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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal hidup bergotong-

royong, adat istiadat yang khas, dan norma yang masih kuat mengikat kehidupan 

para anggota masyarakatnya. Di samping itu, umumnya wilayah desa terdiri atas 

daerah pertanian sehingga sebagian besar mata pencariannya adalah petani. Di 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa 

disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pada saat ini desa di negara Indonesia merupakan suatu wilayah yang 

dianggap penting untuk keberlangsungan pertumbuhan sumber daya, baik itu alam 

maupun manusia. Pada dasarnya desa juga suatu wilayah yang perkembangan 

pembangunannya menjadi fokus pemerintah Indonesia pada era ini. Banyak 

perdebatan yang muncul jika kawasan perdesaan yang mana hampir menyeluruh 

di daerah Indonesia harus dibangun dengan segala cara baik material maupun non-

material. Pada tahun 2014, Undang-undang tentang desa yang sangat dinanti-nanti 
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oleh banyak kepala desa akhirnya resmi ditandatangani oleh Presiden Republik 

Indonesia saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Rancangan undang-undang 

yang di ajukan semenjak tahun 2013 itu mengalami proses yang panjang dengan 

banyak pertimbangan dan desakan dari daerah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 

Republik Indonesia segera menyelesaikan kebijakan yang terfokuskan untuk 

mengembangkan kawasan perdesaan yang ada di Indonesia. 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disahkan oleh 

pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014. Adapun tujuan dari undang-undang 

desa ini yaitu (Pasal 4 Ayat a sampai i) 

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada 

dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem 

ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi 

seluruh rakyat Indonesia. 

3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa; 

4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk 

pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama; 

5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, 

terbuka, serta bertanggung jawab; 

6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna 

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 
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7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna 

mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial 

sebagai bagian dari ketahanan nasional; 

8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan 

pembangunan nasional; dan  

9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. 

Dengan tujuan pembentukan dan disahkannya UU No. 6/2014 ini banyak 

muncul perdebatan, pasalnya salah satu poin terpenting dalam undang-undang ini 

adalah terkait alokasi anggaran desa. Di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang 

Keuangan Desa, jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa ditetapkan 

sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. Kemudian 

dipertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan 

geografi. Ini dalam rangka meningkatkan masyarakat desa. Selain itu, poin-poin 

lain yang disepakati adalah terkait masa jabatan kepala desa. Kemudian diatur 

juga terkait kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa. Baik kepala desa, 

maupun perangkat desa mendapat penghasilan tetap setiap bulan dan mendapat 

jaminan kesehatan. 

Di sisi lain, dalam pandangan peneliti, UU Desa juga mengandung 

sejumlah potensi kekurangan. Pertama, adanya perbedaan pengertian desa adat 

menurut UU Desa dengan pengertian desa adat menurut masyarakat desa adat itu 

sendiri. Kedua, terletak pada dana alokasi kepada setiap desa per tahun yang dapat 

saja disalahgunakan. Kemudian, tidak menjelaskan secara khusus tentang 
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penempatan perempuan minimal 30 persen pada perangkat desa. Selain itu, 

tingkat kesiapan tata kelola yang masih rendah dan kurangnya Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang ada di desa, juga dapat menghambat tujuan-tujuan yang 

hendak dicapai setelah pengesahan UU Desa. 

Dengan adanya dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) tersebut, tentu diharapkan pembangunan di desa semakin baik 

dan mampu menyejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi 

secara maksimal. Jika mampu mengelola dengan baik dan bijaksana, maka bukan 

hal yang mustahil jika masyarakat desa yang berada di garis kemiskinan dapat 

berkurang dan mungkin saja dapat bersaing dengan masyarakat desa lainnya atau 

bahkan masyarakat global secara umumnya. 

Pada perangkat desa seperti kepala desa juga tidak luput dari pembahasan 

dalam UU Desa Kepala desa menurut UU Desa Pasal 26 Ayat 1, bertugas 

menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Pada pasal yang sama di Ayat 3 huruf c, 

dijelaskan bahwa kepala desa menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, 

dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan. Selain itu, 

segala hal yang berhubungan dengan kepala desa, baik itu tugas, wewenang, 

larangan, hingga masa jabatan seorang kepala desa, juga tertuang di UU Desa. 

Pada jajaran perangkat desa lainnya, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

juga diberikan penjelasan-penjelasan terhadap seperti apa fungsi BPD, tugas-
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tugasnya, wewenang, kewajiban, hingga larangan-larangan yang tidak boleh 

dilakukan oleh BPD. 

Secara umum, UU Desa telah menjabarkan secara sistematis dan mampu 

memberikan hak-hak pada setiap desa di Indonesia untuk mengembangkan 

potensi-potensi yang ada di desanya. Dengan adanya UU ini, maka setiap desa 

dapat menyejahterakan masyarakatnya sesuai dengan prakarsanya pada masing-

masing desa. Adanya UU ini juga menjadi dasar hukum yang sangat berarti bagi 

setiap desa, karena UU ini bisa dijadikan sebagai dasar pijakan dalam 

menjalankan pembangunan-pembangunan di desa. Maka, kelebihan UU Desa 

yang paling terlihat adalah telah adanya dasar hukum yang jelas bagi setiap desa 

di Indonesia. 

Dalam kesempatan kali ini dengan merujuk pada UU No. 6 Tahun 2014, 

peneliti mencoba mencari tahu bagaimana strategi kepala desa sebagai 

penanggung jawab atas keseluruhan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan 

desa tersebut. Fokus penelitian ini jatuh pada Desa Tunglur, Kecamatan Badas, 

Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur yang mana desa tersebut merupakan desa 

tempat peneliti berdomisili. Secara akademis, peneliti merasa penentuan salah 

obyek penelitian ini berdasarkan hasil pengamatan peneliti di Desa Tunglur ini 

terdapat dinamika politik yang baru-baru saja terjadi beberapa tahun terakhir 

dalam pemilihan kepala desa. Dalam media online disebutkan bahwa warga Desa 

Tunglur protes ke DPRD Kabupaten Kediri dengan mengajukan protes terhadap 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dianggap banyak terjadi 
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kecurangan1.Warga mendesak agar kalangan anggota dewan menunda pelantikan 

kepala desa sampai pemeriksaan terhadap dugaan kecurangan tersebut benar-

benar tuntas.Dalam pencalonan tersebut terdapat dua calon yang berkompetisi 

untuk menduduki jabatan tertinggi dalam desa tersebut yakni Mashudi (nomor 1) 

dan Edi Niam (nomor 2). Mashudi mengantongi sebanyak 3.200 suara dan Edi 

hanya mendapatkan sebanyak 1.919 suara2. Setelah melalui pemeriksaan terhadap 

dugaan tersebut, Mashudi dinyatakan lolos sebagai Kepala Desa terpilih Desa 

Tunglur dan dilantik pada pertengahan tahun 2013. 

Kajian penelitian kali ini terletak pada strategi kepala desa sebagai 

pelaksana kebijakan tentang desa yang mana terfokus pada bagaimana rencana 

Kepala Desa Tunglur dalam mengahadapi dan mengimplementasi UU No. 6 tahun 

2014. Koordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten dalam hal ini adalah Bupati 

Kediri dan DPRD Kabupaten Kediri harus terjalin dengan baik agar tidak terjadi 

kerugian-kerugian yang akan muncul nantinya. Dalam segi isi UU Desa, 

dikatakan bahwa setiap desa akan mendapatkan dana alokasi dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diperkirakan mendapatkan dana 

sekitar 700 juta hingga 1,4 miliar per desa setiap tahunnya. Berdasarkan 

perhitungan dalam penjelasan UU Desa yaitu, 10 persen dari dan transfer daerah 

menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan 

                                                           
1 Dikutip dari: www.dprdkedirikab.go.id. Protes Pilkades, Warga Tunglur Luruk DPRD. 2013. 
Diakses pada 02 Januari 2015, 15:32 WIB. 
2 Ibid 
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dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Total dana untuk desa 

adalah Rp. 104, 6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se-Indonesia. 

Dengan total dana sebanyak itu, peluang untuk menyalahgunakan dana 

alokasi desa oleh perangkat desa yang tidak bertanggungjawab sangat terbuka 

lebar. Maka, penting adanya pengawasan, dalam hal ini adalah tugas BPD dan 

pemerintah daerah setempat, yang dilakuan secara berkala terhadap setiap desa 

agar pembangunan desa lebih tepat sasaran. Masalah lainnya juga akan ditimbul, 

yaitu adanya perbedaan-perbedaan keadaan atau kondisi desa yang ada di 

Indonesia. Ada desa yang memang sudah mandiri dan sudah mampu 

menyejahterakan masyarakatnya dengan berbagai cara sebelum adanya lahirnya 

UU Desa. Akan tetapi, ada pula desa yang tertinggal dan masih belum belum bisa 

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Jika nantinya akan dikucurkan dana 

alokasi tersebut, dikhawatirkan akan mubazir bagi desa maju dan akan tetap 

merasa kekurangan bagi desa tertinggal. Sekali lagi, peran pengawasan sangat 

diharapkan mampu mengawasi penggunaan dana alokasi tersebut agar dana 

alokasi tersebut tepat sasaran sesuai kebutuhan dan keperluan masing-masing 

desa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka pertanyaan yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini : 
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1) Apa saja perubahan yang terjadi dalam pemerintahan desa 

semenjak berlakunya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, studi 

kasus Desa Tunglur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri? 

2) Bagaimana strategi Kepala Desa Tunglur dalam mengelola dana 

desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setelah 

adanya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang hendak diteliti diatas, maka tujuan 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam Pemerintahan Desa 

Tunglur semenjak berlakunya regulasi UU No.6/2014 tentang Desa. 

2. Untuk mengetahui sikap, tanggapan, rencana dan juga strategi yang akan 

diterapkan oleh kepala desa dalam menghadapi UU No.6/2014 tentang 

Desa untuk menyejahterahkan masyarakat Desa Tunglur. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sebagaimana hasil penelitian tersebut diharapkan berguna baik secara 

toeritis maupun secara praktis. Dengan mengacu pada kegunaan teoritis berarti 

hasil penelitian memberikan kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan tentang desa dan secara praktis hasil penelitian tersebut memberikan 
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kontribusi dalam pengambilan kebijakan guna mengetahui respon kepala desa  

tentang peraturan desa. 

Untuk pemerintahan Desa mencangkup Kepala desa Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penelitian ini yakni Desa Tunglur, 

Kabupaten Kediri diharapkan agar dapat menjalankan fungsi pemerintahannya 

dengan baik, dapat merumuskan peraturan desa dengan pertimbangan yang sangat 

matang, dengan tujuan untuk mengatur masyarakatnya di seluruh bidang kegiatan 

sebagai bentuk perwujudan kesejahteraan masyarakat di desa seperti yang 

tertuang dalam kebijakan tantang desa. 

Untuk masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam 

ikut serta berperan aktif dalam kemajuan dan pembangunan desa, khususnya 

dalam proses pengambilan keputusan publik berupa peraturan tentang desa, serta 

ikut membantu dan mendukung jalannya pemerintahan di desa. 

1.5 Kerangka Konseptual 

1.5.1 Desa 

Menurut Undang-Undang No.6 tahun 2014, 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 
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diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.3 

Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia 

dan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut merupakan suatu perwujudan atau 

ketampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial, 

seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi 

antarunsur tersebut dan juga dalam hubungan nya dengan daerah-daerah lain.4 

Selanjutnya, Bintarto mengemukakan bahwa minimal ada tiga unsur utama desa, 

yaitu sebagai berikut.5 

1. Daerah, dalam arti suatu kawasan perdesaan tentunya memiliki wilayah 

sendiri dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk 

lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya. 

2. Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, 

seperti jumlah penduduk, tingkat ke lahiran, kematian, persebaran dan 

kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, serta kualitas 

penduduknya. 

3. Tata Kehidupan, berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan 

karakteristik budaya lainnya. 

 

                                                           
3 UU No.6/2014.Pasal 1 Ayat 1. 
4 R. Bintoro. 1987. Metode Analisa Geografi. Jakarta. Hal 11 
5 Ibid. 
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1.5.2 Pemerintahan Desa 

Dalam UU No.6/2014 menyebukan bahwa Pemerintahan Desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.6Yang mana di 

dalamnya terdapat sekumpulan orang yang telah dipilih dan percaya untuk 

memimpin suatu kawasan yang disebut dengan desa. 

1.5.2.1 Kepala Desa 

Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia.Kepala Desa 

merupakan pimpinan dari pemerintah desa.Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 

(enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan 

berikutnya.Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya 

dikoordinasikan saja oleh Camat. 

Wewenang Kepala Desa antara lain: 

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 

2. Mengajukan rancangan peraturan desa; 

3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama 

BPD; 

                                                           
6 UU No.6/2014. Pasal 1 Ayat 2. 
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4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan 

bersama BPD. 

Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik (namun boleh 

menjadi anggota partai politik), merangkap jabatan sebagai Ketua atau Anggota 

BPD, dan lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD, 

terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan 

Kepala Daerah. 

Kepala Desa dapat diberhentikan atas usul Pimpinan BPD kepada 

Bupati/Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD. Istilah 

Lurah seringkali rancu dengan jabatan Kepala Desa. Memang, di Jawa pada 

umumnya, dahulu pemimpin dari sebuah desa dikenal dengan istilah 

Lurah.Namun dalam konteks Pemerintahan Indonesia, sebuah Kelurahan dipimpin 

oleh Lurah, sedang desa dipimpin oleh Kepala Desa.Tentu saja keduanya berbeda, 

karena Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab kepada 

Camat; sedang Kepala Desa bisa dijabat siapa saja yang memenuhi syarat (bisa 

berbeda-beda antar desa) yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan 

Kepala Desa (Pilkades). 

1.5.2.2 Badan Permusyawaratan Desa 

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah lembaga yang bertugas 

sebagai lembaga legislasi desa, pengawas serta wadah penampung dan penyalur 
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aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan BPD 

adalah wakil penduduk desa yang dipilh "dari dan oleh penduduk desa" yang 

mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa dan 

mengawasi penyelengaraan pemerintahan desa. untuk itu, BPD dan Kepala Desa 

menetapkan Peraturan Desa (Perdes). Dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibanya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan 

melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. 

BPD sangat menentukan dalam proses pemerintahan desa. Pertama, yaitu 

sebagai satu-satunya lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai saluran utama 

aspirasi warga desa, tidak hanya berperan sebagai badan legislasi, melainkan juga 

sebagai arsitek perubahan dan pembangunan masyarakat. Hal itu bisa membuat 

BPD menjadi aktor dan pelopor demokrasi di desa. Kedua, berkenaan dengan 

wewenang BPD yang dapat menjatuhkan Kepala Desa sebelum masa jabatannya 

berakhir menempatkan anggota BPD kepada posisi yang sangat menentukan dan 

berakses terbentuknya arogansi yang bisa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) Dalam Legislasi Peraturan Desa merugikan masyarakat, jika anggota BPD 

mempunyai kepentingan di luar kepentingan rakyat umumnya. Ketiga, BPD yang 

mengadopsi para aktivis Partai Politik, memungkinkan otoritas partai bermain 

melalui mereka, yang dapat menempatkan warga desa sebagai objek persaingan 

elit partai politik di desa.7 

                                                           
7 Syahyuti. 2012. Lembaga  dan Organisasi. Jakarta: LP3ES. Hlm 2. 
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Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, nama Badan 

Perwakilan Desa diubah menjadi Badan Permusyawaratan desa, undang- undang 

tersebut sebagai penyempurna Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang 

pemerintahan desa dengan fungsi yang sedikit berkurang. Jika dalam Undang- 

undang pemerintah Daerah No. 22 tahun 1999 pasal 104 “Badan Perwakilan Desa 

berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa , menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemerintah desa”. Sedangkan dalam Undang-Undang 

pemerintahan daerah UU No. 32 tahun 2004 pasal 209 “ Badan Permusyawaratan 

Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi BPD dalam UU No. 32 tahun 2004 ini 

tidak lagi mengayomi adat istiadat. 

1.5.3 Undang-Undang Desa 

Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai 

penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam 

berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, 

maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat 

dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang 

adil, makmur, dan sejahtera. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disahkan oleh 

pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014. Adapun tujuan dari undang-undang 

desa ini yaitu : 
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1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada 

dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem 

ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi 

seluruh rakyat Indonesia. 

3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa; 

4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk 

pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama; 

5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, 

terbuka, serta bertanggung jawab; 

6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna 

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 

7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna 

mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial 

sebagai bagian dari ketahanan nasional; 

8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan 

pembangunan nasional; dan  

9. Memperkuatmasyarakat desa sebagai subjek pembangunan. 

 

1.6 Kerangka Teori 

1.6.1 Teori Kelembagaan Baru 
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Di dalam studi Ilmu Politik, upaya-upaya ilmuan politik dalam 

menjelaskan tentang perubahan-perubahan perilaku individu (paradigma 

behavioralisme) telah dilakukan sejak lama. Salah satu teori yang menjadi pijakan 

utama dalam paradigma ini adalah teori kelembagaan (institutionalism). Teori ini 

berangkat dari pemahaman bahwa segala aktivitas individu dipengaruhi dan 

dibentuk oleh lembaga-lembaga yang melingkupinya. Hal ini disebabkan karena 

setiap individu selalu melekat di dalam konteks sosial dan budaya tertentu 

(embeddednes in social and cultural context). Seperti diungkapkan oleh Mayer 

bahwa individuals were seen as creatures of habit, groups as controlled by 

customs (famously, Bagehot’s cake of custom or Spencer’s folk-ways and mores), 

and societies as organized around culture.8 Di dalam teori kelembagaan lama, 

lembaga-lembaga yang dimaksud berupa lembaga formal dalam skala yang kecil 

hingga negara.  

Teori Kelembagaan Lama (Old Institutional Theory) menurut Guy Peters9 

memiliki karakteristik normatif, strukturalistik, historistik, legalistik, dan  holistik. 

Normatif berarti teori ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya perilaku 

individu ataupun organisasi. Legalisme karena perhatian teori ini berpusat pada 

hukum dan peran kunci hukum di dalam memerintah. Menurut kelembagaan 

lama, hukum dapat membentuk baik kerangka kerja  bagi sektor publik dan jalan 

                                                           
8 Mayer, John. 2008. Reflections on Institutional Theories of Organization halaman 788-809 dalam 
The Sage Handbook of Institutional Organization, Sage Publication, dapat diuduh di 
http://scripts.mit.edu/~cwheat/ess/papers/Meyer_6.pdf 
9 Peters, Guy. 1998. Comparative Politics: Theory and Methods, NYU Press, halaman 11. 
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utama bagi pemerintah dalam mempengaruhi perilaku warganegaranya. Oleh 

karena itu, teori kelembagaan lama memusatkan perhatian pada institusi-institusi 

politik dan hukum. Strukturalisme adalah adalah asumsi dominan kedua dari teori 

kelembagaan lama. Holisme merepresentasikan sifat komparatif dari teori 

kelembagaan lama. Teori ini selalu menggunakan strategi membandingkan 

keseluruhan sistem ketimbang menelaah institusi-institusi tertentu. Historistik 

adalah fitur lain dari kelembagaan lama. Teori ini memperhatikan bagaimana 

sistem politik saat ini sebenarnya melekat dalam perkembangan kesejarahan 

sehingga apa yang terjadi pada perilaku invididu dan organisasi yang muncul saat 

ini adalah repetisi dari yang terjadi pada masa lampau atau paling tidak 

dipengaruhi oleh sejarah masa lalu.  

Teori kelembagaan baru (New Institutional Theory) berkembang pada era 

tahun 1980-an. Perbedaan asumsi utama antara kelembagaan lama dan baru 

terletak pada seberapa perilaku invididu dibentuk dan dipengaruhi oleh lembaga 

dan lembaga apa yang dominan mempengaruhi individu. Bagi kelembagan baru, 

individu dipahami sebagai aktor yang bebas dan tidak selalu terkekang oleh aturan 

kelembagaan serta pengaruh lembaga informal lebih besar dibanding lembaga 

formal dalam membentuk perilaku individu. Seperti diungkapkan oleh Lowndes10  

“The new institutionalists concern themselves with informal conventions 

as well as formal rules and structures, they pay attention to the way in 

which institutions embody values and power relationships, and they 
                                                           
10 Lowndes, V., (2001), Rescuing Aunt Sally: Taking Institutional Theory Seriously in Urban 
Politics, Urban Studies 38 (11: 1953-1971); 
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study not just the impact of institutions upon behaviour, but interaction 

between individuals and institutions”. 

Lebih lanjut Lowndes menjelaskan perbedaan poin-poin analitis antara 

teori kelembagaan lama dan teori kelembagaan baru: 1) Dari fokus pada 

organisasi menjadi fokus pada aturan-aturan; 2) Dari formal menuju konsepsi 

informal atas lembaga; 3) Dari statis menjadi konsepsi dinamis tentang institusi; 

4) Dari nilai-nilai normatil lembaga manjadi nilai-nilai kritis lembaga; 5) Dari 

holistic menjadi konsepsi lembaga yang bersifat disagregatif; dan 6) Dari 

independen menjadi melekat.  

Menurut Miriam Budiarjo, teori kelembagaan baru (neo-institutional 

theory) adalah tentang bagaimana menggunakan pendekatan kelembagaan baru 

dalam mempelajari sosiologi organisasi.11 Pendekatan kelembagaan baru atau the 

new institutionalism lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa 

pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti ekonomi 

dan sosiologi. Berbeda dengan institusionalisme lama yang memandang institusi 

negara sebagai suatu hal yang statis dan terstruktur, pendekatan kelembagaan baru 

memandang negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan 

tertentu. Kelembagaan baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis atau 

perilaku yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku 

kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya 

                                                           
11 Miriam Budiarjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. 2008. Hal 96. 
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mencerminkan kegiatan massa itu. Bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh 

aktor beserta juga dengan segala pilihannya.12 

Pada umumnya pendekatan institusional akan lebih berkonsentrasi dalam 

penggambaran aspek formal instansi pemerintah, legal power procedure, fungsi 

atau kegiatan-kegiatan pokok lembaga. Hubungan-hubungan formal dengan 

lembaga/institusi juga menjadikan perhatiannya.Pendekatan ini kurang perhatian 

terhadap bagaimana lembaga itu beroperasi serta kurang melihat hubungan di 

antara lembaga. 

Menurut Hall dalam Wayne Parsons, fokus pada institusi mengacu pada 

analisis “aturan formal, prosedur pemenuhan dan pelaksanaan praktek yang 

mendasari hubungan antarindividu di dalam berbagai unit pemerintah dan 

ekonomi.”Pendekatan Hall bermaksud memperluas gagasan institusional dengan 

memasukkan interaksi negara dan masyarakat. Kekuatan pendekatan Hall adalah 

ia menyediakan kerangka untuk analisis pembuatan keputusan dalam konteks 

pendekatan pilihan rasional, pendekatan kelembagaanhistoris dan juga pendekatan 

kelembagaan sosial.13 

Ketiga tradisi paham kelembagaan tersebut disebutkan oleh Peter Hall 

dalam jurnalnya “ Political Science an Three New Institutionalism” sebagai 

                                                           
12 Ibid. Hal 98 
13 Parsons, Wayne. 2008. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta. 
Hal 326 
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berikut :“We label these threeschools of thought: historical institutionalism, 

rational choice institutionalism, and sociological institutionalism.” 14 

Kerangka yang di berikan Peter Hall berfokus pada pembentukan sikap 

atau perilaku individu yang berada di dalam sebuah lembaga untuk mengambil 

keputusan dengan didasari pada regulatif, norma, dan juga budaya tertentu yang 

kemudian menentukan arah kebijakan dan keputusan tersebut. Dari ketiga tradisi 

paham tersebut Hall menyebutkan bahwasannya pendekatan yang ada ini 

merupakan sesuatu yang diyakini dapat menjelaskan pola sistematis perilaku dari 

individu dalam sebuah lembaga tertentu. 

Kemudian ada pua akar teoritis dari kelembagaan baru ini berasal dari 

teori kognitif, teori kultural, serta fenomenologi dan etnometodologi. Ada 3 

elemen analisis yang membangun kelembagaan walau kadang-kadang ada yang 

lebih dominan diantara elemen tersebut, akan tetapi sebenarnya ketiga elemen 

tesebut berada dalam fungsi kombinasi. Ketiganya datang dari perbedaan cara 

pandang terhadap sifat realitas sosial dan keteraturan sosial dalam tradisi sosiologi 

sebelumnya. Ketiga elemen tersebut adalah aspek regulatif, aspek normatif, dan 

aspek kultural-cognitif.15 

Dari penelusuran inilah Scott merumuskan kelembagaan sebagai: 

“institution are comprised of regulative, normative and cultural-

                                                           
14 Peter Hall and Rosemary Taylor. 1996. Political Science and The Three New Institutionalisms. 
Hal 5 
15 Scott, Richard W. 2008. Institutions and Organizations: Ideas an Interest. Los Angeles, London, 
New Delhi, Singapore: Sage Publication. Third Edition. Hal 32. 
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cognitive elements that, together with associated activities and 

resources, provide stability and meaning to social life.”16 

Kelembagaan menyediakan pedoman dan sumber daya 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 kultural (kontrol) versus kemampuan atau keberanian individu 

untuk bertindak kreatif (make difference). 

Lebih jauh, Richard Scoot menjelaskan menjelaskan tentang adanya 3 

pilar dalam perspektif kelembagaan baru17. Pertama, pilar regulatif (regulative 

pillar), yang berkerja pada konteks aturan (rule setting), monitoring, dan sanksi. 

Hal ini berkaitan dengan kapasitas untuk menegakkan aturan, serta memberikan 

reward and punishment. Cara penegakkannya melalui mekanisme informal 

(folkways) dan formal (polisi dan pengeadilan). 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 

                                                           
16 Ibid. Hal 46 
17 Ibid 
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itulah kelembagaan ini disebut pula dengan kelembagaan regulatif (regualtive 

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

Kedua, pilar normatif (normative pillar) dengan tokohnya adalah 

Durkheim, Parson, dan Selznick. Dalam pandangan ini, norma menghasilkan 

preskripsi, bersifat evaluatif, dan menegaskan tanggung jawab dalam kehidupan 

sosial. Dalam pilar ini dicakup nilai (value) dan norma. Norma berguna untuk 

memberi pedoman pada aktor apa tujuannya (goal dan objectives), serta 

bagaimana cara mencapainya. Karena itu, bagian ini sering pula disebut dengan 

kelembagaan normatif (normative institution) dan kelembagaan historis 

(historical instituionalism). Inilah pula yang sering disebut sebagai teori 

”kelembagaan yang asli”. 

Ketiga, pilar kultural-kognitif (cultural-cognitive pillar) dengan 

tokohnya adalah Geertz, Douglass, Berger dan Luckmann, Goffman, 

Meyer, DiMaggio, Powel, dan juga Scott. Inti dari pilar ini adalah bahwa 

manusia berperilaku sangat ditentukan oleh bagaimana ia memaknai dunia 

dan lingkungannya. Manusia mengalami sedimentasi makna dan 

kristalisasi makna dalam bentuk objektif. 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 sering 

disebut dengan kelembagaan sosial (social institution).Pilar kognitif dalam 
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kelembagaan baru berakar dari pemikiran sosiologi pengetahuan.Meskipun 

Karl Mannheim dikenal sebagai tokoh utama yang membangun fondasi 

kerangka teori sosiologi pengetahuan, namun sosiologi pengetahuan 

semakin memperoleh perhatian karena sumbangan Berger dan 

Luckmann.Secara konseptual, sosiologi pengetahuan muncul sebagai 

respon untuk menyempurnakan ilmu-ilmu sosial yang dinilai masih 

mengadopsi ilmu alam.Paradigma positivistiknya dianggap kurang mampu 

menggali sisi humanistik manusia. 

 

 

 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, 

dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau 

kenyataan sosial dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variabel yang 

berhubungan dengan masalah dan unit yang diteliti.Jenis penelitian ini tidak 

sampai meniliti tentang jalinan hubungan antar variabel yang ada, tidak pula 

dimaksudkan menarik generalisasi yang menjelaskan variabel-variabel yang 

menjelaskan suatu gejala atau kenyataan sosial.Karenanya pada penelitian 

deskriptif, tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesis berarti 

tidak dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori. 
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Tip penelitian deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi 

tentang keadaan nyata sekarang. Menurut Travers, metode penelitian deskriptif 

digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sementara berjalan pada 

saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab dari suatu gejala tersebut. Metode 

penelitian deskriptif juga dimaksudkan untuk mengembangkan konsep dan 

menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa18. 

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun 

fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, 

karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena 

yang satu dengan fenomena yang lain. Pelaksanaan metode penelitian deskriptif 

tidak terbatas sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi 

analisis dan interpretasi tentang data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan 

memungkinkan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.  

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif diharapkan dapat 

memperoleh data dan gambaran yang jelas dan lengkap dengan analisa-analisa 

yang mendalam tentang fenomena strategi dan peranan kepala Desa Tunglur, 

Kabupaten Kediri terhadap Undang-Undang Tentang Desa. 

1.7.2 Subyek Penelitian 

Adapun subjek atau informan dalam penelitian ini adalah pihak- 

pihak yang dapat memberikan informasi yang terkait yaitu : 
                                                           
18 Singarimbun, (1989;5) 
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1. Kepala Desa sebagai pemberi informasi utama dalam perumusan peraturan 

tentang desa; 

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang turut serta 

dalam perumusan peraturan Desa; 

3.  Perangkat desa dan lembaga yang lainnya sebagai informan pembantu; 

4.  Serta masyarakat Desa Tunglur. 

 

1.7.3 Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, dilakukan di Desa Tunglur yang terletak di 

Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.Lokasi dipilih oleh peneliti atas 

pertimbangan efisiensi waktu penulisan skripsi yang cukup terbatas dan juga desa 

tersebut merupakan tempat dimana penliti berdomisili. 

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data adalah usaha untuk mengumpulkan bahan yang 

berhubungan dengan penelitan yang diambil yaitu dapat berupa data, fakta, gejala, 

maupun informasi yang sifatnya valid ( sebenarnya), realible ( dapat dipercaya) 

dan objektif.19 Adapun langkah- langkahnya sebagai berikut : 

1. Observasi 

Adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengadakan 

pengamatan terhadap masalah subyek desa yang diteliti, baik pengamatan 

                                                           
19Milles and Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. UI-Press. Jakarta. Hal 15  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI STRATEGI KEPALA DESA DALAM MENGHADAPI UNDANG-UNDANG TENTANG DESA 
(Studi Kasus : Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)

AMIROH



26 
 

itu dilakukan dengan situasi buatan maupun situasi yang sebenarnya yang 

khusus diadakan. Dalam observasi ini peneliti akan mengamati secara 

langsung bagaimana keterkaitan Kepala Desa dengan BPD Desa Tunglur 

dalam pembuatan Peraturan Tentang Desa. 

2. Wawancara 

Metode wawancara adalah pengumpulan data melalui komunikasi 

secara langsung dengan subjek penelitian dilokasi penelitian, tujuannya 

karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas dan 

mendalam mengenai keterkaitan Kepala Desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa Dalam pembuatan Peraturan Tentang Desa. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data didasarkan 

pada dokumen - dokumen atau catatan - catatan resmi seperti Undang - 

Undang, media cetak maupun media elektronik. 

1.7.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan dan digunakan untuk kepentingan 

penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif.Analisis ini bersumber dari data 

yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan data-data sekunder yang 

selanjutnya untuk dilakukan interpretasi.Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara 
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tertulis maupun lisan. Menurut Moleong20, proses analisa data dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dan berbagai sumber yaitu dari wawancara, 

pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, dan 

dokumen pribadi.  

Analisa data ini didasarkan pada suatu upaya dan pertimbangan bahwa 

setelah data dikumpulkan dari lokasi penelitian maka selanjutnya data akan 

dianalisis untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga diharapkan 

dapat berguna untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Analisa data terdiri dari 

tiga kegiatan yang bersifat interaktif, yaitu: Proses analisis data ini dilakukan 

melalui tiga alur kegiatan yang berlangsung secarabersamaan:21
 

1. Reduksi data atau penyederhanaan data, yaitu kegiatan yang dilakukan 

dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat 

rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyatan yang perlu dijaga 

sehingga tetap berada di dalamnya. 

2. Paparan data, menyusun data dalam satu kesatuan. 

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu kegiatan menyimpulkan 

makna-maknayang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya dan kecocokannya. Dalam proses menganalisis data yang 

dilakukan pertama kali adalah mentranskrip hasil wawancara dan ditata 

dengan baik sesuai urutan-urutan pertanyaan permasalahan dalam 
                                                           
20Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.Hal 190 
21 Lisa Horrison. 2007. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana Pernada Group. 
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penelitian. Setelah itu dilakukan pemetaan dan penyederhanaan data, 

kemudian dilakukan penyusunan data  agar tersusun rapi. Langkah 

selanjutnya adalah menganalisis hasil temuan data dengan menghubungan 

teori yang relevan, setelah itu mulai menyusun suatu kesimpulan. 

1.7.6 Jenis Data 

Di dalam jenis data ini, terdapat dua jenis data yang  diperoleh dan dapat 

digunakan oleh peneliti, yang pertama adalah data primer serta data sekunder 

sebagai data sampingan untuk lebih melengkapi data primer dalam penelitian ini. 

1.7.6.1 Data Primer 

Data primer yang biasa disebut sebagai data utama dari setiap penelitian 

ini didapat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan tema 

penelitian. Peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pokok 

utama yang nantinya akan ditanyakan kepada informan. Pertanyaan yang 

ditanyakan kepada informan untuk mendapatkan data utama sebaiknya diatur 

secara berurutan agar informan mudah dalam menjelaskan permasalahan yang 

dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. 

1.7.6.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang didapat untuk mendukung data-data 

primer.Data sekunder di dapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber 

lainnya yang terdiri dari buku harian, notulen rapat perkumpulan, dokumen-

dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat 
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berupa koran harian, majalah, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-

lampiran dari badan-badan resmi seperti kementrian-kementrian, skripsi 

terdahulu, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya.  

Data sekunder didapatkan peneliti untuk mendukung data primer yang 

dilakukan dengan wawancara mendalam yaitu dari arsip dokumen-dokumen yang 

didapatkan dari berita-berita yang di terbitkan melalui media sosial seperti internet 

dimana terkait dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti menggunakan data 

sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah 

dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan para informan. 
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