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BAB III 

TEMUAN DAN ANALISIS DATA 

 

3.1 Perubahan Desa Tunglur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa 

Perubahan-perubahan yang akan terjadi di kawasan pedesaan di Negara 

Indonesia telah dirancang dengan sistematis dalam UU No.6/2014. Sejumlah 

perubahan yang terkandung dalam UU tentang desa yang baru itu secara garis 

besar setidaknya memuat tiga hal, yaitu perubahan struktur kelembagaan desa, 

keuangan desa dan otoritas desa maupun kepala desa. Prioritas-prioritas 

pembangunan sudah sangat jelas disebutkan dalam undang-undang ini, mulai dari 

bentuk fisik sampai pemberdayaan masyarakat. Kesalahan pengembangan potensi 

suatu desa juga dapat diperkecil dengan alasan bahwa potensi-potensi yang ada 

dirancang dan dikelola sendiri oleh pejabat desa. Ada beberapa perubahan yang 

signifikan yang tujuannya mengarah kepada kesejahteraan masyarakat desa 

seperti yang telah dijelaskan dalam regulasi UU tentang desa tersebut. 

Dampaknya akan segera dirasakan secara langsung baik oleh masyarakat maupun 

perangkat desa. 

Dalam kajian penelitian ini, sebagaimana subjek penelitiannya adalah 

Desa Tunglur yang berada di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, peneliti 
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mendeskripsikan beberapa perubahan signifikan yang terjadi tersebut. Berikut 

perubahan Desa Tunglur setelah adanya UU No.16/2014 tentang desa : 

1. Dana milyaran akan masuk ke desa. 

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". 

Jumlah dana desa yang dialokasikan untuk Desa Tunglur diperkirakan 

mencapai sekitar 850 juta rupiah yang akan diperoleh setiap tahunnya yang mana 

di dalamnya termasuk penghasilan tetap untuk kepala desa. Jumlah tersebut 

dihitung dan disesuaikan berdasarkan luas desa, kepadatan penduduk, tingkat 

kemiskinan hingga tingkat kesulitan geografis dan lain-lain. Sampai saat ini 

Kepala Desa Tunglur menjelaskan bahwa desanya belum bisa memproses dana 

desa tersebut dikarenakan pencairan dana tersebut harus menggunakan giro. 

Sesuai dengan prosedurnya, rekening desa yang lama harus ditutup lalu 

dipindahkan dan diganti menjadi giro untuk mendapatkan kucuran dana desa yang 

berasal dari Pemerintah Pusat yakni APBN dan Pemerintah Daerah Kabupaten 

yaitu APBD. Hal tersebut diakui oleh Kepala Desa Tunglur, Mashudi, dalam hal 

besaran dan proses pencairan dana desa tersebut. 
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“Dana buat desa tunglur kalo sesuai dengan peraturan ini ya sebesar 
304 juta dari pemerintah pusat, trus 530 juta dari pemerintah kabupaten. 
Itu sudah termasuk gaji buat saya mbak yang turunnya tiga kali dalam 
setahun. Kalo proses pencairannya, nunggu kita punya giro desa dulu 
trus cairnya juga nggak langsung semua jadi 40%,40%,20%. Sekarang 
ini kita lagi ngurus gironya mbak”1 

Disebutkan bahwa perubahan mengenai jumlah dana desa tersebut berasal 

dari dua sumber yaitu yang pertama dari APBN yang disebut dengan Alokasi 

Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari dana perimbangan untuk Kabupaten/Kota 

dan yang kedua berasal dari APBD Kabupaten Kediri yang disebut Dana Desa 

(DD) dengan penghitungan sesuai dengan perimbangan kondisi geografis, potensi 

alam, dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika pada regulasi sebelumnya 

dana untuk desa hanya berasal dari APBD Kabupaten/Kota, namun setelah 

adanya regulasi tentang desa yang baru ini, desa dan pemerintah desa 

mendapatkan kucuran dana segar yang bertujuan untuk mendongkrak 

pembangunan yang ada di desa. 

Adanya perubahan dalam hal anggaran atau dana yang akan masuk ke 

desa ini merupakan salah satu wujud dari tujuan diberlakukannya undang-undang 

tentang desa ini. Dalam perdebatannya pembangunan yang selama ini ada di 

Indonesia memang terlihat lebih sentral dan hanya mengarah ke kota saja. 

Kawasan perdesaan pun seolah dianggap “dianak-tirikan” dalam hal 

pembangunannya. Tidak dapat dipungkiri pula pembangunan fisik yang dinanti 

oleh masyarakat desa juga ingin segera dirasakan di tempat mereka tinggal agar 

                                                           
1 Hasil wawancara dengan Mashudi, Kepala Desa Tunglur 03 Juni 2014 di kediaman Kepala Desa 
Tunglur, Desa Tunglur, handphone recorder. 
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kesejahteraan dan juga pertumbuhan ekonomi di desa juga meningkat. Di 

samping itu, semangat pertumubuhan dan pembangunan desa dari segi anggaran 

yang besar tersebut juga mendapatkan kritikan mengenai besaran dan juga 

pelaksanaan nantinya. Namun demikian ada kekhawatiran nanti setelah dana 

untuk desa tersebut telah sampai di desa malah terjadi kesalahan dalam 

pengelolaannya dan timbulnya praktek korupsi oleh perangkat desa yang 

berwenang. 

Untuk itu dalam konteks ini, peran dan keputusan Kepala Desa Tunglur 

dan juga perangkatnya harus memiliki tanggung jawab, akuntabel dan juga 

transparan dalam penggunaan dan juga pengelolaannya. Kepala Desa Tunglur 

Mashudi menyatakan sangat antusias dalam menghadapi dana yang akan masuk 

ke dalam desa yang mempunyai 8 dusun tersebut. Mashudi juga mempunyai 

strategi dan prioritas pembangunan desa tersendiri yang akan dijelaskan oleh 

peneliti dalam sub bab berikutnya. 

2. Penghasilan kepala desa. 

Selain Dana Milyaran Rupiah, keistimewaan berikutnya terkait mengenai 

anggaran adalah menyangkut penghasilan tetap Kepala Desa. Menurut Pasal 6 

Kepala Desa atau yang disebut lain, Nagari misalnya, memperoleh gaji dan 

penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa 

bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh 

kabupaten/kota ditetapkan oleh APBD. Selain penghasilan tetap yang dimaksud, 
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Kepala Desa dan Perangkat Desa juga memperoleh jaminan kesehatan dan 

penerimaan lainya yang sah. 

Di desa Tunglur penghasilan kepala desa awalnya sebelum UU No.6/2014 

ini disahkan berasal dari tanah bengkok dan juga tunjangan dari pemerintah 

daerah kabupaten sebesar 700.000 rupiah per bulannya. Tunjangan untuk kepala 

desa diberikan kepada kepala desa setiap 3 bulan sekali dengan total 2.100.000 

rupiah. Kemudian tanah bengkok di desa Tunglur ini berupa sawah yang 

meupakan aset atau milik desa Tunglur 1 tahun 3 kali. Jadi sekali penerimaan gaji 

kepala desa mendapatkan 8.100.000 rupiah. Jika dibandingkan dengan regulasi 

yang mengatur tentang penghasilan kepala desa sebelumnya jumlah penghasilan 

kepala desa menjadi bertambah 3 kali lipat. 

“kalau gaji buat kepala desa sebelum undang-undang itu cuma dari 
tanah bengkok desa terus sama tunjangan yang turun 3 bulan sekali 
mbak sebulannya 700ribu. Tapi setelah undang-undang itu disahin 
tunjangan itu diilangin diganti gaji, sebulannya dapet sebesar 2.100.000 
yang turunnya 1 tahun 3 kali. Tapi tanah bengkoknya itu tetep mbak.”2 

3. Kewenangan kepala desa. 

Selain dua hal tersebut di atas, dalam UU Desa tersebut terdapat 

pembagian kewenangan tambahan dari pemerintah daerah yang merupakan 

kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu adanya peluang 

desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa yaitu 

sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Desa. Kewenangan kepala desa yang lain 

terdapat pada keputusan untuk menunjuk perangkat desa seperti sekretaris dan 

                                                           
2 Hasil wawancara dengan Mashudi, ibid 
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bendahara desa. Kemudian perubahan yang terjadi dari sisi kelembagaan struktur 

pemerintahan Desa Tunglur jika dilihat dari perubahan mendasar yang cukup 

signifikan adalah dibutuhkannya perangkat desa yang handal dalam mengatasi 

tugas penyelenggaraan pemerintahan dan penguatan sisitem Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengambil keputusan atau menentukan 

kebijakan terkait pengembangan desa. 

Dengan adanya realisasi dari UU No.6/2014 tentang desa tersebut yang 

memberikan kucuran uang begitu besar jumlahnya kepada desa, lebih khusus 

lebih dari 800 juta rupiah untuk Desa Tunglur, maka diperlukan perangkat desa 

yang berkompeten atau dalam pengelolaannya dapat disebut staf yang ahli dalam 

bidangnya. Kemudian untuk persyaratan perangkat desa dari UU No.6/2014 telah 

diatur dalam pasal 50 yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang memenuhi 

syarat adalah sebagai berikut:3 

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang 

sederajat; 

2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; 

3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling 

kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan 

4. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

                                                           
3 UU No.6/2014 Pasal 50 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

AMIROH



40 
 

Dengan adanya persyaratan berupa pendidikan, umur, dan juga domisili 

desa tersebut harapannya bahwa sejumlah persyaratan itu dapat mengatasi 

perubahan yang terjadi di desa nantinya dengan asumsi bahwa persyaratan yang 

ada tersebut memunculkan perangkat desa yang produktif dan juga potensial. 

Perangkat Desa Tunglur sendiri sudah ditunjuk dan ditetapkan sesuai dengan 

peraturan UU No.6/2014. Perangkat desa yang berfungsi sebagai unsur pembantu 

kepala desa sesuai dengan kewenangannya dibentuk dimulai dari sekretaris desa 

yang dibantu oleh kepala urusan di masing-masing kewenangan kepala desa yaitu 

urusan pemerintahan, keuangan, tata usaha, pembangunan, dan kesejahteraan 

masyarakat. 

“untuk membantu tugas saya terkait kewenangannya ini saya 
membaginya sesuai dengan uu yang baru, jadi perangkat desa yang ada 
itu langsung dibawah pimpinan sekretaris desa mbak. Untuk persyaratan 
yang ada, semuanya sudah kita penuhi dari awal kita menyaring 
perangkat desa dari segi pendidikan, usia, sama keterampilannya juga 
mbak.”4 

Struktur perangkat desa yang ada pada saat ini merupakan perangkat desa 

yang menjabat pada periode sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan Kepala Desa 

Tunglur yang sebelumnya meninggal dunia sehingga diperlukan pergantian 

kepala desa dengan diadakannya Pilkades yang hasilnya dimenangkan oleh 

Mashudi. Akan tetapi ada beberapa perangkat desa yang baru saja ditunjuk untuk 

menggantikan perangkat desa sebelumnya di bagian Kepala Urusan Umum (tata-

usaha) dan juga pembangunan. Pergantian itu memang dikarenakan perangkat 

                                                           
4 Hasil wawancara dengan Mashudi, op.cit. 
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desa pada bagian-bagian itu sudah melewati batas umur untuk menjabat sebagai 

perangkat desa. 

Dalam penunjukkannya, Mashudi selaku Kepala Desa terpilih memiliki 

kewenangan untuk menunjuk salah satu warganya untuk mengisi kosongnya 

jabatan kepala urusan yang berada langsung di bawah komando kepala desa dan 

juga sekretaris desa. Langkah awal yang dilakukan oleh Mashudi adalah 

membicarakan kososngnya jabatan itu dengan BPD dan juga perangkat desa yang 

lainnya kemudian setelah melalui rapat guna menentukan siapa yang layak dan 

juga memenuhi syarat, maka barulah dilakukan penunjukkan dan pengangkatan 

yang kemudian hal tersebut disosialisasikan kepada kepala dusun untuk 

diberitahukan kepada masyarakat yang ada di Desa Tunglur. Hal tersebut diakui 

oleh Mashudi dan juga Edi Purwito dalam mengambil keputusan untuk 

penunjukkan perangkat desa yang baru. 

“kayak contohnya kepala urusan umum itu mbak, itu kan ya baru, 
awalnya kita rembugan dulu ya rapat lah sama kepala desa sama 
perangkat lainnya untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat, 
kemudian setelah melalui pertimbangan dan nama-nama yang muncul, 
kepala desa yang menunjuk dan kemudian diangkat sebagai perangkat 
desa mbak.”5 

“ ya pastinya itu melalui rapat dulu mbak. Nggak mungkin juga saya 
sewenang-wenang nunjuk orang, kan ya setelah rapat sama perangkat 
desa kita tanyakan kesediaan dan kesiapan orang yang bersangkutan. 
Baru setelah itu kwewenangan saya soal pengangkatan pernagkat desa 
itu, mbak Ami.”6 

                                                           
5 Hasil Wawancara dengan Edi Purwito, Ketua BPD Desa Tunglur, 28 September 2014 di 
kediaman Ketua BPD di Desa Tunglur. 
6 Hasil wawancara dengan Mashudi, Kepala Desa Tunglur. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

AMIROH



42 
 

Penunjukkan perangkat desa oleh kepala desa ini merupakan suatu wujud 

demokratis dan transparansi dalam pengambilan keputusan terkait dengan 

pemerintahan desa sendiri. Dengan melibatkan perangkat desa dan juga BPD 

sebagai pengawas jalannya pemerintahan desa, langkah yang diambil oleh 

Mashudi selaku Kepala Desa Tunglur sudah tepat. Keputusan memang berada di 

tangan kepala desa untuk memutuskan dan menetapkan perangkat desa tersebut, 

akan tetapi oleh Mashudi semuanya diputuskan dalam kesepakatan dan sesuai 

dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. 

Perubahan ini merupakan salah satu perubahan signifikan yang sedikit 

banyak mengkhawatirkan keberadaan aktor dalam pemerintahan desa sendiri 

nantinya yaitu kepala desa dan juga segenap perangkat yang telah diangkat karena 

hal tersebut potensial memunculkan praktek nepotisme. Bahwa kepala desa 

memilih dan mengangkat perangkat desa bukan karena potensi dan juga 

kemampuan dari individu, melainkan karena adanya kedekatan dan atau memiliki 

kepentingan tertentu dalam melaksanakan pemerintahan desa. 

4. Masa Jabatan kepala desa. 

Dengan adanya Undang-Undang Desa yang baru masa jabatan Kepala 

Desa menjadi bertambah yaitu 6 tahun dan dapat dapat menjabat paling banyak 3 

(tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (pasal 

39). Demikian juga dengan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 

mereka bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut 

turut maupun tidak berturut-turut. Hal Ini berbeda dengan Undang-Undang yang 
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berlaku sebelumnya yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 dimana Kepala Desa dan 

BPD hanya bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan lama 

menjabat 8 tahun per periodenya. 

Adanya penambahan masa jabatan untuk kepala desa dan juga BPD ini 

diharapkan membuat individu-individu yang didalamnya fokus dalam 

pelaksanaan pembangunan desa yang mana rencana pembangunan setelah 

ditetapkannya UU No.6/2014 ini dapat terealisasi baik dalam jangka waktu 

pendek, menengah dan panjang.Hal tersebut juga memberikan kesempatan dan 

peluang untuk terus menerus menguasai kursi pemerintahan desa mengingat masa 

jabatan pemerintahan desa adalah 18 tahun. 

5. Penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. 

Menurut pasal 55 UU No. 6/2014 tentang Desa yang baru, Badan 

Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: 

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa; 

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

Di sini ada penambahan fungsi BPD yaitu pada huruf c yaitu melakukan 

pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004, dimana dalam pasal 209 disebutkan bahwa BPD berfungsi 

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan 
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aspirasi masyarakat. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara 

pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum berubah 

menjadi fungsi politis. Kini, fungsi BPD yaitu menyalurkan aspirasi, 

merencanakan APBDes, dan mengawasi pemerintahan desa. Sedangkan tugasnya 

adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri 

kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya 

tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang 

kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa. 

“iya pasti mbak, kan disini peran saya sebagai pengawas jalannya 
pemerintahan desa apalagi sekarang dengan adanya UU Desa yang 
baru ini saya bekerja keras demi kelancaran pelaksanaan undang-
undang yang baru.”7 

Dari kelima perubahan yang terjadi dalam Desa Tunglur semenjak 

ditetapkannya UU No.6/2014 tersebut secara umum memang mengarah dan 

bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Namun dalam 

pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perubahan tersebut nantinya juga harus 

diimbangi kinerja organisasi pemerintahan desa. Semua roda yang berada dalam 

struktur pemerintahan desa harus bersinergi dalam melaksanakan tugasnya 

masing-masing, dengan begitu hasil dan dampak dari perubahan yang telah 

ditetapkan melalui regulasi yang baru ini dapat dirasakan masyarakat desa, lebih 

khusus masyarakat Desa Tunglur dalam kajian penelitian kali ini. 

Sesuai dengan teori yang digunakan dalam teori ini yaitu teori 

kelembagaan baru, perubahan-perubahan yang terjadi tersebut diidentifikasi dan 
                                                           
7Hasil Wawancara dengan Edi Purwito, Ketua BPD Desa Tunglur pada tanggal 18 Juni 2014 
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analisis sesuai dengan konten dan konteks yang ada di dalamnya. Pendekatan 

kelembagaan baru ini lebih berkonsentrasi dalam penggambaran aspek formal 

instansi pemerintah, legal power procedure, fungsi atau kegiatan-kegiatan pokok 

lembaga. Menurut Hall dalam Wayne Parsons, fokus pada institusi mengacu pada 

analisis “aturan formal, prosedur pemenuhan dan pelaksanaan praktek yang 

mendasari hubungan antar-individu 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 

pilihan rasional, historis dan juga komparatif.8 

Dalam perubahan yang terjadi di Desa Tunglur secara keseluruhan lebih 

banyak mengarah kepada legal power procedure, dan juga fungsi atau kegiatan-

kegiatan pokok lembaga. Mengingat adanya perubahan seperti masa jabatan 

perangkat desa, kewenangan kepala desa, fungsi BPD dan juga reward bagi 

kepala desa berupa gaji merupakan suatu perubahan yang sesuai dengan 

pendekatan kelembagaan ini. Kekuatan legal kepala desa saat ini mampu 

membuat kepala desa tersebut secara leluasa mengatur ke arah mana 

pembangunan desa nantinya seperti dalam hal penentuan pembangunan 

infrastruktur desa yang diutamakan, penunjukan dan pengangkatan perangkat desa 

seperti sekretaris dan bendahara desa. 

                                                           
8 Parsons, Wayne. 2008. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta. 
Hal 326 
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Secara keseluuruhan ditetapkannya UU No.6/2014 ini sesuai dengan 

pendekatan kelembagaan baru yang menyebutkan bahawa memandang lembaga 

atau institusi sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu. 

Melalui undang-undang desa ini lembaga terkait yang diharapkan dapat diperbaiki 

adalah pemerintahan desa seperti kepala desa, BPD dan juga perangkat desa yang 

ada didalamnya yang kemudian mempunyai tujuan untuk membangun desa dan 

masyarakatnya menjadi lebih baik dan sejahtera. 

Kemudian untuk pendekatan dalam pembuatan keputusan dalam kerangka 

pilihan rasional, historis dan juga komparatif atau perbandingan terlihat dalam 

perubahan yang dilakukan oleh Mashudi dalam pengambilan keputusan mengenai 

penunjukkan perangkat desa yang akan mengisi struktur pemerintahan Desa 

Tunglur. Calon-calon yang ada di serta merta ditunjuk oleh kepala desa Tunglur 

melainkan diajukan melalui rapat dengan perangkat desa yang lain mengingat 

syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam regulasi tentang desa yang baru 

tersebut. Pilihan rasional, historis, dan juga komparatif berada dalam titik 

pertimbangan mengenai syarat dan ketentuan tersebut yang kemudian 

dibandingkan dengan calon yang lain. Konteks analisis ini sama halnya dengan 

strategi pembangunan desa tunglur yang akan dijelaskan pada sub bab berikutnya. 

Implikasi dari berlakunya UU Desa No.6 Tahun 2014 bisa dikatakan 

menunggu langkah lebih lanjut dari pemerintah pusat. Karena sejak ditetapkanya 

Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 tahun 2014, regulasi ini masih belum 

bisa dirasakan dampaknya. Karena proses prosedural pemerintahan yang panjang, 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

AMIROH



47 
 

untuk bisa melaksanakan program terapan dari Undang-Undang Tentang Desa ini. 

Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini 

merupakan suatu kebijakan yang sangat dinanti-nanti oleh berbagai pihak 

khususnya para kepala desa yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. 

Sebagai sebuah produk hukum, UU No.6/2014 dirasa memiliki kelebihan 

dan kekurangannya. Setidaknya kekhawatiran yang paling ditakutkan adalah 

mengenai penyelewengan dana dan juga penyalahgunaan kewenangan kepala desa 

dan juga aparat desa yang lainnya. Masyarakat desa yang ada di seluruh Indonesia 

pada nantinya yang akan merasakan langsung dampak dari kebijakan dalam 

bentuk Undang-Undang. Dalam konteks Desa Tunglur, proses pengelolaan desa 

mulai dari pemilihan kepala desa, pengaturan kelembagaan desa, hingga proses-

proses pembangunan yang berlangsung memperlihatkan dinamika yang menarik 

untuk digambarkan. Peneliti mencoba memperlihatkan bagaimana dinamika yang 

terjadi dengan kabar yang telah sampai di masyarakat desa tentang disahkannya 

undang-undang tentang desa ini. Tentunya perebutan jabatan tertinggi di tingkat 

desa yakni kepala desa menjadi suatu kajian menarik sebagai dampak akan 

disahkannya undang-undang tentang desa. Dalam UU No.6/2014 disebutkan 

bahwa masa jabatan yang diemban oleh kepala desa adalah 6 tahun semenjak 

dirinya dilantik dan boleh mencalonkan kembali dengan jumlah maksimal 3 kali 

baik berurutan ataupun tidak. Di tambah lagi jabatan kepala desa pada undang-

undang tersebut sudah disebutkan tentang gaji untuk kepala desa sesuai dengan 

kondisi daerah masing-masing kawasan perdesaan. Hal tersebut sempat diungkap 
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oleh salah satu warga yang berhasil di wawancara oleh peneliti yakni Bapak 

Kalimi sebagai warga asli Desa Tunglur. 

“Waktu pilkades di sini itu kan sempet rame toh mbak, jadi ada dari 
pendukungnya pak edi itu yang sampek ngeluruk ke DPRD, saya dengar 
itu melaporkan kecurangan-kecurangan gitulah. Tapi toh ya nggak 
kebukti sampek akhirnya pak Mashudi yang jadi.”9 

“Ya saya juga gak mau berprasangka buruk mbak Amiroh ya, kan 
namanya juga jabatan kepala desa itu yang memimpin dan jabatan 
paling tinggi di desa, apalagi ditambah mau di kasih uang yang besar 
buat desa, ya jadinya pasti rebutan dan ya rame mbaak”10 

Dengan sedikit banyak perubahan-perubahan yang terdapat pada UU 

No.6/2014, peneliti menganalisa bahwa belum adanya sosialisasi yang mendalam 

kepada warga desa, terutama warga Desa Tunglur yang menjadi subyek penelitian 

baik yang dilakukan oleh pengawas kebijakan ini ataupun dari pemerintah daerah 

yaitu pemerintah Kabupaten Kediri. Pada awal tahun 2015 dimana rencana 

pelaksanaan dari undang-undang ini, banyak warga yang mengaku mendapatkan 

informasi tentang undang-undang desa tersebut melalui media televisi yang mana 

tentu saja berita-berita tersebut tidak menjelaskan tentang bagaimana tata cara 

kelola, prioritas pembangunan, pemberdayaan masyarakat melaui dana desa dan 

undang-undang desa tersebut. Hal serupa dikemukakan oleh beberapa warga Desa 

Tunglur yakni Bapak Kalimi dan juga Bu Fatim. 

“Oalah iya ngerti mbak Amiroh, saya taunya itu dari TV mbak, pas 
nyalain TVliatnya itu, ya jadinya tau. Tapi sampek sekarang juga gak 
pernah dikasih tau sama kades atau yang lainnya buat ngomongin soal 
dana desa itu.”11 

                                                           
9 Hasil Wawancara dengan Kalimi, Warga Desa Tunglur pada tanggal 05 Juni 2014 
10 Hasil Wawancara dengan Kalimi, Warga Desa Tunglur pada tanggal 05 Juni 2014 
11 Hasil Wawancara dengan Kalimi, Warga Desa Tunglur pada tanggal 05 Juni 2014 
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“Iyo kapan hari aku ndelok nang Metro lak gak salah, iku ngomongne 
soal undang-undang seng disahne iku to? Tapi bukane iku durung 
diterapno tah? Embo se aku yo kurang paham wong aku iku lak ndelok 
berita angger ta stel yo ta delok. Yo paham titik soal dana seng ate di 
wehno nang deso iku se?”12 

Dari semua tanggapan yang disampaikan kepada peneliti, warga Desa 

Tunglur benar-benar berharap dengan disahkannya undang-undang tentang desa 

tersebut menjadi satu titik awal pembangunan yang baik dari desa. Hal yang 

selama ini dkeluhkesahkan seperti tak adanya sokongan dana yang memadai dan 

fasilitas yang mendukung sudah terjawab dengan dikeluarkan dan ditetapkannya 

undang-undang tentang desa ini.  

Secara keseluruhan perubahan yang terjadi sebagai wujud dari semangat 

pembangunan desa tertinggal di seluruh kawasan di Negara Indonesia melalui 

adanya regulasi yang telah disahkan oleh Presiden saat itu yaitu Susilo Bamabang 

Yudhoyono di akhir masa jabatannya menjadi sebuah titik awal untuk 

membangun dan menyejahterahkan masyarakat desa yang selama ini dianggap 

kurang diperhatikan oleh pemerintah. Hampir di seluruh desa yang ada di 

Indonesia perubahan semacam ini terjadi dengan mengikuti perkembangan dan 

potensi yang ada didalamnya. Desa Tunglur setelah mengalami perubahan yang 

dibawa melalui undang-undang ini memerlukan konsistensi dalam 

pelaksanaannya serta tanggung jawab penuh dikarenakan perubahan tersebut 

nantinya bisa menimbulkan masalah besar apabila terdapat suatu kecurangan atau 

                                                           
12 Hasil Wawancara dengan Fatim, Warga Desa Tunglur pada tanggal 05 Juni 2014 
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kesalahan dalam hal implementasi dan juga pengawasan dari regulasi tentang desa 

tersebut.  

3.2 Strategi Kepala Desa Tunglur dalam Menghadapi Undang-Undang No. 

6/2014 Tentang Desa 

Rencana Undang-Undang (RUU) tentang Desa yang telah menjadi wacana 

sejak lama akhirnya pada tanggal 15 januari 2014 disahkan. Undang-undang 

tentang desa ini merupakan suatu kajian baru yang menarik dengan perubahan-

perubahan yang dituliskan di dalamnya cukup signifikan dengan harapan 

menjadikan desa sebagai sebuah kawasan yang harus berkembang baik dalam 

konteks berbangsa dan bernegara. 

Selama ini desa dianggap sebuah kawasan tertinggal dari segala aspek jika 

dibandingkan dengan kota menengah atau kota besar. Pada hakikatnya bukan 

untuk menjadikan sebuah desa berubah menjadi sebuah kawasan perkotaan yang 

padat penduduk, akan tetapi tujuan dan harapan daripada UU No.16/2014 tersebut 

lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam desa-desa dan juga 

membangun desa dengan membenahi infrasturktur penting yang ada di dalam 

desa. Secara tidak langsung, proses pembangunan desa, setelah terbitnya UU No. 

6/2014 diharapkan dapat mengurangi angka urbanisasi sekaligus mengejar 

ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan dan kompetisi inovatif antar desa. 

Dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat desa dengan disahkannya 

UU No.16/2014 tentang desa ini tujuan dan arahnya sudah semakin jelas dalam 
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hal perencanaan dan perumusannya. Berawal dari asumsi dan masalah yang 

banyak timbul dari kawasan pedesaan di Indonesia, undang-undang ini 

mempunyai semangat yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah 

yang telah dan yang akan muncul nantinya. Asas yang digunakan dalam 

pengaturan undang-undang tentang desa ini yaitu : 

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;  

2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan 

pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa; 

3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai 

yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem 

nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;  

4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama 

dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan 

unsur masyarakat desa dalam membangun desa; 

5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk 

membangun desa;  

6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari 

satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa; 

7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut 

kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang 

berkepentingan; 
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8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu 

sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan 

persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia 

sebagai makhluk tuhan yang maha esa diakui, ditata, dan dijamin; 

9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan 

masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi 

kebutuhannya dengan kemampuan sendiri; 

Dalam perumusannya undang-undang ini pun memiliki kelebihan dan 

kelemahan. Undang-undang tentang desa ini bisa dikatakan sebagai sebuah 

produk hukum yang mana di dalamnya mengatur tentang apa, siapa, kapan dan 

bagaimana desa akan berkembang. Jika dilihat sebelum UU No.6/2014 ini 

ditetapkan, kepala desa merupakan wakil pemerintahan daerah yaitu camat dan 

bupati yang tersebar di setiap kawasan perdesaan yang mana kepala desa 

menjalankan program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. 

Namun setelah disahkannya undang-undang tersebut, kepala desa saat ini bisa 

merasakan pelaksaan pemerintahan desa tanpa harus bergantung pada perintah 

dan instruksi dari bupati atau camat. Tanpa menghilangkan unsur koordinasi 

dengan pemerintah daerah, kepala desa pun juga saat ini mempunyai kewenangan 

yang tertuang pada pasal 26 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut, 

Kepala Desa berwenang: 

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
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2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 

3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 

4. Menetapkan Peraturan Desa; 

5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

6. Membina kehidupan masyarakat Desa; 

7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 

8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; 

9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa; 

10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 

11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 

12. Memanfaatkan teknologi tepat guna; 

13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; 

14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 
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15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Desa Tunglur, yang terletak di Kabupaten Kediri, sebagai subyek 

penelitian ini, merupakan desa yang bisa dikatakan sebagai desa yang 

perkembangan dan pembangunannya diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten 

Kediri. Dengan luas 102 Km2, infrastruktur dan juga sarana prasarana di Desa 

Tunglur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat desa sudah banyak 

terwujudkan. Seperti yang diterangkan di dalam BAB II Gambaran Umum, posisi 

kepala desa diduduki oleh Mashudi yang terpilih dalam Pilkades yang 

dilaksanakan di akhir tahun 2012 dan dilantik di awal tahun 2013. Pada saat 

pilkades, Bapak Mashudi merupakan merupakan calon kepala desa baru dengan 

pesaingnya yang calon baru pada saat itu yakni Bapak Edi Niam. Pada saat 

pilkades Desa Tunglur tersebut sempat terjadi ketegangan diantara kedua kubu, 

dengan adanya tuduhan dari kubu calon nomor dua yakni pak Edi Niam kepada 

pak Mashudi yang menuduhkan bahwa pak Mashudi melakukan kecurangan 

berupa surat suara panggilan tanpa tanda tangan dan distempel oleh panitia, dan 

juga tuduhan pemakaian atribut calon saat proses pencoblosan.13 

Hal itu merupakan bagian dari dinamika politik yang terjadi di Desa 

Tunglur. Pada akhirnya Bapak Mashudi ditetapkan sebagai kepala desa terpilih 

dengan mengantongi 3.200 suara jauh mengungguli pesaingnya Bapak Edi Niam 

                                                           
13www.dprdkedirikab.go.id . Protes Pilkades, Warga Tunglur Luruk DPRD. 2013. Diakses pada 02 
Januari 2015, 15:32 WIB  
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yang yang hanya mengantongi 1.919 suara.14 Dalam praktik ke depannya 

diharapkan tidak ada kubu yang secara sengaja menjatuhkan pemerintahan desa 

seiring dengan di tetapkannya undang-undang tentang desa yang baru. Dalam 

Undang-undang desa yang baru ini kepala desa memiliki kewenangan serta 

tanggung jawab secara penuh dalam pembangunan desa seperti yang telah 

disebutkan diatas. Mashudi sendiri mengakui akan hal tersebut dalam kebijakan 

tentang desa. 

“Kalau tentang kewenangan kepala desa, sekarang bisa lebih leluasa 
mbak dalam mengatur pemerintahannya. Tidak seperti kebijakan 
sebelumnya, pemerintah kabupaten yang mempunyai wewenang dalam 
hal pembangunan desa”15 

Hal yang menjadi pertanyaan selanjutnya yakni mengenai adanya 

ketumpang-tindihan kewenangan dan juga kekuasaan dalam suatu desa antara 

pemerintah desa dan juga pemerintah kabupaten. Yang dimaksudkan disini 

batasan-batasan yang menjadi sedikit buram ketika di setiap desa mempunyai 

otoritasnya sendiri dan pemerintah kabupaten yang kemudian kehilangan ranah 

atau daerah kekuasaannya. Hal tersebut yang kemudian dikhawatirkan dalam 

pelaksanaan kebijakan atau program dalam mengelola suatu sumber daya alam 

yang ada di dalam suatu desa. 

“Memang dalam undang-undang yang baru ini mbak, kepala desa jadi 
mempunyai kewenangan sendiri dalam membangun desanya. Tapi kan 
ya nggak ngilangin unsur koordinasi dengan bupati selaku pemerintah 
kabupaten yang ada di atas kita mbak. Jadi semua program atau 

                                                           
14 Ibid. 
15 Hasil wawancara dengan Mashudi, Kepala Desa Tunglur 03 Juni 2014 
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kebijakan yang nantinya mengarah ke sana harus disetujui oleh 
pemerintah kabupaten dulu baru dapat terlaksana mbak”16 

Banyak artikel dan juga anggapan yang menyebutkan bahwa ketika 

undang-undang tentang desa ini ditetapkan maka akan muncul raja-raja kecil yang 

ada di dalam pemerintahan desa yaitu kepala desa. Kewenangan kepala desa 

dalam menyelenggarakan pemerintahan nantinya akan diatur sendiri mulai dari 

pembentukan perangkat desa sampai juga dalam penenutan alokasi anggaran. 

Yang mana tentu saja hal tersebut juga dikoordinasikan dengan pemerintah 

kabupaten dalam bentuk rancangan program dan laporan pertanggungjawaban. 

Dalam menanggapi hal ini pak Mashudi selaku kepala desa di Desa Tunglur 

mengaku sangat antusias dengan UU No.16/2014 terlebih mengenai arah 

pembangunan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. 

“Saya selaku kepala desa merasa sangat terbantu dengan ditetapkannya 
undang-undang tentang desa ini. Kan itu intinya memberikan 
keleluasaan kepada desa untuk mengembangkan potensi-potensi yang 
ada dan tidak bergantung dan menunggu program dari pemerintah pusat 
dan juga yang pastinya untuk kepentingan masyarakat desa, saya harus 
lebih dekat dengan mereka, agar harapan dan keinginan mereka dapat 
terlaksana dengan baik nantinya.”17 

Berbicara mengenai anggaran dalam UU No.16/2014 dirasakan sangat 

istimewa dalam hal besaran dan pengaturan anggaran untuk desa. Pada pasal 72 

ayat 2 tentang keuangan desa jumlah alokasi anggaran yang akan diberikan 

langsung kepada desa ditetapkan sebesar 10 persen dari dan diluar dana transfer 

daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas 

wilayah dan juga kesulitan geografi. Dengan adanya dana alokasi dari Anggaran 

                                                           
16 Hasil wawancara dengan Mashudi, Kepala Desa Tunglur 03 Juni 2014 
17 Hasil wawancara dengan Mashudi, Kepala Desa Tunglur 03 Juni 2014 
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Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut diharapkan pembangunan desa 

semakin membaik dan mampu menyejahterahkan masyarakat yang ada di desa 

dengan memanfaatkan secara masksimal, transparan dan akuntabel. Asumsinya 

adalah desa yang selama ini selalu ada di garis kemiskinan bisa teratasi dengan 

besaran dana alokasi yang berasal dari APBN tersebut jika dikelola dan 

dimanfaatkan secara baik dan bijaksana. Menurut Priyo Budi wakil ketua DPR RI 

dalam suatu berita online mengatakan bahwa “ selama ini kan tidak pernah ada 

anggaran dari pemerintah pusat. Jumlahnya sepuluh persen dari dana per 

daerah, wajib di berikan dan nggak boleh dicuil sedikitpun. Kira-kira besarnya 

sekitar 700 juta rupiah untuk setiap desa per tahunnya.”18 Dana tersebut diajukan 

desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang anggotanya merupakan 

wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis. BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut 

membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa. 

“Saya sangat yakin dan optimis mbak dalam menanggapi kucuran dana 
untuk desa tersebut. Dengan dana yang mencukupi saya yakin bisa 
membangun infrastruktur dan membenahi jalan-jalan yang ada dan juga 
lahan-lahan pertanian yang memerlukan irigasi bisa terbangun dan 
mampu menghidupkan pertanian yang ada di Desa Tunglur ini.”19 

Pak Mashudi selaku kepala Desa Tunglur sendiri pun mengaku 

mempunyai gambaran tersendiri mengenai tempat atau lokasi di Desa Tunglur 

                                                           
18www.apbnnews.com. Maret 2015. Ini Dia Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota. Diakses 
pada 15 mei 2015 pukul 11:28 WIB 
19 Hasil wawancara dengan Mashudi, Kepala Desa Tunglur 03 Juni 2014 
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yang nantinya akan dibangun fasilitas umum dan juga jalan-jalan yang akan 

diperbaiki yang nantinya diharapkan menjadi penggerak roda perekonomian 

pendidikan dan juga pertanian Desa Tunglur. 

“Begini mbak Amiroh, untuk masalah dana nanti buat apa, kita 
sesuaikan dengan juknis yang sudah ada. Tentunya itu sudah 
diomongkan dan dirapatkan terlebih dahulu dengan BPD kemudian 
pelaksanaannya nanti tinggal mengalir saja. Kalau saya tentunya ingin 
membenahi jalan-jalan yang belum diaspal dan mungkin memaving di 
dusun-dusun yang membutuhkan, untuk ke depannya fasilitas umum juga 
ingin ditambahkan mbak”20 

Untuk besaran dan proses penerimaan dana desa ini, pada Bulan April 

2015 lalu telah muncul Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015 yang mana 

peraturan menteri tersebut merupakan sebuah tindak lanjut dari UU No.6/2014. 

Isinya adalah mengenai prioritas pembangunan dana desa pada tahun 2015 ini. 

peraturan yang dikeluarkan oleh menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan 

transmigrasi Republik Indonesia ini menyatakan bahwa terdapat 4 pokok 

pembangunan yang akan dilaksanakan di desa yaitu:21 

1. Pemenuhan kebutuhan dasar; 

2. Pembangunan sarana dan prasarana Desa; 

3. Pengembangan potensi lokal; dan 

4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

                                                           
20 Hasil wawancara dengan Mashudi, Kepala Desa Tunglur 03 Juni 2014 
21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.5 Tahun 2015 . 
Pasal 5. 
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Dalam peraturan menteri disebutkan pada poin yang pertama yaitu 

mengenai pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi : a) pengembangan pos 

kesehatan desa dan polindes: b) pengelolaan dan pembinaan posyandu: dan c) 

pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. Hal ini pun juga sejalan 

dengan rencana kepala desa Tunglur dalam waktu dekat untuk menambah fasilitas 

kesehatan masyarakat. Tercatat di desa Tunglur masih terdapat satu fasilitas 

kesehatan saja yaitu puskesmas Desa Tunglur. Untuk pembinaan dan pengelolaan 

pendidikan anak usia dini, di Desa Tunglur hal tersebut sudah sangat di perhatikan 

dengan adanya 8 PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang letaknya hampir 

tersebar di berbagai tempat di Desa Tunglur. 

“Selain infrastruktur yang bakal di bangun, ada juga mau nambah 
fasilitas kesehatan mbak, kan disini cuma ada satu aja puskesmasnya, ya 
sudah ada rencana buat mbangun lagi yang baru mbak biar masyarakat 
juga gak kebingungan kalo ngantri”22 

Kemudian poin yang kedua dan ketiga yaitu pembangunan sarana dan 

prasarana desa dan pengembangan potensi lokal. Di dalam peraturan menteri juga 

disebutkan hal-hal yang terkait prioritas penggunaan dana desa kedua poin 

tersebut guna untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk : a) 

mendukung kedaulatan pangan; b) mendukung kedaulatan energi c) mendukung 

pembangunan kemaritiman dan kelautan: dan d) mendukung pariwisata dan 

industri. Di desa Tunglur menurut pengamatan penelitipun prioritas pembangunan 

                                                           
22 Hasil wawancara dengan Mashudi, Kepala Desa Tunglur 03 Juni 2014. 
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dengan adanya RPJMN dan RKP dapat terpenuhi pasalnya struktur geografis dan 

keadaan alamnya memadai dengan luas lahan pertanian yang cukup luas dan 

aliran sungai yang melewati desa Tunglur ini. 

Dalam prioritas pembangunan dengan dana desa tersebut melalui RPJMN 

dan RKP pembangunan dan pemeliharaan secara fisik seperti pembangunan dan 

pemeliharaan jalan desa, usaha tani, irigasi dan pengembangan sarana dan 

prasarana produksi desa. Hal ini termasuk ke dalam poin yang kedua. Kemudian 

yang prioritas pembangunan untuk poin yang ketiga antara lain pembangunan 

BUM desa, pasar desa, tempat pelelangan ikan, lumbung pangan desa dan masih 

banyak lagi yang secara keseluruhan melihat dari kondisi geografis dan kekayaan 

alam dari masing-masing desa. 

Yang terakhir adalah pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 

secara berkelanjutan. Dalam prioritas pembangunan yang juga sejalan dengan 

RPJMN dan RKP lebih memusatkan pada hasil-hasil kekayaan alam tambang 

baik logam dan bukan logam serta hutan miliki desa dan pengelolaan sampah. 

Dalam peraturan menteri tersebut sudah dijelaskan pula dari ke-empat 

prioritas yang akan dibangun di desa meliputi apa saja yang secara umum 

pembangunan mengarah kepada pembangunan secara fisik fasilitas dan sarana 

prasarana umum yang dimiliki oleh desa. Desa-desa yang memliki potensi-potensi 

tersendiri dalam peraturan menteri tersebut telah disebutkan, seperti halnya desa 

wisata, desa yang terletak di dekat laut, desa yang memiliki kekayaan tambang 

alam baik logam maupun bukan logam, desa pertanian dan perikanan, dan masih 
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banyak potensi desa lainnya. Pembangunan infrastruktur benar-benar diharapkan 

dapat memperlancar roda-roda yang sudah berputar. Dan juga terdapat prioritas 

untuk pemberdayaan masyarakat antara lain berupa : 

1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; 

2. Pelatihan teknologi tepat guna; serta 

3. Peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok usaha ekonomi, 

kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, dan kelompok 

perempuan. 

Dalam hal ini posisi kepala desa bersama BPD sebagai yang 

merencanakan, melaksanakan dan juga bertanggungjawab atas alokasi dana 

tersebut. 

Pada bulan Februari lalu sudah ditetapkan besaran dana yang berasal dari 

APBN yang ditransfer kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke 

APBD, kemudian dana tersebut akan diberikan secara bertahap ke desa-desa yang 

ada di dalamnya. Untuk kabupaten Kediri, kucuran dana sebesar 97 Miliar sudah 

dianggarkan dan ditransfer. Tercatat bahwa Kabupaten Kediri berada di posisi ke-

empat dalam penerimaan dana untuk desa jika diurutkan dari yang paling besar. 

Yang mana kabupaten Lamongan, Bojonegoro, dan Malang menerima bantuan 

lebih dari 100 Miliar pertahun nantinya.23 

                                                           
23 Ibid. www.apbnnews.com. 
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Dengan adanya regulasi dari UU No.6/2014 dan juga juknis Peraturan 

Mentri Desa No.5/2015 tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan 

implementasi dari undang-undang baru tentang desa ini juga harus didukung oleh 

masyarakat desa sendiri. Seperti yang telah dijelaskan dalam perubahan yang 

terjadi diatas bahwa di Desa Tunglur dukungan terhadap kepala desa dan juga 

segenap pemerintahannya sedikit tidak ideal dikarenakan adanya persaingan 

kepala desa yang sempat membuat kedua kubu hampir bentrok dalam pemilihan 

kepala desa. Dalam hal ini kepala Desa Tunglur mengaku menghadapi dan 

menanggapinya dengan lebih memilih menjalankan pemerintahan desa 

sedemokratis mungkin. Perangkat desa yang baru ditunjuk baik itu kepala urusan, 

kepala dusun dan juga BPD harus bersinergi sesuai roda organisasi dengan tugas 

dan kewenangan masing-masing. 

“yang selalu saya sampaikan dalam rapat koordinasi bersama perangkat 
desa itu mbak yaitu selalu bekerja dan bertugas di ranahnya masing-
masing. Kalau tugasnya belum selesai ya jangan nyampuri urusannya 
perangkat yang lain. Kita percaya lah mbak satu dengan yang lain untuk 
pemerintahan desa tunglur ini. Kalau ada pihak-pihak yang nggak suka, 
toh kita juga melakukan hal yang seharusnya sesuai dengan undang-
undang dan hukum.”24 

Kemudian selain strategi yang dimiliki oleh kepala desa dalam 

melaksanakan undang-undnag tentang desa yang baru selain menggunakan 

alokasi dana untuk pembangunan jangka pendek dan menengah terlebih dahulu, 

Mashudi juga menyadari bahwasannya program-program yang dimiliki untuk 

membangun desa tersebut tidak akan berjalan tanpa dukungan dari masyarakat 

desanya sendiri. Oleh Sebab itu Mashudi dalam melaksanakan tugasnya tersebut 
                                                           
24

 Hasil wawancara dengan Mashudi, Kepala Desa Tunglur 03 Juni 2014  
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selalu memanggil kepala dusun, ketua RT dan juga sesepuh atau tokoh 

masyarakat Desa Tunglur yang ada untuk berbagi informasi terkait keluhan-

keluhan yang ada di setiap dusun, yang kemudian menjadi catatan kepala desa 

agar dapat dibenahi satu persatu sesuai dengan tingkat kebutuhannya. 

Strategi ini dirasa peneliti cukup efektif mengingat desa merupakan 

sebuah wadah masyarakat yang menjunjung tinggi gotongroyong seperti halnya 

Desa Tunglur ini. Pendekatan yang dilakukan Mashudi untuk mendengarkan 

keluhan kemudian mempriotaskan mengenai sesuatu yang lebih dibutuhkan 

tersebut membuat Mashudi dapat memetakan arah pembangunan yang ada 

nantinya. Biasanya oleh Mashudi selalu diadakan musrembang untuk 

mengumpulkan kepala dusun dan juga RT yang ada tersebut yang juga dihadiri 

perwakilan dari BPD dan juga perangkat desa yang lainnya yang kemudian hasil 

rapat tersebut dibawa ke Murdes yang beguna untuk merumuskan dan 

memepertimabangkan secara keseluruhan prioritas dusun mana yang nantinya 

akan dibangun terlebih dahulu. 

“Jadi awalnya kita panggil kepala dusun dan juga ketua RT untuk 
melihat apa saja keluhan yang ada mbak. Setelah itu baru permasalahan 
itu tadi kita angkat ke perangkat desa unttuk merencanakan arah 
pembangunan dan prioritas utama yang dibutuhkan masyarakat desa 
tunglur ini mbak. Memang kebanyakan mengeluhkan soal akses jalan 
yang gelap, dan fasilitas kesehatan itu tadi mbak.”25 

 

 

 

                                                           
25Hasil wawancara dengan Mashudi, Kepala Desa Tunglur 03 Juni 2014 
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3.3 Teori Kelembagaan Dalam Perubahan Desa Tunglur 

Menurut Miriam Budiarjo, teori kelembagaan baru (neoinstitutional 

theory) adalah tentang bagaimana menggunakan pendekatan kelembagaan baru 

dalam mempelajari sosiologi organisasi. Akar teoritisnya berasal dari teori 

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

analisis yang membangun kelembagaan walau kadang-kadang ada yang dominan, 

tapi mereka berkerja dalam 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.26 

1. Aspek Regulatif 

Dalam Aspek regulatif ini berusaha untuk memfokuskan pada konteks 

aturan-aturan, monitoring dan sanksi. Dalam hal ini berkaitan dengan perolehan 

reward (hadiah) dan juga punishment (hukuman) yang akan dicapai selama 

menjalankan sebuah organisasi kelembagaan. Dalam kajian ini konteks aturan 

terdapat pada variabel bebas yang mana berada pada Undang-undang baru 

mengenai desa yaitu UU No.6/2014. Segala aturan mengenai desa dari kepala 

desa sampai prioritas pengembangan desa ada di dalam undang-undnag tentang 

desa. 

                                                           
26 Miriam Budiarjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. 2008. Hal 96. 
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Kemudian monitoring pada saat ini dilakukan oleh BPD (Badan 

Permusyawartan Daerah) yang dibentuk oleh kepala desa sebagai pembantu 

penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD merupakan kumpulan beberapa orang 

yang berasal dari penduduk desa yang ada dalam suatu desa biasanya diambil dari 

dusun-dusun yang ada di dalam desa. Dalam kajian penelitian ini, monitoring 

yang dilakukan oleh BPD desa Tunglur yang di pimpin oleh bapak Edi Purwito 

yang juga masih kerabat dari kepala desa Tunglur yaitu bapak Mashudi. 

Di dalam aspek regulatif ini aktor-aktor yang berperan dalam suatu 

lembaga akan memaksimalkan keuntungan sebagai pejabat desa. Akan tetapi 

dengan konteks aturan yang berlaku dan monitoring serta sanksi yang berlaku 

pula jika aktor atau pejabat desa melakukan penyelewengan kewajiban dan hak-

nya maka sanksi yang bertindak adalah hukuman sesuai dengan tindakan yang 

dilakukannya. Dalam kelembagaan ini peran aktor tidak mungkin bisa lepas dari 

mereka yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan undang-undang, tujuan 

dan visi misi dari organisasi dalam hal ini merupakan pemerintahan desa. 

Kemudian analisis kelembagaan dengan perubahan-perubahan yang terjadi 

pada masyarakat dan struktur pemerintahan Desa Tunglur sebagai akibat karena 

adanya UU No.6/2014 tentang desa yang baru ini secara regulative diterima dan 

dijadikan sebagai sebuah pedoman baik oleh aktor pemerintahan desa dan juga 

masyarakat desa Tunglur. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa 

masyarakat desapun sangat berharap dengan adanya UU tentang desa yang baru 
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ini menjadikan Desa Tunglur menjadi lebih baik dan semua kebutuhan-kebutuhan 

umum dapat terpenuhi. 

2. Aspek Normatif 

Di dalam aspek nomatif yang sering juga disebut sebagai teori 

kelembagaan yang asli, dimana aspek nomatif lebih mengarah kepada norma-

norma yang dipegang oleh aktor dalam menjalakan sebuah kewajiban dan cara 

mencapai tujuan dari organisasi. Dalam aspek normatif ini konteks nilai dan 

norma sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan, dengan melihat 

bagaimana cara penggapaiannya maka hal yang patut diperhatikan dalam kajian 

ini merupakan nilai-nilai dan norma dalam menerapkan UU No.6/2014. 

Kepala desa dan juga seperangkat yang berada di bawah garis 

kepemimpinannya mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan 

undang-undnag yang baru tersebut. Tidak hanya menjalankan perintah secara 

vertikal yaitu melaksanakan program-program yang ada dari pemerintah 

kabupaten akan tetapi fungsi pemerintahan secara horizontal yaitu hubungan 

dengan masyarakat dan perangkatnya juga menjadi suatu tanggungjawab yang 

baru. Dengan ditetapkannya undang-undang tersebut, kewenangan kepala desa 

bertambah seperti adanya kewenangan membuat peraturan desa bersama dengan 

BPD yang juga berfungsi sebagai pengawas kepala desa. 

Di Desa Tunglur aspek ini tidak terlalu signifikan terjadi perubahan, 

norma-norma dan nilai yang dipegang oleh perangkat desa masih merupakan 
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norma dan nilai yang menjunjung tinggi kebangsaan dan kekeluargaan dalam 

menjalankan fungsi pemerintahan desa. Kepercayaan masyarakat desa terhadap 

segenap perangkat desa Tunglur juga besar dilihat dari harapan masyarakat desa 

Tunglur mengenai adanya Undang-undang tentang desa yang baru ini akan 

membawa dampak yang baik dan kebutuhan umum yang selama ini diinginkan 

bisa segera terpenuhi dan dirasakan manfaatnya. 

3. Aspek Kultural-Kognitif 

Dalam aspek kultural-kognitif ini lebih menitik-beratkan bagaimana 

seorang aktor memaknai lingkungannya. Dengan variasi makna yang dimiliki oleh 

aktor tersebut timbullah kreativitas yang akan dihargai dan dilakukan. Dengan 

kata lain hasil pemikiran aktor-aktor dalam sebuah organisasi atau individu yang 

memaknai sebuah situasi dan memunculkan sebuah ide untuk menyelesaikan 

situasi yang terjadi dalam lingkungan tersebut. 

Dalam kajian penelitian ini aspek kultural-kognitif ini belum nampak 

begitu jelas dengan dilihat dari perubahan-perubahan yang diinginkan dari kepala 

desa tunglur untuk desanya. Hanya hasil pemikiran perubahan-perubahan umum 

yang akan dilakukan semenjak undang-undang tentang desa ini berlaku. Memang 

pada tahun-tahun pertama fokus dari kepala desa Tunglur ini terletak pada 

perbaikan dan pembaharuan jalan-jalan utama desa yang sering dilalui guna untuk 

memperlancar roda perekonomian dan juga pendidikan. Hal tersebutpun 

dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan teknis yang ada. 
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