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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Desa adalah satuan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan di 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga merupakan embrio bagi 

terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum 

negara bangsa modern ini terbentuk, entitas sosial sejenis desa atau masyarakat 

adat dan lain sebagainya, telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi 

yang sangat penting. Mereka ini merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, 

adat istiadat, dan hukumnya sendiri yang mengakar kuat serta relatif mandiri dari 

campur tangan entitas kekuasaan dari luar. Negara Indonesia dengan populasi 

rakyat yang jumlahnya sudah melebihi 250 juta orang ini, sebagian besar 

diantaranya adalah masyarakat pedesaan yang tersebar kurang lebih di 73.000 

desa, hal ini praktis membuat penyelenggaraan pemerintahan di desa menjadi hal 

yang sangat penting. 

Desa juga bisa dilihat sebagai suatu bentuk pemerintahan yang dinamis 

dan selalu berubah. Perubahan pemerintahan desa bisa dilihat dalam berbagai 

bentuk peraturan atau undang-undang yang mengatur pemerintahan desa tercatat 

undang-undang desa yang dibuat setelah proklamasi kemerdekaan adalah UU No. 

22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut, 

desa ditetapkan sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Pasal 1 ayat 1 

menetapkan bahwa Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga 
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tingkatan: Provinsi, Kabupaten, dan Desa. Menurut undang-undang ini desa 

ditempatkan sebagai daerah otonom tingkat III, akan tetapi mengingat kondisi 

negara pada waktu itu yang belum stabil, undang-undang ini tak bisa 

dilaksanakan.  

Dengan terbitnya Undang-undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, 

pada undang-undang ini dijelaskan bahwa Desapraja menujuk pada suatu kesatuan 

masyarakat hukum yang dibentuk untuk dipersiapkan menjadi daerah tingkat III. 

Namun Undang-undang No. 19 Tahun 1965 ini tidak semapat dilaksanakan 

karena terjadi perubahan atau gejolak politik sebelum dan setelah kudeta 

G30S/PKI 1965. Gejolak politik tersebut berimplikasi pada semua produk hukum 

dibawah rezim Soekarno yang mulai ditinjau ulang. Salahsatu produk hukum yang 

ditinjau ulang adalah UU No. 19 Tahun 1965 sehingga landasan yuridis tentang 

desa berada dalam status quo, sampai ditetapkannya undang-undang No. 5 Tahun 

1979 tentang Pemerintahan Desa pada era orde baru.  

Perkembangan dan perubahan desa ini tidak lepas dari pembangunan 

politik di Indonesia dimana intervensi maupun campur tangan negara masih sering 

hadir pada semua sektor kehidupan masyarakat membawa implikasi pada 

melemahnya kemandirian dan kemampuan masyarakat desa. Kondisi ini sangat 

jelas terlihat selama masa kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Upaya-upaya 

pengkerdilan peran desa tersebut tercermin dalam UU No. 5 tahun 1974 Tentang 

Pemerintahan Daerah dan UU No. 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. 

Berdasarkan kedua UU tersebut desa ditetapkan sebagai subsistem wilayah 

administrasi pemerintahan. Eksistensi desa telah terbirokratisasi kedalam satu 
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garis komando yang sentralistik, desa kemudian menjadi unit pemerintahan 

terendah dibawah Camat. Negara dalam hal ini dipersonafikasikan oleh 

pemerintah pusat, telah menjadi sumber dari semua kekuasaan dan kebijakan yang 

ada, termasuk dalam pemerintahan desa.  

Kehadiran dominasi negara dalam pemerintahan pada tingkatan desa juga 

diwujudkan dengan adanya birokratisasi dalam pemerintahan desa. semua institusi 

dan individu lokal saat itu pada akhirnya mengalami negaraisasi sehingga simbol 

negara menjadi sangat dominan dalam pemerintahan dan komunitas pada 

tingkatan desa. Pada sisi yang lain, tanpa menghiraukan heterogenitas masyarakat 

adat dan pemerintahan asli, undang-undang tersebut juga melakukan 

penyeragaman pemerintahan pada level desa secara nasional. Uniformalitas secara 

sederhana diwujudkan dengan pemberian nama desa kepada semua bentuk 

pemerintahan level desa. Spirit-spirit ini kemudian juga tercermin dalam hampir 

semua kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan desa. 

Seiring dengan perkembangannya proses reformasi politik dan pergantian 

pemerintahan tahun 1998, lahirlah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah. Tidak seperti UU No. 5 tahun 1974 yang menganut spirit 

pelaksanaan sentralisasi, birokratisasi dan uniformitas, dalam UU No. 22 Tahun 

1999 spirit itu tidak lagi dilanjutkan sehingga deregulasi dan debirokratisasi 

terhadap pemerintah desa mulai terjadi dengan memberi ruang kepada masyarakat 

desa untuk membentuk, menghapus, menggabungkan, serta menentukan hak dan 

kewenangannya berdasarkan pada asal usul dan kondisi sosial budaya 

masyarakatnya. Pengaturan tentang pemerintahan ditingkat desa yang tidak lagi 
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diatur ditingkat nasional dan diserahkan untuk dikelola ditingkat Daerah 

Kabupaten dan Kota, dan lain sebagainya. Dengan kata lain UU yang baru ini 

memungkinkan terjadinya beberapa perubahan seperti: 

1.  Dari pengaturan tingkat nasional (UU) menjadi pengaturan tingkat 

daerah kabupaten/kota (Perda); 

2. Dari uniformitas menjadi variatif; 

3.  Dari dominasi menjadi institusi masyarakat lokal/adat. 

Kebijakan tersebut menempatkan pemerintahan desa pada posisi yang 

strategis, sebagai unit penyelenggara administrasi pemerintahan yang mandiri 

dalam mengatur rumah tangganya, sekaligus sebagai representasi politik rakyat 

dalam rangka self governing community.  

Pada tahun 2004 terjadi perubahan yakni UU No. 22 Tahun 1999 diganti 

dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Baik UU No. 22 

Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004 menganut prinsip-prinsip demokrasi, 

partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan keanekaragaman. Status 

desa dikembalikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat 

istiadat, nomeklatur desa bisa menggunakan nama lain sesuai adat istiadat yang 

berlaku dalam masyarakat setempat, di desa dibentuk lembaga perwakilan rakyat 

yang berfungsi sebagai pengayom adat istiadat, legislasi, dan pengawasan. Di 

samping itu kedudukan desa yang dulu menurut UU No. 5 Tahun 1979 berada di 
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bawah pemerintah wilayah kecamatan, maka menurut UU No. 32 Tahun 2004 

berada di bawah pemerintah kabupaten/kota. Namun yang dibutuhkan masyarakat 

desa adalah terwujudnya tata pemerintahan desa yang mandiri dan otonom. 

Sementara regulasi yang ada di Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang 

diuraikan lebih luas lagi dalam PP No. 72 Tahun 2005 masih menyisakan 

persoalan yang mendasar dalam pembaruan desa menuju otonomi desa. 

Seiring dengan perkembangan zaman, pengaturan desa sebagaimana diatur 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dianggap sudah tidak relevan lagi. Misalnya 

UU tersebut dianggap kurang inklusif dalam merespon kedudukan masyarakat 

hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat. Undang-undang 

tersebut masih menjadikan desa sebagai obyek pembangunan bukan sebagai 

subyek ataupun pelaku dari pembangunan itu sendiri. Hal ini mendasari berbagai 

tuntutan agar dilaksanakan segera pembaruan struktur dan kewenangan desa. Di 

era reformasi pengaturan mengenai desa masuk dalam Undang-undang 

Pemerintahan Daerah, yaitu UU No. 32 Tahun 2004. Jika pada mulanya arah 

reformasi mendorong pengakuan desa dengan mengembalikan kemandirian lokal 

atau desentralisasi, tapi dalam perkembangnnya adalah justru bergeser kedalam 

corak resentralisasi. Tuntutan yang semakin gencar dilayangkan oleh pihak-pihak 

yang mewakili desa akhirnya memuncak pada akhir tahun 2013, dimana ribuan 

perangkat desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam forum pembaruan 

desa melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat 
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(DPR)1. Aksi luar biasa yang dilakukan para perangkat desa selama ini akhrinya 

tidak menjadi aksi yang sia-sia sebab setelah mengalami proses pembahasan yang 

panjang akhirnya rancangan undang-undang tentang desa disahkan menjadi 

undang-undang desa oleh DPR2.  

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjadi sebuah pengaturan 

baru dalam sistem pemerintahan desa. Hal ini merupakan kemajuan yang sangat 

berarti bagi terwujudnya pembangunan desa, karena dalam Undang-Undang Desa 

No. 6 Tahun 2014 ini diatur berbagai hal salah satunya yang paling menyita 

perhatian masyarakat adalah mengenai pendapatan desa dimana tiap desa akan 

mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 

Milyar per tahun. Ini bisa kita baca pada pasal 72 ayat (1) mengenai sumber 

pendapatan desa, dalam huruf d. disebutkan "alokasi dana desa yang merupakan 

bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota".  

Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan "Alokasi dana 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh 

perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi 

Khusus". Selain mengenai dana didalam UU No. 6 Tahun 2014 ini juga mengatur 

berbagai isu-isu strategis seperti pembangunan desa, keuangan, aset dan badan 

usaha milik desa, pembangunan kawasan perdesaan, kerjasama antar desa, dan 
                                                             
1 http://www.merdeka.com/peristiwa/ribuan-perangkat-desa-demo-desak-dpr-sahkan-ruu-
desa.html.(diakses pada hari sabtu, 21 maret 2015. Pukul : 18.45 WIB) 
 
2 http://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-akhirnya-sahkan-uu-desa.html.(diakses pada hari jumat, 
6 maret  2015. Pukul : 21.04 WIB) 
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lembaga kemasyarakatan desa. Diharapkan dengan adanya Undang-undang desa 

ini bisa meningkatkan pembangunan desa yang bisa mengikutsertakan masyarakat 

didalamnya.  

Kewenangan desa dalam peraturan sebelumnya hanya mencakup urusan 

pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan 

pengaturannya kepada desa; tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah 

provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota (UU No. 32/2004 pasal 206). 

Kewenangan desa lantas mengalami perubahan didalam UU No. 6/2014 pasal 19, 

desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul; kewenangan lokal berskala 

desa; dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Dari beberapa kewenangan 

tersebut, ada dua kewenangan yang penting bagi desa. Dua kewenangan itu adalah 

kewenangan berdasarkan asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.  

 Kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan kewenangan warisan 

yang masih hidup dan atas prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai 

dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan lokal 

berskala Desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan 

efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan 

prakasa masyarakat Desa. Kedua kewenangan ini merupakan harapan menjadikan 

desa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.     
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 Adanya kewenangan-kewenangan tersebut berimplikasi terhadap desa 

untuk mempunyai hak mengatur dan mengurus desa secara otonom. Hak 

mengatur dalam artian desa dapat mengeluarkan dan menjalankan aturan main 

(peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjalankan aturan tersebut. 

Sedangkan hak mengurus memiliki makna desa secara otonom bertanggungjawab 

merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau 

pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul di desa. 

Perubahan lainnya yang terjadi dalam pemerintahan desa adalah desa 

bukan lagi sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem 

pemerintahan kabupaten/kota seperti dalam UU No. 32/2004 pasal 200. Desa 

sekarang ini dalam UU No. 6/2014 adalah desa sebagai pemerintahan masyarakat 

atau campuran dari self governing community dan local self government. 

Impikasinya adalah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dalam 

mengatur dan mengurus desa. Desa bukan lagi sebagai obyek pembangunan dari 

pemerintahan diatasnya. Sesuai UU No. 6/2014 desa menjadi subyek dalam 

pembangunan, hal ini nampak di Pasal 20 yang menjelaskan desa diberi 

kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. 

Kewenangan-kewenangan seperti ini yang tidak ada dalam UU No. 32/2004 

dimana pemerintah desa hanya ditempatkan sebagai organisasi korporatis yang 

menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah. Dengan kalimat lain desa lebih 

banyak menjalankan tugas-tugas dari pemerintahan atasan daripada menjalankan 

mandat dari rakyat.    
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Pergeseran posisi desa dari yang bersifat obyek menjadi subyek menarik 

untuk diteliti mengingat pembangunan desa tidak akan bisa berjalan tanpa adanya 

peran pemerintahan desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang desa 

yakni UU No.6 Tahun 2014. Berdasarkan Undang-Undang tersebut desa bukan 

lagi menjadi obyek dari pembangunan melainkan subyek ataupun pelaku dari 

pembangunan itu sendiri. Untuk mengungkap peran desa yang tidak lagi bersifat 

obyek politik sebagaimana UU No. 32 tahun 2004 maka perlu dilakukan 

penelitian untuk mengungkap apakah perubahan-perubahan pemerintahan desa 

tersebut menghasilkan struktur dan fungsi pemerintahan desa yang demokratik 

dalam perencanaan pembangunan pemerintahan desa. 

 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

1. Perubahan-perubahan struktur dan fungsi pemerintahan desa seperti 

apakah yang terjadi seiring implementasi UU No. 6 tahun 2014? 

2. Bagaimana implikasi perubahan UU No. 32 tahun 2004 ke UU No. 6 

tahun 2014 tentang pemerintahan desa terhadap ruang partisipasi politik 

masyarakat didalam pembangunan masyarakat desa? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana perubahan struktur dan fungsi dalam 

pemerintahan desa yaitu kepala desa dan badan permusyawaratan desa 

terjadi seiring implementasi UU No. 6/2014 tentang undang-undang desa.  
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2. Untuk mengetahui apakah perubahan perundangan menghasilkan 

penguatan ruang partisipasi politik masyarakat didalam pembangunan 

masyarakat desa. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Akademis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

pengetahuan dalam kajian ilmu politik di Indonesia, khususnya dalam 

kajian struktur dan fungsi pemerintahan desa. 

b.   Praktis 

Penelitian ini sebagai bahan kajian bagi pemerintahan desa guna untuk 

mempelajari fenomena - fenomena yang terjadi di dunia politik khususnya 

mengenai struktur dan fungsi pemerintahan desa yang ada di Desa 

Menganti, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan. 

 

I.5. Kerangka Konseptual 

I.5.1. Pemerintahan Desa menurut UU No. 5/1979  

Sejarah mencatat, bahwa Pemerintah Orde Baru menempatkan isu 

desentralisasi pemerintahan daerah/Desa setelah atau bahkan di bawah agenda 

konsolidasi politik dan pembangunan. Pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan 

UU No. 6/1969 yang dimaksudkan untuk membekukan UU sebelumnya. Lima 

tahun kemudian pemerintah mengeluarkan UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan di Daerah yang betul-betul merupakan versi Orde Baru, yakni UU 
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itu merupakan instrumen untuk memperkuat birokratisasi, otoritarianisme, 

sentralisasi dan pembangunan.  

UU itu bukanlah kebijakan yang berorientasi pada desentralisasi untuk 

memperkuat otonomi daerah atau membentuk pemerintahan daerah (local 

government), melainkan berorientasi pada pembentukan pemerintahan pusat yang 

bekerja di daerah (the local state government). Ini bisa dilihat begitu kuatnya 

skema dekonsentrasi (desentralisasi administratif) ketimbang devolusi 

(desentralisasi politik) dalam UU No. 5/1979. Selanjutnya UU No. 5/1979 

membuat format pemerintahan Desa secara seragam di seluruh Indonesia. UU ini 

menegaskan:  

“Desa adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk 

sebagai persatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan 

terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan 

rumah tangganya sendiri”. 

Memperhatikan ketentuan awal, termasuk pengertian Desa yang seragam 

itu, banyak pihak menilai bahwa UU No. 5/1979 merupakan bentuk Jawanisasi 

atau menerapkan model Desa Jawa untuk kesatuan masyarakat adat di Luar Jawa. 

Dengan sendirinya UU ini tidak mengakui lagi keberadaan nagari, huta, sosor, 

marga, negeri, binua, lembang, parangiu dan lain-lain yang umumnya berada di 

Luar Jawa. Pengaturan dalam UU No. 5 /1979 memaksa Desa dan kesatuan 

masyarakat hukum yang menjadi bagian darinya  menjadi seragam.  
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Kesatuan masyarakat hukum yang telah dijadikan Desa itu harus memiliki 

pemerintahan yang akan melaksanakan kewenangan, hak dan kewajiban Desa 

serta menyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti ditetapkan dalam UU 

No.5/1979. Kesatuan masyarakat hukum tidak hanya secara formal dan 

nomenklatur berganti nama menjadi Desa, tetapi harus secara operasional segera 

memenuhi segala syarat yang ditentukan oleh UU No.5/1979.  

Secara substantif UU No. 5/1979 menempatkan Kepala Desa bukanlah 

pemimpin masyarakat Desa, melainkan sebagai kepanjangan tangan pemerintah 

supra Desa, yang digunakan untuk mengendalikan penduduk dan tanah Desa. UU 

No. 5/1979 menegaskan bahwa kepala Desa dipilih oleh rakyat melalui demokrasi 

langsung. Ketentuan pemilihan kepala Desa secara langsung itu merupakan 

sebuah sisi demokrasi di aras Desa. Di saat presiden, gubernur dan bupati 

ditentukan secara oligarkis oleh parlemen, kepala Desa justru dipilih secara 

langsung oleh rakyat. Tetapi secara empirik praktik pemilihan kepala Desa tidak 

sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat. Pilkades selalu sarat dengan 

rekayasa dan kontrol pemerintah supraDesa melalui persyaratan yang dirumuskan 

secara politis dan administratif. UU No. 5/1979 menobatkan kepala Desa sebagai 

“penguasa tunggal” di Desa. Kepala Desa sebagai kepanjangan tangan birokrasi 

negara, akibatnya dia lebih banyak menjalankan tugas negara ketimbang sebagai 

pemimpin masyarakat Desa.  

Struktur Pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 5/1979 sebenarnya juga 

mengenal pembagian kekuasaan di Desa, yakni ada Kepala Desa dan Lembaga 

Musyawarah Desa (LMD). (Pasal 3) menegaskan, Pemerintah Desa terdiri dari 
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Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Lembaga Musyawarah 

Desa adalah lembaga permusyawaratan atau pemufakatan yang keanggotaannya 

terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, 

dan pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan (Pasal 17). Meski 

ada pembagian kekuasaan, tetapi LMD tidak mempunyai kekuasaan legislatif 

yang berarti. LMD bukanlah wadah representasi dan arena check and balances 

terhadap kepala Desa. Bahkan juga ditegaskan bahwa kepala Desa karena 

jabatannya menjadi ketua LMD (Pasal 17 ayat 2).  

 Menurut UU No. 5/1979 Kepala Desa diangkat dan diberhentikan oleh 

Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala 

Daerah Tingkat I (pasal 6 dan 9), untuk masa jabatan selama 8 tahun, dan dapat 

dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya (pasal 7). Kepala Desa sesuai 

(pasal 10) menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan 

Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan 

penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan 

pemerintah Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman 

dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai 

sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa. Dalam menjalankan hak, 

wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintah Desa, Kepala Desa bertanggung 

jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat; dan 
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memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Lembaga 

Musyawarah Desa. 

I.5.2. Pemerintahan Desa menurut UU No. 22/1999  

Bergulirnya UU No. 22/1999 membawa semangat dasar yaitu memberikan 

pengakuan terhadap keragaman dan keunikan Desa atau dengan nama lain sebagai 

self-governing community, berbeda dengan semangat yang tertuang dalam UU No. 

5/1979, yang hanya menempatkan Desa sebagai unit pemerintahan terendah di 

bawah camat yang secara politik UU No. 5/1979 bermaksud untuk menundukkan 

Desa dalam kerangka NKRI, yang berdampak menghilangkan basis self-

governing community. UU No. 22/1999 mendefinisikan Desa sebagai berikut: 

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan 

berada di Daerah Kabupaten”. 

Secara normatif Desa tidak lagi sebagai bentuk pemerintahan terendah di 

bawah camat, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-

usul Desa. Implikasinya adalah, Desa berhak membuat regulasi Desa sendiri 

untuk mengelola barang-barang publik dan kehidupan Desa, sejauh belum diatur 

oleh kabupaten. Dalam (Pasal 105), misalnya, ditegaskan: “Badan Perwakilan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PERBANDINGAN STRUKTUR DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN 
DESA: STUDI KASUS DESA MENGANTI, KECAMATAN GLAGAH, 
KABUPATEN LAMONGAN

SUHARSONO



15 

 

Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa”. Ini artinya, 

bahwa Desa mempunyai kekuasaan legislatif untuk membuat peraturan Desa itu 

dan melalui UU No. 22/1999 telah mendorong bangkitnya identitas lokal di 

daerah, karena selama Orde Baru identitas politik dihancurkan dengan proyek 

penyeragaman desa. 

Menurut UU No. 22/1999 dalam (Pasal 95) Kepala desa dipilih langsung 

oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, dan calon kepala desa yang 

terpilih dengan mendapatkan suara terbanyak ditetapkan oleh Badan Perwakilan 

Desa dan disahkan oleh Bupati. Kemudian masa jabatan Kepala Desa paling lama 

adalah 10 tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan 

(pasal 96). Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa 

bertanggungjawab  kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan 

menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati hal ini 

diatur dalam (Pasal 102). 

Lompatan lain yang tampak dalam UU No. 22/1999 adalah pelembagaan 

demokrasi Desa dengan lahirnya Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai 

pengganti Lembaga Musyawarah Desa (LMD). (Pasal 94) UU No. 22/1999  

menegaskan: “Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, 

yang merupakan Pemerintahan Desa”. Sedangkan (Pasal 104) menegaskan: Badan 

Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat 

istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa. 
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Lembaga BPD menjadi arena baru bagi kekuasaan, representasi dan 

demokrasi Desa. BPD dilahirkan sebagai bentuk  kritik terhadap LMD. 

Pembentukan BPD melibatkan secara terbatas partisipasi masyarakat. Ia menjadi 

sebuah arena demokrasi perwakilan yang lebih baik ketimbang LMD. Berbeda 

dengan LMD masa lalu yang ditunjuk oleh lurah, BPD sekarang dipilih dengan 

melibatkan masyarakat.  Jika dulu LMD merupakan lembaga korporatis yang 

diketuai dan didominasi oleh kepala Desa, sekarang kepala Desa ditempatkan 

sebagai eksekutif sementara BPD sebagai badan legislatif yang terpisah dari 

kepala Desa. 

Paling tidak ada tiga domain kekuasaan kepala Desa yang telah dibagi ke 

BPD: (1) pembuatan keputusan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) yang 

dikerjakan bersama-sama antara lurah dan BPD; (2) pengelolaan keuangan yang 

melibatkan BPD seperti penyusunan APBDES dan pelelangan tanah kas Desa; (3) 

rekrutmen perangkat Desa yang dulu dikendalikan oleh Kepala Desa dan orang-

orang kecamatan maupun kabupaten sekarang dikendalikan oleh BPD.  

Kepala desa dan perangkat desa yang selama ini dapat menyelenggarakan 

kekuasaan secara otoriter dan mendapat perlindungan kuat dari pemerintah atasan 

tiba-tiba dilepas untuk berbagi kekuasaan dengan BPD. Masyarakat yang sudah 

tidak mempunyai ketrampilan politik tiba-tiba diberi ruang partisipasi politik yang 

luas dalam BPD. Akibatnya adalah pemerintahan desa menjadi tidak stabil, kepala 

desa menjadi terganggu dengan adanya pengawasan dari BPD. Selanjutnya BPD 

dimanfaatkan oleh anggotanya yang mempunyai masalah dengan kepala desa 

melakukan oposisi dengan bungkus pengawasan, BPD tidak menjalankan fungsi 
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pengayoman adat, pembuatan peraturan desa dan penyaluran aspirasi. Di banyak 

desa, BPD dan rakyat menjatuhkan kepala desa baik dengan cara yang sesuai 

aturan maupun dengan cara anarkis. 

Mengacu kepada UU No. 22/1999, kewenangan Desa mencakup: (1) 

kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa; (2) kewenangan 

yang oleh peraturan perundang-perundangan yang berlaku belum dilaksanakan 

oleh Daerah dan Pemerintah; dan (3)  Tugas Pembantuan dari Pemerintah, 

Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten. 

I.5.3. Pemerintahan Desa menurut UU No. 32/2004   

 UU No. 22/1999 dengan segala kekurangan selanjutnya diganti dengan 

UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa diatur dalam pasal 200 

sampai pasal 216, secara umum keseluruhan isi UU ini sama dengan UU 

sebelumnya. Pengaturan yang berbeda adalah kewenangan desa, fungsi BPD, 

dibukanya kembali desa dibawah pemerintah kota yang sebelumnya hanya boleh 

dibawah kabupaten dan pengisian seketaris desa dari PNS. Maka Desa adalah  

“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia” 

Di dalam UU ini juga dikatakan dalam (pasal 200) bahwa yang dimaksud 

dengan pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa yang dalam hal ini (kepala 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PERBANDINGAN STRUKTUR DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN 
DESA: STUDI KASUS DESA MENGANTI, KECAMATAN GLAGAH, 
KABUPATEN LAMONGAN

SUHARSONO



18 

 

desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratn Desa. selanjutnya Menurut 

UU No. 32/2004 dalam (Pasal 203) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk 

desa warga negara Republik Indonesia. Selanjutnya calon kepala desa yang 

terpilih dengan mendapatkan suara terbanyak ditetapkan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa dan disahkan oleh Bupati. Kemudian masa jabatan Kepala 

Desa paling lama adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 kali masa 

jabatan berikutnya (pasal 204). Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala 

desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan 

pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan 

penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat hal ini diatur dalam PP 

No. 72/2005 tentang Desa (Pasal 15). 

Kewenangan desa dalam urusan pemerintahan yang sesuai (Pasal 206) 

adalah urusan pemerintahan yang  sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan 

pengaturannya kepada desa; tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah 

provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; 

Dalam UU No. 32/2004 BPD tidak lagi menjadi singkatan dari Badan 

Perwakilan Desa tapi diubah menjadi Badan Permusyawaratn Desa yang 

merupakan bagian dari pemerintahan desa. fungsi BPD (pasal 209) hanya regulasi 

atau membuat peraturan desa dan penyaluran aspirasi, tidak ada lagi fungsi 

pengayoman adat seperti UU No. 22/1999 sebelumnya. Pengisian anggota BPD 

menurut UU No. 32/2004 juga tidak melalui pemilihan seperti BPD sebelumnya 
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tapi ditunjuk dari Ketua RT, RW, pemangku adat dan tokoh masyarakat hal ini 

bisa dilihat dalam PP No. 72/2005 pasal 30 ayat (2). 

Dengan berubahnya kelembagaan desa, dinamika internal politik desa 

menjadi relatif tenang kembali, pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan 

fungsinya kembali dengan tenang karena tidak harus bernegoisasi dengan BPD 

seperti sebelumnya. Berdasarkan UU No. 32/2004 ini kepala desa dapat dengan 

mudah mengkooptasi BPD karena yang menentukan anggota-anggotanya adalah 

dirinya. BPD tidak dapat melakukan pengawasan secara keras seperti sebelumnya 

karena tidak diberi kewenangan lagi untuk memakzulkan kepala desa. selanjutnya 

kepala desa juga tidak melakukan pertanggungjawaban kepada BPD seperti 

sebelumnya, tapi hanya membuat laporan keterangan pertanggungjawaban saja.   

I.5.4. Pemerintahan Desa menurut UU No. 6/2014  

 Berbeda dengan masa-masa sebelumnya UU Desa yang diundangkan 

menjadi UU No. 6/2014 menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa 

negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, 

dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam 

melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, 

makmur, dan sejahtera. Dalam UU No. 6/2014 ini Desa adalah: 

“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
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dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.”  

Pemerintahan desa sesuai UU No. 6/2014 diselenggarakan oleh 

pemerintah desa yang diatur dalam (pasal 23), sedangkan yang dimaksud 

pemerintah desa disini adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa.  

Kewenangan desa berdasarkan (pasal 18) yaitu meliputi kewenangan di 

bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. 

Menurut UU No. 6/2014 dalam (Pasal 34) Kepala desa dipilih langsung 

oleh penduduk desa. Selanjutnya calon kepala desa yang terpilih dengan 

mendapatkan suara terbanyak ditetapkan oleh panitia pemilihan dan disahkan oleh 

Bupati/Walikota. Kemudian masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun terhitung 

sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan 

secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (pasal 39). Dalam 

melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa wajib untuk 

menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun 

anggaran kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan 

penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun 

anggaran, serta memberikan atau menginformasikan penyelenggaraan 

pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran, 

hal ini diatur dalam UU No. 6/2014 tentang Desa (Pasal 27). 
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Dalam UU No. 6 tahun 2014 juga diatur mengenai Badan 

Permusyawaratan Desa atau BPD dimana terjadi pergeseran ataupun perubahan 

kedudukan BPD dari UU No. 32 tahun 2004 ke UU No. 6 tahun 2014. Menurut 

UU No. 32 tahun 2004 BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa 

bersama pemerintah desa, yang berarti BPD ikut mengatur dan mengambil 

keputusan desa. hal ini menunjukkan bahwa fungsi hukum atau legislasi BPD 

relatif masih sangat kuat, hal ini berbeda dengan apa yang ada dalam UU No. 6 

tahun 2014 yang mengeluarkan atau eksklusi BPD dari unsur penyelenggara 

pemerintahan dan melaksanakan fungsi legislasi.  

BPD sesuai UU No. 6/2014 (pasal 55) menjadi lembaga desa yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan sekaligus juga menjalankan fungsi 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan 

kinerja kepala desa serta menyelengarakan musyawarah desa. yang berarti bahwa 

ekslusi BPD dan pelemahan fungsi hukumnya digantikan dengan penguatan 

fungsi politik diantaranya seperti representasi, kontrol, dan deliberasi. Anggota 

BPD sendiri merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan 

wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis (pasal 56), hal ini 

berbeda dengan sebelumnya dimana anggota BPD ditentukan melalui 

musyawarah oleh elite desa. 
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Tabel I. 1. 

Perubahan Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 

No Bidang Perubahan UU No. 5/1979 UU No. 22/1999 UU No. 32/2004 UU No. 6/2014 

1 Nama Desa Seragam Tidak Seragam Tidak Seragam Tidak Seragam 

2 Pemerintahan Desa Kepala Desa Kepala Desa dan 

Badan Perwakilan 

Desa 

Pemerintah Desa 

(Kepala Desa dan 

Perangkat Desa) dan 

Badan 

Permusyawaratan 

Desa 

Pemerintah Desa 

(Kepala Desa dan 

Perangkat Desa) 

3 Kewenangan Desa Tidak 

disebutkan 

secara tegas, 

hanya 

dinyatakan 

bahwa 

kewenangan, 

hak-hak dan 

kewajiban desa 

ditetapkan dan 

diatur dengan 

peraturan daerah 

Disebutkan secara 

tegas kewenangan 

sudah ada 

berdasarkan hak 

asal-usul. 

Kewenangan yang 

oleh peraturan 

yang berlaku 

belum 

dilaksanakan oleh 

daerah dan 

pemerintah. Tugas 

pembantuan dari 

kabupaten, 

provinsi, dan 

pemerintah  

Disebutkan secara 

tegas kewenangan 

yang sudah ada 

berdasarkan hak 

asal-usul. 

Kewenangan yang 

oleh peraturan yang 

berlaku belum 

dilaksanakan oleh 

daerah dan 

pemerintah. Tugas 

dari kabupaten, 

provinsi, dan 

pemerintah 

Disebutkan secara 

tegas kewenangan 

yang berdasarkan 

hak asal-usul. 

Kewenangan lokal 

berskala desa. 

kewenangan yang 

ditugaskan oleh 

pemerintah, 

pemerintah daerah 

provinsi, atau 

pemerintah daerah 

kabupaten 

4 Lembaga Perwakilan Tidak terdapat, 

tapi ada 

Lembaga 

Musyawarah 

Desa bagian dari 

pemerintah desa 

Terdapat, ada 

Badan Perwakilan 

Desa lembaga 

tersendiri 

Terdapat, ada Badan 

Permusyawaratan 

Desa lembaga 

tersendiri 

Terdapat, ada 

Badan 

Permusyawaratan 

Desa lembaga 

tersendiri 
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No Bidang Perubahan UU No. 5/1979 UU No. 22/1999 UU No. 32/2004 UU No. 6/2014 

5 Keanggotaan 

Lembaga Perwakilan 

Ditunjuk oleh 

kepala desa 

Dipilih oleh warga 

desa 

Dimusyawarahkan 

oleh elite desa 

wakil dari 

penduduk desa 

berdasarkan 

keterwakilan 

wilayah yang 

pengisiannya 

dilakukan secara 

demokratis 

6 Pengangkatan Kepala 

Desa 

Dipilih oleh 

warga desa atau 

ditunjuk dan 

diangkat oleh 

Bupati dengan 

masa jabatan 8 

tahun dan dapat 

dipilih kembali 

satu kali masa 

jabatan 

Dipilih oleh warga 

desa dan 

ditetapkan oleh 

BPD. Bupati 

mengesahkan 

dengan jabatan 

maksimum 5 

tahun dan dapat 

dipilih kembali 

satu kali masa 

jabatan 

Dipilih oleh warga 

desa dan ditetapkan 

oleh BPD. Bupati 

mengesahkan 

dengan jabatan 

maksimum 6 tahun 

dan dapat dipilih 

kembali satu kali 

masa jabatan 

Dipilih oleh warga 

desa dan ditetapkan 

oleh panitia 

pemilihan. Bupati 

mengesahkan 

dengan jabatan 

maksimum 6 tahun 

dan dapat dipilih 

kembali dua kali 

masa jabatan 

7 Tanggung Jawab Kepada Bupati 

dan memberikan 

keterangan 

kepada LMD 

Kepada warga 

desa melalui BPD 

dan 

menyampaikan 

laporan ke Bupati 

Kepada warga desa 

melalui BPD dan 

menyampaikan 

laporan ke Bupati 

Kepada warga 

desa, kepada BPD 

dan menyampaikan 

laporan ke Bupati 
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Tabel I. 2. 

Perubahan Lembaga Perwakilan Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan 

No Item Lembaga Musyawarah 

Desa 

 (UU No. 5/1979) 

Badan Perwakilan 

Desa  

(UU No. 22/1999)  

Badan 

Permusyawaratan 

Desa  

(UU No. 32/2004) 

Badan 

Permusyawaratan 

Desa  

(UU No. 6/2014) 

1. Penentuan 

pemimpin 

dan anggota 

Tanpa musyawarah dan 

pemilihan, tetapi 

penunjukkan oleh kades 

(lurah) 

Pemilihan yang 

melibatkan 

masyarakat 

Dimusyawarahkan 

oleh elite desa 

wakil dari penduduk 

desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah 

yang pengisiannya 

dilakukan secara 

demokratis 

2. Pembuatan 

keputusan 

Musyawarah oleh 

“wali” masyarakat 

Perwakilan.  Perhitungan suara 

terbanyak. 

Partisipatif dengan 

musyawarah. 

3. Kedudukan 

dan fungsi 

Subordinat kades 

Sebagai lembaga 

konsultatif yang 

dikendalikan kades. 

Otonom dari kades. 

Legislasi dan kontrol 

terhadap kades.  

Mudah diintervensi 

kepala desa. Sebagai 

unsur penyelenggara 

pemerintahan desa, 

yang berwenang ikut 

mengatur dan 

mengurus desa.  

Otonom dari kepala 

desa. Sebagai 

lembaga desa yang 

melaksanakan fungsi 

pemerintahan, tetapi 

tidak secara penuh 

ikut mengatur dan 

mengurus desa. 

4. Kedudukan 

kades  

Sebagai ketua umum 

dan mendominasi LMD 

Lepas dari organisasi 

BPD.  

Memiliki kekuasaan 

dalam menentukan 

anggota BPD  

Kepala Desa dengan 

BPD membangun 

hubungan kemitraan 

5. Keterlibatan 

masyarakat 

Masyarakat tidak 

terlibat. Hanya elite 

Desa yang terlibat. 

Masyarakat terlibat 

memilih, tetapi kurang 

terlibat dalam proses 

pembuatan keputusan.  

Masyarakat tidak 

banyak terlibat. 

Hanya elite Desa 

yang aktif terlibat 

Masyarakat desa 

dilibatkan dalam 

perencanaan 

keputusan desa 

melalui forum 

Musrenbangdes 
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1.5.5 Partisipasi Politik 

Partisipasi merupakan salahsatu aspek penting dalam demokrasi, karena 

keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan 

mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, warga masyarakat berhak ikut serta 

menentukan keputusan politik. Oleh karena itu yang di maksud dengan partisipasi 

politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala 

keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya3.  

 Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik itu adalah 

kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam 

kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara 

langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public 

policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam 

pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobbying 

dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau 

salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya dan sebagainya4.  

Seorang tokoh masalah partisipasi politik yakni Herbert McClosky juga 

memiliki pendapat sebagai berikut:  

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga 

masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses 

pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung 

                                                             
3
 Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Kompas Gramedia. Hlm. 180.  

4
 Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 

367.    
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dalam proses pembentukan kebijakan umum (The term political 

participation will refer to those voluntary activities by which 

members of a society share in the selection of rulers and, directly 

or indirectly, in the formation of public policy)5. 

Dalam hubungan dengan negara-negara baru Samuel P. Huntington dan 

Joan M. Nelson memberi tafsiran lebih luas dengan secara eksplisit memasukkan 

tindakan illegal dan kekerasan sebagai berikut: 

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak 

sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi 

pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat 

individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau 

sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, dan 

efektif atau tidak efektif (By political participation we mean 

activity by private citizen designed to influence government 

decision making. Participation may be individual or collective, 

organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or 

violent, legal or illegal, effective or ineffective)6.    

Kegiatan yang dapat dikatagorikan sebagai partisipasi politik menurut 

Ramlan Surbakti adalah sebagai berikut:7 Pertama, partisipasi politik yang yang 

dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang 
                                                             
5
 McClosky, Herbert. 1972. “Political Participition”, International Encyclopedia of the social 

science, ed. Ke-2. New York: The Macmillan Company. XII, hlm. 252. 
6
 Samuel P. Huntington and Joan M. Nelson. 1977. No Easy Choice: Political Participation in 

Developing Countries. Cambridge, Mass: Harvard Univesity Press. Hlm. 3. 
7
Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Kompas Gramedia. Hlm. 181.    
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dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu 

ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan 

dalam perilakunya. Kedua, kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi 

pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Termasuk kedalam 

pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum dan 

kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat 

pemerintah. Ketiga, baik kegiatan yang berhasil maupun yang gagal 

mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. Keempat, 

kegiatan mempenagruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara individu dapat 

dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kegiatan secara 

langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah pemerintah melalui pihak 

lain yang dianggap dapat dilakaukan melalui prosedur konvensional dan tak 

berupa kekerasan seperti ikut memilih dalam pemilihan umum dan mengajukan 

petisi, maupun dengan cara-cara diluar prosedur atau non konvensional dan 

berupa kekerasan seperti demonstrasi dan mogok.  

Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham 

bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan 

bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan 

untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tangkup kepemimpinan. 

Partisipasi politik merupakan pengejahwantahan dari penyelenggaraan kekuasaan 

politik yang abash oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam 

proses politik misalnya melalui pemberian suara, terdorong oleh keyakinan bahwa 

melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur dan bahwa sedikit 
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banyak mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat 

keputusan yang mengikat, dengan kata lain mereka percaya bahwa kegiatan 

mereka memiliki efek politik (Political Efficacy). 

Partsispasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena 

semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut untuk 

diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perasaan kesadaran 

seperti ini dimulai dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, 

dan orang-orang terkemuka.  

Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap lebih banyak partisipasi 

masyarakat maka lebih baik. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa 

warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam 

kegiatan-kegiatan itu. Hal ini juga menunjukkan bahwa rezim yang bersngkutan 

memiliki kadar legitimasi yang tinggi.  

Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap 

sebgai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga 

tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Lagi pula dikhawatirkan 

bahwa jika berbagai pendapat dalam masyarakat tidak dikemukakan, pimpinan 

negara akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan 

cenderung melayani kepentingan beberapa kelompok saja. Pada umumnya 

partisipasi yang rendah dianggap menunjukkan legitimasi yang rendah pula. 
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1.6. Kerangka Teori: Kelembagaan Baru W. Richard Scott 

Perspektif kelembagaan memusatkan kajiannya pada lembaga desa dan 

negara yang secara jurudis formal mempunyai kewenangan untuk membuat dan 

melaksanakan keputusan politik yang berkaitan dengan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal ini diperjelas oleh David Marsh dan 

Gerry Storker yang menjelaskan bahwa pendekatan kelembagaan adalah “the 

institutional approach is a subject matter covering the rules, procedures and 

formal organization of government”.8 Pendekatan kelembagaan melihat negara 

menjadi fokus utama, utamanya dari segi konstitusional dan yuridisnya. 

Bahasannya menyangkut antara lain sifat dari undang-undang dasar, masalah 

kedaulatan, kedudukan, dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga 

kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan badan yudikatif dimana bisa 

dikatakan bahwa pendekatan ini mencakup baik unsur legal maupun unsur 

institusional9.  

Pendekatan kelembagaan tradisional tidak mengkaji apakah lembaga itu 

memang terbentuk dan berfungsi seperti yang dirumuskan dalam naskah-naskah 

resmi tersebut, apalagi bertanya mengapa ada diskrepansi antara struktur formal 

dan gejala-gejala yang dapat diamati dalam praktik. Pada saat bersamaan 

pendekatan kelembagaan tradisional tidak menghiraukan organisasi-organisasi 

informal, seperti kelompok kepentingan dan kelompok lainnya dan juga media 

komunikasi. Dengan kata lain, kajian kelembagaan tradisional mengupas 

                                                             
8
 David Marsh & Gerry Storker. 2002. Theory and Methods in Political Science. New York: 

Palgrave Machimillan. hlm 92-93. 
9
 Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.  
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lembaga-lembaga kenegaraan (aparatur negara) seperti apa adanya secara statis 

dan deskriptif daripada analitis dan banyak memakai ulasan sejarah. 

Hal ini berbeda dengan kelembagaan baru yang lebih melihat institusi 

negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu seperti 

membangun masyarakat yang lebih sejahtera. Bentuk dan sifat kelembagaan 

ditentukan oleh para aktor masyarakat sebagai proses politik. Karena itu, 

pendekatan kelembagaan baru menjadi sangat penting bagi negara-negara yang 

baru saja membebaskan diri dari tekanan rezim otoriter dan represif. 

Menurut Scott teori kelembagaan baru adalah tentang bagaimana 

menggunakan pendekatan kelembagaan baru dalam mempelajari sosiologi 

organisasi.10 Akar teoritisnya berasal dari teori kognitif, teori kultural, serta 

fenomenologi dan etnometodologi. Ada 3 elemen analisis yang membangun 

kelembagaan walau terkadang ada yang dominan, tapi mereka bekerja dalam 

kombinasi. Ketiganya datang dari perbedaan cara pandang terhadap sifat realitas 

sosial dan keteraturan sosial. Ketiga elemen tersebut adalah aspek regulative, 

aspek normative, dan aspek kultural-kognitif. 

Dari penelusuran inilah Scott merumuskan kelembagaan sebagai 

“institution are comprised of regulative, normative and cultural-cognitive 

                                                             
10

 Scott, Richard W. 2008. Institutions and Organizations: Ideas an Interest. Los Angeles, London, 

New Delhi, Singapore: Sage Publication. hlm 36. 
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elements that, together with associated activities and resource, provide stability 

and meaning to social life”.11 

Kelembagaan menyediakan pedoman dan sumberdaya untuk bertindak, 

sekaligus batasan-batasan dan hambatan untuk bertindak. Fungsi kelembagaan 

adalah untuk tercapainya stabilitas dan keteraturan (order), tapi mereka pun 

berubah. Kelembagaan adalah property sekaligus proses. Dalam pendekatan 

kelembagaan baru dipelajari apa tipe-tipe dan bentuk-bentuk kelembagaan yang 

mendorong lahirnya organisasi formal. Hal ini berkaitan dengan hambatan 

struktural dan cultural (kontrol) versus kemampuan atau keberanian individu 

untuk bertindak kreatif (make difference). 

Lebih jauh lagi, Scott menjelaskan tentang adanya 3 pilar dalam perspektif 

kelembagaan baru. Pertama, pilar regulatif (regulative pillar), yang bekerja pada 

konteks aturan (rule setting), monitoring, dan sanksi. Hal ini berkaitan dengan 

kapasitas untuk menegakkan aturan, serta untuk memberikan reward and 

punishment. Cara penegakkannya melalui mekanisme informal (folkways) dan 

formal (polisi dan pengadilan). Meskipun ia bekerja melalui represi dan 

pembatasan (constraint), namun disadari bahwa kelembagaan dapat memberikan 

batasan sekaligus kesempatan (empower) terhadap aktor. Aktor yang berada 

dalam konteks ini dipandang akan memaksimalkan keuntungan, karena itulah 

kelembagaan ini disebut juga dengan kelembagaan regulatif (regulative 

institution) dan kelembagaan pilihan rasional (rational choice institution). 

                                                             
11

 Scott, Richard W. 2008. Institutions and Organizations: Ideas an Interest. Los Angeles, London, 

New Delhi, Singapore: Sage Publication. hlm 48. 
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Kedua, pilar normatif (normative pillar), dalam pandangan ini melihat 

norma menghasilkan ketentuan, bersifat evaluatif, dan menegaskan 

tanggungjawab dalam kehidupan sosial. Dalam pilar ini mencakup nilai (value) 

dan norma. Norma berguna untuk memberi pedoman pada aktor apa tujuannya 

(goal and objectives), serta bagaimana cara mencapainya. Karena itu bagian ini 

sering juga disebut dengan kelembagaan normative (normative institution) dan 

kelembagaan historis (historical institutionalism). 

Ketiga, pilar kultural-kognitif (cultural-cognitive pillar). Inti dari pilar ini 

adalah bahwa manusia berperilaku sangat ditentukan oleh bagaimana ia memaknai 

(meaning) dunia dan lingkungannya. Manusia mengalami sedimentasi makna dan 

kristalisasi makna dalam bentuk obyektif. Aktor (individu dan organisasi) 

mengalami proses interpretatif internal yang dibentuk oleh kerangka kultural 

eksternal, dalam memaknai lingkungan sebagai situation shared secara kolektif. 

Dalam konteks ini diyakini aktor memiliki makna yang sangat variatif, sehingga 

kreativitas aktor dihargai. Bagian ini biasa disebut dengan kelembagaan sosial 

(social institution).    

Kelembagaan baru adalah teori yang berfokus pada pengembangan 

sosiologis pandangan lembaga yakni bagaimana lembaga-lembaga berinteraksi 

dan mempengaruhi masyarakat. Kelembagaan baru mengakui bahwa lembaga 

beroperasi dalam suatu lingkungan yang terdiri dari lembaga lain yang disebut 

dengan lingkungan kelembagaan. Dalam lingkungan ini tujuan utama dari 

organisasi adalah untuk bertahan hidup. Untuk melakukannya lembaga-lembaga 

ini perlu membangun legitimasi dalam dunia lembaga. 
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Kelembagaan baru menyediakan cara untuk memandang lembaga di luar 

pandangan tradisional ekonomi dan bagaimana lembaga membentuk perilaku 

anggota individu. Kelembagaan baru sosiologis atau politik tidak harus disamakan 

dengan ekonomi kelembagaan baru. Kelembagaan baru berkaitan dengan 

pengaruh yang luas dari lembaga pada perilaku manusia melalui aturan, norma, 

dan kerangka kerja lainnya. Kontribusi penting dari Kelembagaan baru adalah 

untuk menambahkan bahwa individu tidak bertindak berdasarkan peraturan atau 

berdasarkan kewajiban, individu bertindak karena konsepsi. Pokok masalah dari 

pendekatan kelembagaan baru ialah bagaimana membentuk institusi yang dapat 

menghimpun secara efektif sebanyak mungkin perbedaan yang ada dari para aktor 

untuk menentukan kepentingan bersama. 

   

1.7.Metode dan Prosedur Penelitian 

1.7.1. Fokus Penelitian 

 Penelitian ini berfokus pada struktur dan kewenangan 

pemerintahan desa yang ada di Desa Menganti, Kecamatan Glagah, 

Kabupaten Lamongan. Struktur dan kewenangan pemerintahan desa 

yang dilihat melalui perbandingan UU No. 32 tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah dan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa.  
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1.7.2. Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian mengenai struktur 

dan kewenangan pemerintahan desa yang ada di Desa Menganti, 

Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan adalah deskriptif – 

kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk 

menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau 

berbagai fenomena realitas politik yang ada di masyarakat yang 

menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke 

permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau 

gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. 

 

1.7.3. Informan Penelitian 

Informan dari penelitian ini yang telah diwawancarai adalah 

1. Ibu Istiqomah sebagai Kepala Desa Menganti dan Ketua Tim 

Penggerak PKK Desa Menganti. 

2. Bapak Budi Nurcahyo sebagai Ketua Badan Permusyawaratan 

Desa Menganti. 

3. Bapak Sasmita sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Desa Menganti. 

4. Ibu Ngatemi sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Menganti. 

5. Bapak Abdur Rohman sebagai Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa 

Menganti Periode 1999-2013. 
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1.7.4. Teknik Penentuan Narasumber 

Penelitian ini, dalam menentukan narasumber menggunakan 

teknik purposive. Purposive merupakan teknik penentuan narasumber 

dimana peneliti telah mengentahui narasumber yang akan 

diwawancarai sebelumnya. Sehingga ketika melakukan penelitian 

langsung menuju narasumber yang telah ditentukan. 

 

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Lofland (1984) sumber data dalam penelitian kualitatif 

adalah kata – kata dan tindakan serta data tambahan seperti dokumen.12 

Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. 

Wawancara merupakan cara atau teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan wawancara langsung secara mendalam dengan subjek 

penelitian. Wawancara dilakukan dengan cara memberi pertanyaan 

kepada subjek penelitian dengan menggunakan bahasa mudah 

dipahami. Wawancara dipilih sebagai teknik pengumpulan data sebab 

memiliki beberapa keunggulan. Wawancara dapat menjadi sarana 

penghubung informasi jika akses kepada dokumen terbatas. Jika sudah 

mendapatkan  jawaban namun belum memuaskan, peneliti 

melanjutkan wawancara dengan mengajukan pertanyaan lanjutan 

sampai diperoleh data yang memuaskan.  Aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus - 

                                                             
12 Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.  
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menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan 

data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. 

 Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan data - data sekunder yang telah ada sebagai sumber 

acuan dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud diantaranya adalah 

meliputi data – data yang berhubungan dengan struktur dan 

kewenangan pemerintahan desa yang ada di Desa Menganti. 

 

1.7.6. Teknik Analisis Data 

 Dalam menganalisi data terdapat beberapa tahapan mulai dari 

sebelum, saat dan setelah pengumpulan data. Menurut B. Miles dan 

Michael A Hubermen, tahan atau alur kegiatan teersebut terdiri dari 

reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.13 

 Reduksi data merupakan tahapan dimana dilakukan pemilihan, 

penyederhanaan dan pengabstrakan yang dilakukan secara terus 

menenrus hingga diperoleh kesimpulan. Kemudian penyajian data 

merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi 

yang berkaitan dengan penelitian tersebut, dapat berupa grafik, bagan, 

dan lainnya. Selanjutnya adalah verifikasi data atau kesimpulan 

merupakan tahapan untuk menyimpulkan informasi atau data – data 

yang ada berkaitan dengan penelitian tersebut dengan dasar kebenaran 

dan validitas. 

                                                             
13 J. Miles, Mathew dan A. Michael Huberman. 1992. Analisi Data Kualitatif : Buku Sumber 
Tentang Metode Baru. Jakarta : UI Press. 
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 Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak 

sebelum peneliti memasuki lapangan lalu dilanjutkan pada saat peneliti 

berada di lapangan sampai peneliti menyelesaikan kegiatan di 

lapangan. Sebelum peneliti memasuki lapangan, analisis dilakukan 

terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder. Analisis data 

diarahkan untuk menentukan fokus penelitian. 

 Analisis wawancara dilakukan terhadap informasi hasil 

wawancara. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

naratif, hubungan antar kategori dan lain sejenisnya. Penyajian data 

dalam bentuk - bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami 

apa yang terjadi dan merencanakankerja penelitian selanjutnya. Pada 

langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga 

menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna 

tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan 

membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang 

sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai 

tujuan penelitian. Langkah berikutnyadalam proses analisis data 

kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan 

melakukan verifikasi data. 
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