
BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA  

 

2.1  Konsep Desentralisasi 

Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang 

pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem desentralisasi, 

sebagaian kewenangan pemerintah dilimpahkan kepada pihak lain untuk 

dilaksanakan. Pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk 

dilaksanakan disebut desentralisasi (Soejito 1984 dalam S.H. Sarundajang (2002 : 

45)). 

Konsep desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia telah memberikan implikasi 

yang sangat mendasar terutama menyangkut kebijakan fiskal dan kebijakan 

administrasi negara. Rondinelli dan Cheema : 1983 dalam S.H. Sarundajang : 

2002, mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan 

keputusan dan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada 

organisasi pusat di daerah, unit administrasi lokal, organisasi semi otonomi dan 

parastatal (perusahaan), pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah. 

Perbedaan konsep desentralisasi ditentukan terutama berdasarkan tingkat 

kewenangan untuk perencanaan, memutuskan dan mengelola kewenangan yang 

ditransfer oleh pemerintah pusat dan besaran otonomi yang diterima untuk 

melaksanakan tugas-tugas tersebut. Selanjutnya Rondinelli: 2000 dalam 

Sarundajang: 2002, memberikan 4 dimensi desentralisasi yang diuraikan dalam 

tabel berikut: 
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Tabel 2.1 

Kategori Desentralisasi menurut Tujuan dan Instrumen 

 

No 
Kategori 

Desentralisasi 
Tujuan Instrumen 

1. Desentralisasi 

politik 

 

Meningkatkan 

kekuasaan kepada 

penduduk dan 

perwakilan politik 

mereka dalam 

pembuatan keputusan 

publik 

 

Perbedaan konstitusi dan 

undang-undang, 

pengembangan partai politik, 

penguatan  

legislatif, pembentukan 

institusi politik lokal, 

pendukungan kelompok 

kepentingan publik yang 

efektif 

2. Desentralisasi 

administrasi 

Memperbaiki efisiensi 

manajemen untuk 

penyediaan 

layanan publik 

Dekonsentrasi, delegasi, dan 

devolusi masing-masing 

dengan 

karakteristik yang berbeda. 

3. Desentralisasi 

fiskal 

 

Memperbaiki kinerja 

keuangan 

melalui peningkatan 

keputusan 

dalam menciptakan 

penerimaan 

dan pengeluaran yang 

rasional. 

Pengaturan kembali dalam 

pengeluaran, penerimaan dan 

transfer fiskal antar tingkatan 

pemerintahan 

 

4. Desentralisasi 

ekonomi dan 

pasar 

 

Menciptakan 

lingkungan yang 

lebih baik bagi dunia 

usaha dan 

menyediakan barang 

dan jasa berdasarkan 

respon terhadap 

kebutuhan lokal dan 

mekanisme pasar 

Transfer fungsi pemerintahan 

kepada organisasi bisnis, 

kelompok masyarakat atau 

ornop melalui privatisasi dan 

penguatan ekonomi pasar 

melalui deregulasi 

 

Sumber: Rondinelli: 2000 dalam Sarundajang: 2002 

Robert A. Simanjuntak (2001) menyatakan bahwa desentralisasi pada 

dasarnya dapat dibedakan pada 3 bagian besar yakni desentralisasi politik, 

desentralisasi administrasi dan desentralisasi fiskal, ketiganya saling berkaitan erat 

satu sama lain dan seyogyanya dilaksanakan bersama-sama agar berbagai tujuan 

otonomi daerah seperti misalnya peningkatan pelayanan publik dapat 
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dilaksanakan. Dalam suatu kerangka logika bagan arus, maka definisi 

desentralisasi dapat digambarkan sebagai berikut: 

Bagan 2.1  

Arus Desentralisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berbagai macam dimensi dan bentuk desentralisasi diatas akan menjadi 

dasar pembahasan untuk kondisi implementasi di Indonesia, terutama 

desentralisasi administrasi yang selanjutnya akan menjadi dasar alternatif 

kebijakan sesuai pendekatan yang akan diambil dalam tesis ini. 

Konsep desentralisasi administrasi versi Rondinelli dan Simanjuntak, 

disini dimaksudkan lebih pada pelimpahan kewenangan layanan publik kepada 

pihak lain dalam struktur kelembagaan negara. Rondinelli (1983), selanjutnya 

mendefinisikan dekonsentrasi, delegasi dan devolusi sebagai berikut : 

 Dekonsentrasi adalah redistribusi atau pelimpahan kewenangan keuangan dan 

manajemen kepada berbagai tingkatan kelembagaan pemerintah pusat. 

Perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan menjadi tanggung jawab 

Desentralisasi 

Politik 

Administrasi 

Dekonsentrasi 

Delegasi 

Devolusi 

Fiskal 

Ekonomi 

Privatisasi 

Deregulasi 

Sumber: Robert A. Simanjuntak (2001) 
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pemerintah pusat. Unsur pelaksanaan dikoordinasikan oleh kepala daerah 

dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat di daerah. 

 Devolusi adalah penyerahan kekuasaan atau kewenangan untuk mengambil 

keputusan atau menetapkan kebijakan kepada lembaga-lembaga independen 

atau otonom di daerah. Devolusi biasanya mencakup pelimpahan tanggung 

jawab dan wewenang penyelenggaraan pelayanan publik kepada 

pemerintahan daerah otonom yang memiliki lembaga legislatif (DPRD) 

berwenang memilih Kepala Daerahnya, memiliki kewenangan untuk 

menggali pendapatan daerah sendiri, dan juga memiliki kewenangan untuk 

memutuskan kebijakan investasi. Dalam sistem ini pemerintah daerah 

memiliki batas geografis tertentu dengan kesatuan masyarakatnya yang legal 

diakui pemerintah pusat. 

 Delegasi adalah pengalihan sebagian kewenangan dan tanggung jawab 

pengambilan keputusan dan fungsi-fungsi administrasi publik dari pemerintah 

kepada lembaga-lembaga independen atau lembaga semi otonom di luar 

struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh 

pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang biasanya diatur dengan ketentuan 

perundang-undangan. Pihak yang menerima wewenang mempunyai 

keleluasaan (discretion) dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut, 

walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (sovereign 

authority).  

Sementara itu Suwandi (2008), menyatakan filosofi desentralisasi yang 

bermakna devolusi menurut pengertian Rondinelli, menguraikan substansi 

kewenangan, khususnya di Indonesia dengan rincian sebagai berikut : 
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 Kewenangan absolut (distinctive); hanya dimiliki pusat yaitu pertahanan 

keamanan, agama, moneter, peradilan dan politik luar negeri. 

 Kewenangan bersama (concurrent) dikerjakan bersama antara pemerintah 

pusat, provinsi dan kabupeten/kota. 

 Kewenangan concurrent ada yang bersifat wajib (obligatory) dan ada yang 

bersifat optional (core competence). 

 Kewenangan wajib diikuti oleh standar pelayanan minimal.  

Pendekatan Suwandi lebih mendekati kerangka implementasi di 

Indonesia, dengan pembahasan selanjutnya dipilih pada kecenderungan model 

yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Keberhasilan sebuah kebijakan desentralisasi dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, seperti kemampuan keuangan, kemampuan aparatur, partisipasi 

masyarakat, kemampuan sumber daya non-manusia. Gabriel U. Iglesias dalam 

Josef Riwu Kaho (1997:59) menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan 

penyerahan kewenangan kepada daerah otonomi ditentukan oleh beberepa 

persyaratan (faktor) yaitu: 

1. Resources, termasuk didalamnya sumber daya manusia (aparatur), dan 

sumber daya non-manusia (dana, sarana, perlengkapan, dan sebagainya). 

2. Structure, berkaitan dengan peranan dan hubungan organisasional yang 

berkaitan dengan program. 

3. Technology, berkaitan dengan pengetahuan dan perilaku yang dimiliki 

badan-badan yang mendukung kegiatan organisasi. 

4. Support, menunjukkan kepada dukungan secara keseluruhan dari setiap 

pegawai yang terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi. 
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5. Leadership, menunjukkan kepada kemampuan dalam memanfaatkan 

masukan secara kritis. 

2.2 Implementasi Kebijakan 

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan 

dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah 

serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai 

tindakan politik. Dirumuskan oleh apa yang disebut David Easton dalam Agustino 

Leo (2008:8) sebagai “otoritas dalam sistem politik yaitu para senior, kepala 

tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, dan sebagainya”.  

 Kebijakan publik dibuat dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat 

meminimalkan masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan 

itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu 

diimplementasikan dengan sangat baik. Suatu kebijakan yang baik mungkin juga 

akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan 

dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. “Dalam hal ini kebijakan publik 

merupakan produk dari proses penyelenggaraan pemerintahan yang juga 

merupakan model pilihan tindakan yang akan menentukan nasib warganegaranya  

semata-mata hanya untuk hubungan melayani dan dilayani” (Hamdi, 2008:12). 

Kebijakan menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Syafri 

dan Setyoko (2010:10) sebagai “suatu program yang diarahkan untuk mencapai 

tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang telah ditetapkan (... policy as a 

projected program of goals, values, and practices)”. Sedangkan ahli ilmu politik 

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt dalam Syafri dan Setyoko (2010:10) 
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mengatakan: “Policy is defined as standing decision characterized by behavioral 

concistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those 

who abite by it” (kebijakan dirumuskan sebagai suatu keputusan yang teguh dan 

disifati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari 

keduanya yaitu bagi orang-orang yang membuatnya dan bagi orang yang 

melaksanakannya).  

Kebijakan secara luas merupakan tindakan atau kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan atau tidak diambil oleh pemerintah serta perilaku Negara secara umum. 

Berkaitan dengan hal tersebut Thomas R. Dye dalam Islamy (2000:18) 

mendefinisikan bahwa: 

Kebijakan Negara sebagai “is whatever government choose to do or not 

to do” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak 

dilakukan). Selanjutnya Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih 

untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan 

kebijakan publik itu harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi 

bukan semata-mata merupakan penataan keinginan pemerintah atau 

pejabat  pemerintahan saja. Disamping itu, sesuatu yang tidak 

dilaksanakan pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini 

disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan 

mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu 

yang dilakukan oleh pemerintah.    

 

Selanjutnya George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Supriatna 

dan Sukiasa (2010:165) mengartikan kebijakan yang baru, artinya masih 

menggunakan kebijakan yang tidak jauh berbeda dengan pendapat Thomas R. 

Dye di atas yaitu sebagai berikut: 

...is what government say and do, or do not to do. It is the goals or 

government programs... (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan oleh 

pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-

program pemerintah...). Edwards dan Sharkansky kemudian mengatakan 

bahwa kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan 

perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras 

pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan 

yang dilakukan pemerintah. 
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Sebagai upaya dalam menghasilkan kebijakan publik dibutuhkan proses 

yang berupa tahapan-tahapan kegiatan sampai menghasilkan kebijakan publik 

yang dimaksud. Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang 

dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan 

tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan lembaga 

pemerintahan yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas.  

Menurut Ermaya dalam Giroth (2004:27-28) bahwa : 

Konsep kebijakan dimaknai sebagai policy dan wisdom, maka kebijakan 

adalah pandangan luas yang masih dalam pemikiran, bersifat universal, 

mondial dan objektif. Sebagai policy atau kebijaksanaan adalah kebijakan 

yang diterapkan secara subjektif yang operatifnya merupakan : 

 

a. Suatu penggarisan ketentuan. 

b. Bersifat pedoman, pegangan, bimbinngan yang mencapai 

kesepahaman dalam maksud atau cara atau sasaran. 

c. Bagi setiap usaha dan kegiatan sekelompok manusia yang 

berorganisasi. 

d. Sehingga terjadi dinamika gerakan tindakan yang terpadu, sehaluan 

dan seirama dalam mencapai tujuan tertentu. 

Lebih lanjut Ermaya dalam Giroth (2004:27-28) mengemukakan ciri-ciri 

policy sebagai berikut: 

1) Mengandung hubungan dengan tujuan organisasi atau tujuan lembaga 

yang bersangkutan. 

2) Dikomunikasikan dan dijelaskan kepada semua pihak yang 

bersangkutan. 

3) Dinyatakan dengan bahasa yang mudah dipahami, sebaiknya tertulis. 

4) Mengandung ketentuan tentang batas-batasnya dan ukuran bagi 

tindakan dikemudian hari. 

5) Memungkinkan diadakan perubahan dimana perlu meskipun secara 

relatif tetap dan stabil. 

6) Masuk akal dan dapat dilaksanakan, memberi peluang untuk 

bertindak dan penafsiran oleh mereka yang bertanggung jawab dalam 

pelaksanaannya. 

 

Memahami uraian di atas dapat diketahui bahwa kebijakan merupakan 

serangkaian keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai titik 
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tolak bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang dilakukan sebelumnya. 

Keputusan tersebut bukan hanya apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah, 

melainkan suatu tindakan  yang didasari oleh kebutuhan utama untuk 

memecahkan persoalan tertentu dalam menjalankan pemerintahan tersebut. 

Berbagai pendapat para ahli mendefinisikan mengenai kebijakan publik 

(public policy). Di Indonesia public policy diartikan sebagai “kebijakan publik”. 

William N. Dunn dalam Supriatna dan Sukiasa (2010:168) mendefinisikan 

kebijakan publik (public policy) merupakan “pola ketergantungan yang kompleks 

dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-

keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”. 

 Pendapat lainnya tentang kebijakan publik diungkapkan Carl Frederich 

(dalam Winarno, 2007 : 17) : 

 Kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu 

yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap 

kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam 

rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau 

maksud tertentu.  

 

Menurut James Anderson dalam Tachjan (2008:16) bahwa “Public 

policies are those policies developed by governmental bodies and officials”. 

Maksudnya kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan 

oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.  

Suatu kebijakan yang baik menurut Dunn (2003:24) melalui tahap-tahap 

kegiatan kegiatan meliputi: 

1) Penyusunan agenda, 2) formulasi kebijakan, 3) adopsi kebijakan, 

4) implementasi kebijakan, dan 5) penilaian kebijakan. Kemudian dari 

tahapan-tahapan tersebut akan menghasilkan informasi dengan melalui 

prosedur, 1) perumusan, 2) peramalan, 3) rekomendasi, 4) pemantauan, 

dan 5) penilaian.  
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 Kebijakan publik dalam suatu Negara tersusun dalam suatu strata yang 

menunjukkan tingkatan-tingkatan dari kebijakan yang paling tinggi sifatnya 

strategis sampai dengan kebijakan yang paling rendah sifatnya teknis operasional. 

Kebijakan yang paling rendah merupakan penjabaran dari kebijakan yang lebih 

tinggi dan materinya tidak boleh bertentangan. Strata kebijakan publik 

memberikan gambaran dari suatu tingkat kebijakan yang masih bersifat umum 

dan abstrak sampai dengan tingkat kebijakan yang konkrit, dengan demikian 

kebijakan tersebut mudah diimplementasikan secara efktif dan efisien. Dengan 

demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur 

pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, 

untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk 

dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar 

adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja 

dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan. 

Adapun implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu 

kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi 

berbagai kepentingan. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino 

(2008:139) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai : 

 Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk 

undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan 

peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah 

yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas atau sasaran yang ingin 

dicapai, dan berbagai cara menstrukturkan atau mengatur proses 

implementasinya. 

 

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:139) 

mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “tindakan-tindakan yang 



23 

 

dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 

yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. 

Sedangkan Menurut Syafri dan Setyoko (2008:15) mengemukakan 

bahwa kebijakan publik sekurang-kurangnya mengandung tiga komponen dasar, 

yaitu:     “(1) Tujuan yang hendak dicapai, (2) Sasaran yang spesifik, dan (3) Cara 

mencapai sasaran tersebut”. Cara mencapai sasaran inilah yang sering disebut 

dengan implementasi, yang biasa diterjemahkan ke dalam program-program aksi 

dan proyek.  

Pada prinsipnya kebijakan dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan suatu 

keadaan yang diinginkan dan proses implementasinya disesuaikan dengan 

kemampuan sumber daya yang ada. Jadi, ketika kebijakan sudah dibuat, maka 

tugas selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut. Apapun 

produk kebijakan itu, pada akhirnya bermuara pada tataran bagaimana 

mengimplementasikan kebijakan tersebut bisa teraktualisasi. Untuk lebih 

mengenal substansi dari implementasi kebijakan (policy implementation).  

Implementasikan suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara sempurna, 

jika memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Hogwood dan Gunn dalam Syafri dan Setyoko (2010:34) sebagai berikut: 

1. Kondisi lingkungan yang dihadapi oleh lembaga pelaksana tidak akan 

menimbulkan masalah yang serius. 

2. Tersedia sumber daya dan waktu yang cukup untuk melaksanakan 

program. 

3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. 

4. Kebijakan yang akan dilaksanakan memang didasari oleh hubungan 

kausal yang handal. 

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai 

penghubungnya (semakin sedikit hubungan sebab akibat semakin tinggi 

tingkat pencapaian kebijakan). 
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6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. 

7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan dari 

pihak-pihak yang terlibat pencapaian tujuan. 

8. Tugas-tugas dirinci dan diurutkan secara tepat. 

9. Komunikasi dan koordinasi yang baik (sempurna) dan, 

10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan 

mendapatkan kepatuhan yang sempurna. 

 

Beberapa faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi telah 

berjalan dengan baik seperti dijelaskan oleh Edwards III dalam Syafri dan 

Setyoko (2010:34) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan 

sangat ditentukan oleh beberapa faktor penting yaitu: 

a) Komunikasi, 

b) Sumber daya atau sumber-sumber, 

c) Sikap implementor (disposisions) atau kecenderungan-kecenderungan,  

d) Struktur birokrasi pelaksana. 

 

Beberapa faktor-faktor diatas dapat secara langsung mempengaruhi 

implementasi kebijakan. Di samping itu secara tidak langsung faktor-faktor 

tersebut mempengaruhi implementasi melalui dampak dari masing-masing faktor. 

Dengan kata lain, masing-masing faktor tersebut saling pengaruh mempengaruhi, 

kemudian secara bersama-sama mempengaruhi implementasi kebijakan. 

  

2.3 Kewenangan 

  

Max Weber (1986 -1920) yang dianggap sebagai bapak birokrasi, 

membangun teori yang disebut teori kekuasaan, yang menerangkan mengapa 

“throughout history have obeyed their rulers,” dalam teori itu ia membagi 

kewenangan menjadi tiga tipe. Yang pertama, wewenang tradisional, kedua 

karismatik, dan ketiga legal rasional. Kewenangan legal rasional inilah yang 

menjadi basic wewenang pemerintahan. oleh karena itu, birokrasi didominasi oleh 
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semangat formalistic-impersonality, “without hatred or passion,” tanpa “affection 

or enthusiasm”. 

Seiring berjalannya waktu, pandangan tentang formalistic-impersonality 

juga turut berubah. Terutama sejak Chester I. Barnard dalam Talizinduhu (2011 : 

85) mengembangkan konsep baru tentang wewenang. Barnard berpendapat bahwa 

batu ujian mutlak buat suatu bangunan birokrasi adalah “whether orders are 

accepted by those who receive them,” dan tidak pada paradigma “hierarchical,” 

“top-to-bottom model of authority,” atau sebangsanya. Jadi, menurut Barnard 

yang terpenting bukanlah prinsip bahwa bawahan harus memenuhi perintah 

atasan, tetapi apakah bawahan bersedia menjalankan tugas yang diperintahkan 

kepadanya (FelixmA. Nigro dan Lloyd G. Nigro, Modern Public Administration, 

1980 : 133 dalam Talizinduhu, Kybernology, 2011 : 85). 

Warren B. Brown dan Dennis J. Moberg dalam Organization Theory 

and Management: A Macro Approach (1980 : 93) mendefinisikan wewenang 

sebagai “institutionalized form of power vested in a position or office,” dan teori 

Barnard juga  menjelaskan mengapa perintah atau aturan dari pihak yang 

berwenang ditolak atau diterima. Kerangka pemikiran ini akhirnya bermuara pada 

prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. 

Zakaria dalam Eko (2005 : 58) menyebutkan beberapa jenis kewenangan 

asal usul yang dimiliki oleh desa, antara lain (1) kewenangan membentuk dan 

mengelola sistem pemerintahan sendiri, (2) kewenangan mengelola sumber daya 

lokal, (3) kewenangan membuat dan menjalankan hukum adat setempat, (4) 

kewenangan mengelola dan merawat nilai-nilai dan budaya lokal (termasuk adat 

istiadat) (5) kewenangan yudikatif atau peradilan atau peradilan komunitas.  
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2.4 Pemerintahan Desa 

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem 

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja 2003 : 17). Definisi 

pemerintahan desa sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2005 tentang Desa adalah Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pengertian Desa menurut Penjelasan Umum angka 12 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah : 

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

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

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”. 

 

 Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat adalah suatu kesatuan 

masyarakat hukum dengan karakteristik sebagai berikut: 

a. Berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut 

adat kebiasaan setempat, menurut peraturan Negara atau peraturan daerah 

yang berlaku; 

b. Desa wajib melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan Pemerintah 

Daerah, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, kepala desa 

diberikan sumbangan atau bantuan. 
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 Selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang unsur-unsur 

desa. Menurut Binarto dalam Wasistiono dan Tahir (2007:10), unsur-unsur yang 

harus ada dalam suatu desa adalah : 

a. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak 

produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas 

dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat; 

b. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, 

kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa 

setempat; 

c. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan 

pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan 

masyarakat desa (rural society). 

 

Ketiga unsur ini tidak dapat terpisah melainkan ada keterikatan satu 

dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang utuh. Unsur daerah, penduduk dan 

tata kehidupan merupakan suatu kesatuan hidup atau “living unit”.  

Purba dalam Ramadhan (2003:16) menyebutkan bahwa Persekutuan-

persekutuan hukum dapat dibagi atas 2 golongan menurut dasar sesamanya, antara 

lain : 

1) Berdasarkan pertalian keturunan (geneologis), yaitu persekutuan 

hukum yang terbentuk atas pertalian keturunan (darah), baik menurut 

garis bapak (patrilineal), menurut garis ibu (matrilineal) maupun 

menurut pertalian darah garis ibu dan bapak (parental); 

2) Berdasarkan lingkungan daerah (teritorial). Persekutuan hukum 

berdasarkan teritorial ini terbagi atas persekutuan desa, persekutuan 

daerah dan perserikatan desa-desa. 

 

Melalui pendekatan sosioligis, masyarakat desa mempunyai kerakteristik 

tertentu yang membedakan dengan masyarakat lainnya. Boeke dalam Supriatna 

dan Arjono (2010:16) memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan desa 

adalah persekutuan hukum pribumi yang terkecil dengan : 

a. Kekuasaan daerah; 

b. Daerah atau teritorial sendiri, dan 
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c. Kekayaan/ pendapatan sendiri. 

Lebih lanjut Boeke dalam Wasistiono (2003:58) mengemukakan bahwa 

persekutuan hukum pribumi terkecil dapat diartikan bahwa didalamnya tercakup 

pengertian: 

a. Persekutuan hukum adat yang tumbuh dengan sendirinya didalam 

masyarakat pribumi dan mempunyai batas tradisional. 

b. Persekutuan hukum, dimana hanya penduduk pribumi atau setidak-

tidaknya sebagian besar dari pada penduduk pribumi yang menjadi 

anggota-anggotanya. 

 

Ciri-ciri sebagai sebuah persekutuan hukum sebagaimana dikemukakan di 

atas harus dilihat sebagai salah satu keunggulan lokal (local genius) yang dimiliki 

oleh desa. Keunggulan tersebut dapat digunakan sebagai titik pihak untuk 

membangun desa dengan tetap berdasarkan pada hakekatnya, yakni sebagai 

persekutuan hukum tempat penghidupan dan kehidupan bagi masyarakat 

anggotanya. 

Sebagai persekutuan terkecil, Desa atau nama lainnya yang sejenis 

memiliki ototnomi yang bersifat tradisional. Wasistiono (2003:59) mendefinisikan 

otonomi Desa sebagai berikut: 

Otonomi desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri yang muncul bersamaan dengan terbentuknya 

persekutuan masyarakat hukum tersebut, dengan batas-batas berupa hak 

dan kewenangan yang belum diatur oleh persekutuan masyarakat hukum 

yang lebih luas dan tinggi tingkatannya dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidup dan penghidupan kesatuan masyarakat hukum 

bersangkutan. 

Berdasarkan definisi di atas, desa mempunyai otonomi yang bukan 

pemberian dari pemerintah dan tidak ada lagi penyeragaman istilah-istilah yang 

berlaku untuk desa. Desa menjadi lebih bebas dalam menentukan program dan 

kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya sendiri. Landasan pemikiran ini 
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adalah “keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan 

pemberdayaan masyarakat” (Widjaja,2003:6). 

Menurut Talizinduhu (1981:81) bahwa “desa melalui Pemerintah Desa 

mempunyai urusan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya, yang secara 

umum terdapat 2 (dua) urusan yaitu urusan dekonsentratif dan partisipatif”. 

Khusus bagi desa,  adanya jenis ketiga yaitu urusan rumah tangga desa. Urusan 

pemerintahan yang menjadi wewenang desa berdasarkan Pasal 206 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah mencakup 

urusan sebagai berikut: 

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: 

a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul 

desa; 

b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 

yang diserahkan pengaturannya kepada desa; 

c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau 

pemerintah kabupaten/kota; 

d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan 

perundangperundangan diserahkan kepada desa. 

  Kewenangan pemerintah daerah pengaturannya dapat diserahkan 

kepada desa. Adapun urusan yang dapat diserahkan adalah yang secara langsung 

dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Penyerahan urusan 

dari pemerintah kabupaten kepada desa harus disertai dengan pembiayaan. 

Adapun untuk tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa wajib disertai dengan dukungan 

pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Sebagai sebuah 

daerah otonom maka desa berhat menolak penyerahan urusan maupun tugas 

pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta 

sumber daya manusia. 
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Kepala desa memiliki hak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun berdasarkan Pasal 14 Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, kepala desa memiliki 

kewenangan antara lain : 

a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; 

b. mengajukan rancangan peraturan desa; 

c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan 

bersama BPD; 

d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai 

APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; 

e. membina kehidupan masyarakat desa; 

f. membina perekonomian desa; 

g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 

h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; dan 

i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Kepala desa menyelenggarakan pemerintahan desa bersama-sama dengan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

desa, maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Desa, BPD mempunyai wewenang: 

a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; 

b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa 

dan peraturan kepala desa; 

c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; 

d. membentuk panitia pemilihan kepala desa; 

e. menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat; dan 

f. menyusun tata tertib BPD. 

Berdasarkan  uraian di atas, Kampung Astomulyo memiliki otonomi untuk 

mengatur urusan rumah tangganya sendiri dan melaksanakan kewenangannya. 

Salah satu kewenangan yang bisa dilaksanakan adalah urusan yang diberikan oleh 

pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.  
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2.5 Kerangka Pemikiran  

Pemberian kewenangan kabupaten kepada pemerintah kampung sudah 

selaras dengan semangat otonomi daerah. Hal ini merupakan wujud komitmen 

pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat serta 

pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Sebagai sebuah kesatuan 

masyakarat hukum yang mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri 

maka kampung sudah seharusnya juga diberikan kewenangan-kewenangan yang 

secara lokal dapat diselesaikan ditingkat kampung. 

Pemberian otonomi  memberi peluang kepada masyarakat dan lembaga-

lembaga baik sosial maupun lembaga adat untuk turut serta berpartisipasi aktif 

dalam proses pembangunan. “Pemberian kewenangan kepada desa untuk 

mengatur rumah tangganya sendiri tidak banyak artinya apabila tidak didukung 

dengan pembiayaan sebab pada dasarnya pembiayaan akan mengikuti fungsi yang 

dijalankan / money follow function” (Wasistiono, 2003:59).  

 Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini 

yaitu penyerahan kewenangan harus memperhatikan kondisi sumber daya 

aparatur, kondisi keuangan, sarana, struktur organisasi, pengetahuan dan perilaku 

badan-badan lain terhadap kegiatan organisasi dalam hal ini adalah lembaga 

kemasyarakatan, dukungan dari aparatur kampung, serta kepemimpinan kepala 

kampung. 

Sebagai cara untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi 

kewenangan Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung 

Tengah, peneliti menggunakan teori keberhasilan sebuah penyerahan kewenangan 

kepada daerah otonom oleh Gabriel U. Iglesias dalam Josef Riwu Kaho (1997:59). 
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Adapun kerangka pemikiran peneliti dapat dilihat pada gambar berikut 

ini: 
 

Bagan 2.3  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Peraturan Daerah Nomor  08 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan 

Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah Kepada Kampung. 

 

Urusan Yang 

Diserahkan Kepada 

Kampung Astomulyo 

 

 

1. Resources 

(Sumber Daya 

Manusia, Dana, 

Struktur, Sarana 

dan Prasarana) 

2. Technology 

3. Support 

4. Leadership 
Iglesias dalam 

Kaho (1997:59) 

Peraturan 

Bupati tentang 

Penyerahan 

Urusan 

Pemerintahan 

Kepada 

Kampung 

Pelayanan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Kampung 


