan juga dalam 

pembangunan yang harus dan wajib dapat untuk dipertanggungjawabkan 

dengan sebenar – benarnya dan juga dalam sebaik – baiknya kepada 

masyarakat dan juga pada para berbagai pihak yang juga terkait dan sesuai 

dengan peraturan – peraturan dalam perundangan yang masih berlaku.  

Pertanggungjawaban yang merupakan suatu kewajiban oleh 

masyarakat juga dapat sewajarnya dapat dilakukan dikarenakan rakyat juga 

pemegang kedaulatan tertinggi negara yang juga sesuai dengan UUD 1945. 

Di dalam prinsip ini juga dapat menekankan bahwa semua kegiatan yang 

ada dan juga yang dilaporakan berupa hasil akhir yang juga harus dicapai 
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dan juga dilaporkan dan juga dipertanggungjawabkan kepada semua 

masyarakat atau rakyat yang scara benar dan juga jujur dengan berbagai 

dukungan yang ada berdasarkan data ataupun informasi yang sudah 

lengkap. Untuk menerapkan konsep juag harus mengingat suatu kegiatan 

yang ada didalam pemerintahan yang juga mempengarhu pengaruh 

ataupun berdampak besar yang juga kerana dalam kegiatan pemerintahan 

itu di biayai dari uang rakyat juga, sehingga segala sesuatu juga dalam 

kegiatan dan juga hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan.  

Untuk membangun jembatan penghubung serta dana yang lainnya 

yang ada di Desa Putatlor juga perlu adanya dengan hasil akhir pada 

laporan yang berupa pertanggungjawaban yang dapat dibuktikan dengan 

sebenar-benarnya tanpa adanya kecuali, hal tersebut juga menyangkut 

dengan kepemimpinan Kepala Desa yang ada di Desa Putatlor untuk bisa 

bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan yang ada di desa dengan 

melaporkan dengan sebaik-baiknya. 

 

1.6.2.3.1 Indikator Akuntabilitas 

Dalam hal ini good governance juga berpegang pada akuntabilitas, 

maka dari itu juga perlu untuk ditetapkan dalam indikator – indikator yang 

ada dalam suatu pelaksanaan dalam kegiatan pemerintahan yang juga dapat 

digunakan sebagai acuan – acuan yang ada dalam pemerintahan untuk 

melaksanakan berbagai tugas – tugasnya.  
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Tabel I.3 

Indikator Prinsip Akuntabilitas 

Dimensi No Indikator 

 1 Adanya berbagai kesesuaian antara suatu 

pelaksanaan dengan berbagai standard dan 

juga prosedur dalam pelaksanaan. 

 2 Adannya berbagai sanksi – sanksi yang juga 

akan ditetapkan pada setiap berbagai 

kelalaian dan kesalahan dalam pelaksaan 

kegiatan yang ada. 

Akuntabilitas 

(Accountability) 

3 Adanya upaya dalam pembuatan laporan – 

laporan dalam pertanggungjawbaan dari 

berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan 

negara kepada berbagai warga masyarakat 

yang sesuai dengan peraturan – peraturan 

perundang – undangan yang masih berlaku. 

 4 Dapat meningkatkan kepercayaan antar 

masyarakat kepada pemerintahan daerah 

tersebut. 
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Sumber: Sedarmayanti (2007:23) 

Dari berbagai prinsip – prinsip yang sudag dijelaskan diatas merupakan 

suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam berbagai upaya dalam pelakasaan 

good governance yang juga dapat berkaitan dengan berbagai kontrol dan juga 

pengendalian di dalam suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan 

untuk mencapai hasil yang dapat dikehendaki oleh Stakeholders. Di dalam 

penerapan good governance dalam pemerintah merupakan suatu mandat, 

wewenang, hak dan kewajiban yang juga harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya. 

Dengan begitu good governance merupakan pemerintahan yang membangun 

untuk bisa lebih professional dan juga dapat mempunyai berbagai ilmu 

pengetahuan sehingga mampu untuk mentransfer ilmu dan juga dalam 

pengetahuan tersebut menjadi sebuah skill dan juga pengetahuan tersebut dapat 

berlandaskan etika dan juga moralitas yang tinggi. Dengan begitu peneliti juga 

melihat dalam berbagai macam penerapan prinsip – prinsip dalam good 

governance tersebut yang mana dapat meningkatkan efektivitas kinerja yang ada 

di suatu tatanan pemerintahan yang ada di Desa Putatlor Kecamatan Menganti 

Kabupaten Gresik. 

 

1.6.3 Karakteristik Good Governance 

Karakteristik  Good Governance yang dikemukakan oleh World Bank dan 

United Nation Development Program (UNDP). Yaitu sebagai berikut : 

1. Masyarakat yang ikut serta untuk berpartisipasi. 

2. Pemerintah yang lebih bersifat Transparan. 

3. Aturan hukum yang dibentuk seadil-adilnya tanpa pandang bulu. 

 5 Dapat berkurangnya dalam kasus – kasus 

KKN.  
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4. Pemerintah yang mempunyai daya tanggap dalam berbagai pihak – 

pihak yang berkesinambungan. 

5. Kesepakatan yang di peroleh dari pemerintah yang berorientasi pada 

konsensus. 

6. Prinsip keadilan yang diterapkan di pemerintahan. 

7. Pemerintah yang bertindak secara efektif dan efisien. 

8. Akunabilitas yang ada berupa segala keputusan – keputusan yang 

dapat di pertanggungjawabkan kepada publik. 

9. Adanya suatu penyelenggaraan dalam pembangunan yang lebih 

mempunyai visi strategis. 

10. Masyarakat dan pemerintah yang salingketerkaitan antar kebijakan. 

Serta karakteristik dalam good governance menurut Wibisono yang di 

uraikan dan diperluas meliputi : 

1. Adanya pengelolaan berbagai sumber – sumber daya alam, dengan 

kualitas pemanfaatan sumber – sumber daya alam yang di miliki 

oleh negara meruapakan suatu faktor essensial untuk dapat 

menjelaskan dalam pembangunan yang dijalankan termasuk dalam 

kondisi yang baik ataupun buruk. Dengan melihat dari berbagai 

macam korelasi antar sumber daya alam yang juga dimiliki dengan 

berbagai macam kesejahteraan warga negaranya, dengan begitu 

akan dapat diketahui oleh negara yang sudah atau belum untuk 

melaksanakan tatanan pemerintahan yang baik (good governance). 

2. Politisi yang mempunyai integritas diri, elit yang intelektual dan 

para penegak hukum beserta jajarannya. Integritas dan juga 

kredibilitas para politisi, elit intelektual dan penegak hukum akan 

menjadi ukuran dalam melihat dalam proses suatu tatanan 

pemerintah yang secara good, bad atau ugly.  Ketiga kalangan dalam 

profesi yang merupakan tolak ukur dalam model integritas. 
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3. Adanya sistem politik yang dalam oposisi yang masih efektif 

berdasarkan dari segi pluralisme. Pluralisme juga menggambarkan 

bahwa di dalam diri manusia atau individu tidak pernah terkooptasi 

dengan sistem yang monoliyalitas yang tidak benar dengan 

menyalahi kodrat yang sudah diatur. Tetapi dalam hal ini masih 

sangat manusiawi dengan mengingat secara fitrah antara manusia 

yang dilahirkan dengan berbagai jenis keanekaragaman dalam 

berbagai ide-ide yang dimilikinya, keinginan, kebutuhan dan juga 

kemampuan dengan level kebahagiaan dengan adanya suatu pihak 

oposisi yang masih sangat efektif merupakan suatu cerminan dari 

adanya bentuk keinginan bersama untuk saling ber-sparing-partner, 

dapat mengontrol dan juga bersaing untuk dapat memajukan suatu 

program-program yang masih lebih baik bagi suatu pemanfaatan 

seluruh bangsa negara ini. 

4. Adanya media massa yang independen, dengan media massa yang 

masih independen merupakan suatu cerminan dari dasar dari 

kemerdekaan manusia. Independen yang dimaksud kini seperti 

dalam tiga belah pihak antara independensi dari pemerintah yang 

berkuasa, independensi dari pihak yang masih beroposisi, dan juga 

pada independensi dari berbagai kepentingan-kepentingan pribadi. 

5. Lembaga peradilan yang masih bersifat independensi, yang harus 

memiliki kewenangan secara penuh untuk dapat menjangkau 

seluruh warga negara tanpa adanya kecuali dan juga tanpa adanya 

suatu diskriminasi. 

6. Suatu proses dalam pelayanan publik yang masih efisiensi dengan 

ketentuan yang sangat profesionalisme tinggi dan juga menjunjung 

tinggi integritas yang ada, dengan melihat berbagai pelayanan 

publik yang dapat diketahui dengan keadaan baik dan buruknya 
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administrasi negara yang dijalankan sesuai dengan prosedur yang 

masih berlaku dan juga struktur yang disusun. 

7. Aturan anti korupsi yang lebih dipertegas dan diperjelas. Aturan ini 

yang lebih menyangkut berbagai upaya- upaya untuk mengungkap 

kekayaan pejabat-pejabat pemegang kekuasaan tertinggi dan juga 

para pejabat pengambil keputusan. Aturan ini tidak hanya 

diterapkan pada pejabat tinggi eksekutif, melainkan juga 

menyangkut berbagai anggota legislatife dan badan-badan lainnya 

yang ada di pelayanan publik. 

 

1.6.4 Asas – Asas Good Governance 

Asas – asas Good Governance yang dikemukakan oleh World Bank dan 

United Nation Development Program (UNDP). Yaitu sebagai berikut : 

1. Asas Kepastian Hukum 

Asas yang ada di suatu negara hukum yang lebih untuk 

mengutamakan berbagai landasan – landasan peraturan dalam 

perundang – undangan, keadilan dan kepatuhan dalam setiap 

kebijakan yang diselenggarakan oleh negara. 

2. Asas Tertib dalam Penyelenggaraan Negara 

Asas ini merupakan asas yang berdasar pada satu landasan 

keteraturan, keseimbangan, keserasian dalam berbagai pengabdian 

untuk penyelenggaraan negara. 

3. Asas Kepentingan Umum 

Asas ini yang bisa untuk mendahulukan dalam kesejahteraan 

masyarakat umum dengan berbagai cara yang dilakukan seperti 

aspiratif, selektif, dan juga akomodatif. Berarti asas ini juga 

mengutamakan dan menghendaki pemerintah dalam kepentingan 

umum terlebih dahulu atau bisa dipahami dengan mendahulukan 
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pada rakyat yang lebih mengutamakan untuk membutuhkan bantuan 

yang di butuhkan saat itu. 

4. Asas Keterbukaan 

Asas ini yang dapat membuka diri terhadap individu, kelompok, 

dan golongan untuk memperoleh berbagai informasi yang sejujur – 

jujurnya, benar dan tidak diskriminatif dengan penyelenggaraan 

negara yang tetap untuk memperhatikan berbagai perlindungan – 

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan ataupun dalam 

rahasia negara. 

5. Asas Proporsionalitas 

Di dalam asas ini yang lebih mengutamakan antara hak dan juga 

kewajiban yang ada dalam penyelenggaraan negara lebih harus 

seimbang. 

6. Asas Profesionalitas 

Asas ini lebih untuk mengutamakan dalam keahlian yang mana 

lebih untuk berlandaskan dalam kode etik dan juga ketentuan 

peraturan perundang – undangan yang masih berlaku saat itu juga. 

7. Asas Akuntabilitas  

Bahwa asas ini lebih untuk menentukan setiap kegiatan dan juga 

beberapa hasil akhir yang ada di kegiatan penyelenggaraan negara 

harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan maskyarakat 

umum yang sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara dengan 

berbagai keentuan  peraturan yang ada di Undang – Undang yang 

berlaku. 

8. Asas Efisiensi 

Sumber daya yang digunakan guna untuk pencapaian hasil yang 

lebih optimum. Efisiensi ini lebih menganggap bahwa berbagai 

tujuan – tujuan yang telah ditentukan dan juga dapat berusaha untuk 
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mencari berbagai cara- cara yang di anggap lebih baik dan mencapai 

di setiap tujuan – tujuan yang ditentukan. 

9. Asas Efektivitas 

Asas ini lebih untuk pencapaian dalam suatu tujuan yang tepat 

dan juga dapat untuk memilih – memilih tujuan dengan tepat dari 

berbagai serangkaian yang lebih alternative dan juga dapat lebih 

untuk menentukan pilihan dari lainnya. Efektifitas ini juga bisa 

digunakan sebagai pengukuran dalam pencapaian tujuan – tujuan 

yang ditentukan tersebut. 

Adapun pendapat menurut beberapa ahli yang lebih luas 

sebagiamana lebih dikemukakan oleh Crince Le Roy, bahwa ada beberapa 

asas-asas yang perlu untuk diterapkan dalam penyelenggaraan suatu tatanan 

pemerintahan yang baik (good governance) sebagai berikut : 

1. Asas untuk kepentingan hukum (principle of legal security) 

2. Asas  berabagi keseimbangan (principle of proporsionally) 

3. Asas agar lebih bertindak cepat (principle of carefullness) 

4. Asas motivasi untuk setiap badan pemerintahan (principle of 

motivation) 

5. Asas tidak boleh untuk mencapur adukkan berbagai 

kewenangan yang sudah diatur (principle of non misuse of 

competence) 

6. Asas kesamaan untuk dapat mengambil berbagai hasil 

keputusan (principle of equality) 

7. Asas akan adanya permaianan yang layak (principle of fair 

play) 

8. Asas untuk memperoleh bentuk keadilan atau berbagai 

kewajaran (principle of reasonableness of prohibition of 

arbritrariness) 
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9. Asas untuk menanggapi dalam berbagai penghargaan yang 

diperoleh dengan sewajar-wajarnya (principle of meeting 

raised expectation) 

10. Asas untuk dapat meniadakan sebab akibat akan suatu 

keputusan yang batal (principle of undoing the 

consequences of unnulled decision) 

11. Asas dalam perlindungan atas berbagai pandangan-

pandangan hidup (principle of protecting the personal way 

of life) 

Kemudian dari kedua pendapat para ahli, Koentjoro Purbopranoto 

menambah dua asas lagi berupa : 

12. Asas akan adanya suatu kebijaksanaan (principle of 

sapiently) 

13. Asas akan adanya penyelenggaraan terkait kepentingan 

umum (principle of public service) 

Asas-asas yang dikemukakan oleh R. Crince Le Roy yang kemudian 

ditambahkan oleh Koentjoro Purbopranoto tersebut berasal dari hand out 

terkait perkuliahan yang pada penatarannya berasal dari lanjutan hukum 

tata negara dan juga hukum tata pemerintahan yang ada di Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga Surabaya pada sekitar tahun 1978.  

1.6.5 Aspek – Aspek Good Governance 

Aspek-aspek dalam Good Governance yang dikemukakan oleh World 

Bank dan United Nation Development Program (UNDP). Yaitu sebagai 

berikut : 

1. Hukum atau Kebijakan, yang merupakan salah satu bentuk aspek 

– aspek yang ditujukan pada berbagai perlindungan untuk mencapai 

kebebasan. 
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2. Kompetensi Administratife dan Transparansi, merupakan salah 

satu dari kemampuan yang sebagai perencanaan dan juga dalam 

melakukan implementasi yang secara efisien, sebagai penciptaan 

disiplin, berbagai kemampuan yang bisa untuk melakukan 

penyederhanaan bentuk organisasi, dan juga bisa untuk model 

dalam administrative suatu keterbukaan berbagai informasi yang 

diperoleh. 

3. Desentralisasi, merupakan sebuah desentralisasi regional dan juga 

dekonsentrasi dalam departemen yang berhubungan. 

4. Penciptaan Pasar yang Kompetitif, ialah suatu mekanisme untuk 

penyempurnaan pasar, peningkatan berbagai peran dalam 

pengusaha kecil, dan juga pada segmen lainnya yang ada di sektor 

swasta, deregulasi serta kemampuan yang ada dalam pemerintahan 

untuk melakukan suatu control terhadap makro ekonomi yang 

bersangkutan ataupun berhubungan dengan pasar tersebut. 

 

1.6.6 Aktor-Aktor Good Governance 

Good Governance yang secara tidak langsung dapat melibatkan berbagai 

banyaknya pelaku (multi stakeholders) yang dengan baik dari tatanan 

pemerintahan maupun luar peerintahan itu sendiri. Adapun tiga model bagian 

(three part model) dari Cohen dan Arato yang juga dikutip oleh Rewansyah 

(2010:100) untuk dapat memahami akan ranah praktik sosial, maka dengan 

begitu ada tiga pelaku yang juga bisa dapat diidentifikasikan  seperti negara 

(masyarakat politik), adanya korporasi (masyarakat ekonomi) dan juga pada 

masyarakat sipil.  

Dengan begitu model empat ranah dalam praktik sosial tersebut dapat 

untuk diperkenalkan oleh Friedmann dalam Rewansyah (2010:100), maka dalam 

hal ini dapat juga dipertemukan oleh empat kelompok pelaku yaitu negara, 
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masyarakat politik, korporasi secara ekonomi dan juga pada masyarakat sipil. 

Rochman dalam rewansyah (210:100) juga merinci terkaitnya pelaku-pelaku 

good governance sepertii negara, organisasi politik, organisasi non-

pemerintahan, kelompok pebisnis sertaa komunitas masyarakat. Sedarmayanti 

(2009:280) juga menjelaskan akan adanya aktor – aktor yang juga berperan 

dalam good governance  sebagai berikut : 

1. Pemerintah ataupun Negara, dan juga konsepsi kepemerintahan 

yang pada dasarnya juga merupakan kegiatan-kegiatan yang 

berdasarkan kenegaraan, tetapi dalam hal ini juga lebih jauh untuk 

melibatkan pula sektor swasta dan juga berbagai kelembagaan oleh 

masyarakat madani. Negara sebagai salah satu unsur akan 

governance, yang mana di dalamnya juga termasuk ada lembaga-

lembaga politik dan juga dalam sektor publik. Suatu peran yang ada 

di pemerintahan juga melalui kebijakan publiknya yang masih amat 

sangat penting dalam memfasilitasi akan terjadinya suatu 

mekanisme pasar yang benar sehingga juga terjadinya akan 

penyimapangan yang akan terjadi di dalam pasar akan dapat dengan 

mudah untuk dihindari. 

2. Adanya sektor swasta yang dapat untuk mencakup berbagai 

perusahaan swasta yang juga aktif dalam suatu interaksi-interaksi 

yang ada dalam upaya sistem pasar, seperti halnya dengan 

perbankan, industry dalam pengolahan perdagangan, serta koperasi 

yang termasuk dalam kegiatan sektor informal. 

3. Adanya suatu masyarakat madani atau civil society akan kelompok-

kelompok masyarakat dalam berbagai konteks kenegaraan yang 

pada dasarnya juga berada diantara atau ditengah-tengah 

pemerintah dan juga perseorangan yang dapat mencakup baik akan 

perseorangan maupun juga dalam berbagai persoalan kelompok 
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masyarakat yang juga berinteraksi secara sosial, politik dan juga 

ekonomi. 

Rewansyah (2010:101) juga menjelaskan meskipun pelaku-pelaku 

dalam good governance memiliki berbagai macam ideologi yang berbeda-

beda dimana negara (pemerintah) meruapakan suatu kekuasaan, ideologi 

swasta yang kapital (modal), dan juga dalam ideologi masyarakat madani 

yang berupa demokrasi dan kebebsan, tetapi mereka juga harus bisa untuk 

bekerja sama (berkolaborasi), untuk dapat mencapai tujuan yang telah 

diinginkan masing-masing melainkan untuk mencapai suatu tujuan yang 

bisa lebih tinggi, dengan tujuan kehidpuan berbangsa dan juga bernegara, 

yang mana bisa membenntuk masyarakat bangsa yang lebih bersikap adil 

dan juga sejahtera. 

Hubungan antara tiga aktor yang berperan dalam good governance 

seperti Negara, Masyarakat, dan juga Sektor Swasta antara lain : 

a) Negara  

1. Dapat menciptakan suatu kondisi politik, ekonomi dan 

juga dalam kondisi yang stabil 

2. Dapat membuat peraturan-peraturan yang lebih efektif 

dan juga bersikap adil 

3. Menyediakan akan adanya public service yang lebih 

efektif dan juga akuntabel 

4. Dapat menegakkan HAM  

5. Agar bisa untuk melindungi lingkungan hidup yang ada 

di sekitar 

6. Dapat mengurus akan adanya kestandartan dan juga 

kesehatan akan keselamatan publik 
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b) Masyarakat 

1. Dapat mempengaruhi akan adanya kebijakan-kebijakan 

2. Dapat menjaga agar hak-hak masyarakat yang sudah 

terlindungi 

3. Berfungsi sebagai suatu sarana dan prasarana akan 

Check and Balances terhadap tatanan pemerintahan 

4. Mengawasi akan penyalahgunaan terhadap kewenangan 

sosial pemerintahan 

5. Dapat mengembangkan adanya SDM 

6. Bisa berfungsi sebagai sarana dan prasarana akan 

hubungan komunikasi dalm anggota masyarakat 

 

c) Sektor Swasta 

1. Akan dapat menjalankan industri-industri 

2. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang baru 

3. Dapat menyediakan insentifan bagi pekerja ataupun 

karyawan 

4. Dapat meningkatkan akan kestandartan antar kehidupan 

bermasyarakat 

5. Dapat memelihara akan lingkungan hidup 

6. Dapat juga untuk menaati peraturan-peraturan yang 

dibuat 

7. Melakukan transfer seperti ilmu pengetahuan dan juga 

informasi dan teknologi pada masyarakat 

8. Bisa menyediakan kredit bagi pengembangan agar bisa 

melakukan usaha yang dibuatnya dengan 

maksimalataupun terselesaikan dengan baik 
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Ketiga lembaga diatas merupakan suatu pendukung utama akan 

tercipatanya suatu tatanan pemerintahan yang baik (good 

governance).suatu sistem pemerintahan yang baik juga dapat untuk 

diwujudkan dengan baik juga apabila juga terciptanya berbagai sinergitas 

antara pemerintah, swasta dan juga dalam masyarakat yang bisa 

mewujudkan suatu pembangunan yang baik dan berkelanjutan. Negara 

juga harus bisa menciptakan  suatu kondisi yang kondusif agar bisa 

terselenggaranya suatu tatanan pemerintahan yang baik dan juga lebih 

untuk bisa memeprhatikan akan pelayan publik. 

 

1.7 Metode dan Prosedur Penelitian 

Untuk mengetahui bagian dari pertanggung jawaban oleh peneliti atas 

dilakukannya penelitian yang berjudul Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam 

Mewujudkan Good Governance: Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa Putatlor 

Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik meliputi:  

 

1.7.1 Fokus Penelitian 

Fokus pada penelitian Tipe Kepemimpinan Dalam Pengalokasian Dana 

Desa: Studi kasus Pergantian Kepala Desa Putatlor Kecamatan Menganti 

Kabupaten Gresik adalah bagaimana kepemimpinan atau kekuasaan yang ada di 

Desa Putatlor bisa menjadi harapan bagi warga desa Putatlor agar pembangunan 

ataupun alokasi dana desa tidak hanya di untungkan sebagian dusun saja, 

melainkan bisa menjadi pemeraatan dan juga bisa lebih menekankan pada 

keadilan bersama tidak hanya mementingkan sebelah pihak saja melainkan 

semua berbagai pihak (Dusun) , dalam pembagian anggaran alokasi dana desa 

agar supaya kehidupan warga desa Putatlor bisa mewujudkan kepentingan 

bersama sehingga bisa mewujudkan desa yang berasaskan adil, makmur dan juga 
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sejahtera dengan adanaya suatu tatanan pemerintahan yang baik (good 

governance). 

 

1.7.2 Tipe Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian Tipe Kepemimpinan Dalam 

Pengalokasian Dana Desa: Studi kasus Pergantian Kepala Desa Putatlor 

Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik adalah metode penelitian deskriptif 

kualitatif yang merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena-

fenomena yang berdasarkan fenomena yang terjadi sebelumnya. Sehingga 

penelitian ini bertujuan untuk mengungkap suatu fenomena, fakta, variable dan 

juga keadaan yang terjadi di lapangan pada saat penelitian berlangsung.  

Dalam tipe penelitian kualitatif ini digunakan untuk menganalisis 

perilaku dan juga sikap politik yang tidak dapat dikuantitatifkan. Dalam hal ini 

peneliti juga terlibat dalam hal setting yang terjadi melalui pengamatan atau 

observasi. Dalam kegiatan ini penelitian deskriptif kualitatif ini dapat meliputi 

pengumpulan data, analisis data, interpretasi data dan juga kesimpulan. 

 

1.7.3 Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah Stakeholders 

baik secara formal dan non-formal yang dapat merumuskan dan dapat berkaitan 

dengan permasalahan terkait Tipe Kepemimpinan dalam Pengalokasian Dana 

Desa : studi kasus pergantian kepala desa Putatlor kabupaten Gresik. Dalam 

stakeholders formal yaitu Kepala Desa Putatlor, serta staf, dinas ataupun elite 

yang dapat berpengaruh di Desa Putatlor. Kemudian juga stakeholders non-

formal yaitu warga masyarakat Desa Putatlor yang secara langsung dapat 

merasakan dan melihat terkait pengalokasian dana desa. 

Hal ini juga yang di inginkan oleh pemimpin desa yang ada di Desa 

Putatlor yaitu Kepemimpinan Kepala Desa yang ingin mewujudkan tata kelola 
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dalam pemerintahannya juga dapat menjadi pemerintahan yang baik (good 

governance), dengan begitu subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu Purposive yang mana teknik ini yang merupakan teknik non- random 

sampling oleh peneliti yang digunakan untuk menentukan dalam pengambilan 

data dengan cara menetapkan berbagai ciri-ciri khusus atau kriteria yang sesuai 

dengan berbagai macam tujuan dalam penelitian sehingga diharapkan dapat 

menjawab berbagai permasalahan yang ada di penelitian ini. 

 

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk dapat memudahkan dalam mengolah data ataupun menganalisis 

data yang bersumber dari narasumber, maka peneliti akan mewawancarai dengan 

menggunakan alat perekam agar menghindari kehilangan informasi yang 

diberikan oleh setiap narasumber. Kemudian sebelum melakukan Indepth 

Interview, maka si peneliti akan terlebih dahulu untuk memberikan atau 

menjelaskan gambaran tentang latar belakang yang secara ringkat, jelas dan 

mudah untuk di mengerti oleh narasumber mengenai topik yang akan diteliti 

nantinya.  

Peneliti dapat memilih narasumber berdasrakan narasumber yang dapat 

mengerti akan permasalahan yang  terjadi dikarenakan narasumber dapat 

merasakan dan terlibat dengan topik penelitian yang dilakukan yakni tentang 

penelitian Tipe Kepemimpinan Dalam Pengalokasian Dana Desa: Studi Kasus 

Pergantian Kepala Desa Putatlor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. 

Didalam penelitian ini untuk dapat menjawab berbagai macam 

pertanyaan yang akan dilontarkan, maka teknik yang dipakai dalam 

pengumpulan data yang dapat digunakan adalah melalui wawancara secara 

langsung kepada narasumber terkait dengan pertanayaan-pertanyaan penelitian 

yang dimana kemudian jawaban dari narasumber akan dicatat oleh peneliti yang 

dibantu juga dengan alat perekam untuk menghindari kehilangannya informasi 
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yang diberikan oleh narasumber. Sebagai data pendukung penelitian ini, 

sehingga penelitian yang dilakukan juga didukung oleh dokumen-dokumen dan 

dokumentasi momen dalam penelitian tersebut. 

 

1.7.5 Teknik Analisis Data 

Teknik untuk menganalisis sebuah data yang pertama yaitu dilakukan 

oleh peneliti dengan melakukan transkrip wawancara  dari narasumber, yang 

kemudian dari transkrip tersebut akan diambil jawaban-jawaban yang relevan 

dengan pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Adanya analisis data dengan 

melakukan interpretasi teoritik yakni dapat melakukan dialog antar fenomena 

yang dikaji dengan berbagai temuan-temuan yang ada di lapangan yang nantinya 

akan dapat digunakan sebagai landasan penelitian. Untuk dapat mendukung hasil 

dari penelitian ini maka dapat ditambahkan dengan datayang berupatranskrip 

hasil wawancara dokumentasi selama penelitian, serta dokumen-dokumen yang 

dapat diperoleh 

 

 

 

 

 

 

 


