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ABSTRAK 

 

FUNGSI MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA DALAM 

PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF DI DESA DAYA ASRI 

KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN  

TULANG BAWANG BARAT 

 

Oleh 

 

APRIYANTO NUGROHO 

 

 

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Strategi 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menempatkan partisipasi 

masyarakat sebagai prioritas utama dalam merencanakan pembangunan sebagai 

bentuk dari proses demokrasi. Untuk itu, Musyawarah Rencana Pembangunan 

(Musrenbang) lebih bermakna dalam pembangunan berkelanjutan, dalam 

mewujudkan Musrenbang partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk 

mendapatkan informasi untuk menyusun rencana pembangunan yang sesuai 

dengan potensi yang ada. Salah satu Tiyuh yang telah melaksanakan Musrenbang 

di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Tiyuh Daya Asri. Perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: (1).Bagaimanakah fungsi Musrenbang desa dalam 

pembangunan yang partisipatif di Tiyuh Daya Asri? (2).Apa hambatan-hambatan 

dalam pelaksanaan fungsi Musrembang desa yang partisipatif di Tiyuh Daya 

Asri?  

 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Data 

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang sudah diolah 

dan disajikan dalam bentuk uraian, lalu dipresentasikan atau ditafsirkan untuk 

dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya 

ditarik suatu kesimpulan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1). Fungsi Musrenbang di Tiyuh 

Daya Asri yaitu: a.Wadah aspirasi bagi masyarakat, b.Mencapai mufakat dalam 

rencana pembangunan desa, c.Menyusun daftar kegiatan prioritas, d.Menyepakati 

tim delegasi, e.Upaya memajukan tiyuh. (2). Hambatan dalam Musrenbang yang 

partisipatif yaitu: a.berkaitan dengan SDM(Sumber Daya Manusia) menyangkut 

keterlibatan  masyarakat, b.Berkaitan dengan proses, yaitu masih besarnya 

pengaruh Kepala Tiyuh, c.Berkaitan dengan usulan daftar belanja. Pelaksanaan 

fungsi Musrenbang di Tiyuh Daya Asri dirasa masih belum dapat dikatakan 

partisipatif karena Musrenbang di Tiyuh Daya Asri dilaksanakan  hanya untuk 



kegiatan rutin untuk mengisi formulir daftar usulan kegiatan yang akan dibawa ke 

Musrenbang kecamatan. 

 

Pemerintah Daerah perlu memperbaiki kualitas informasi Musrenbang tentang 

permasalahan strategis yang dihadapi, prioritas program, kegiatan dan 

ketersediaan pendanaan. Pemerintah Tiyuh Daya Asri perlu memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk kembali berpartisipasi aktif dalam 

Musrenbang Desa. 

 

Kata kunci: Fungsi, Musrenbang, Pembangunan yang Partisipatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

THE DELIBERATION OF VILLAGE DEVELOPMENT PLANNING INPARTICIPATORY  

DEVELOPMENT IN TIYUH DAYA ASRI TUMIJAJAR DISTRICT  

TULANG BAWANG BARAT REGENCY 

 

BY 

 

APRIYANTO NUGROHO 

 

 

 

The act of Republic of Indonesia No. 25 Year 2004 about National Development 

Planning Strategy, locates public participation as a priority in development 

planning as a democratic process. Therefore, the deliberation development 

planningis more meaningful in sustainable development. In realizing the 

deliberation of development planning, active community participation is needed to 

get the information to draw up the development planning in accordance to the 

existing potential. One of Tiyuh that implement deliberation of development 

planningin Tulang Bawang Barat is Tiyuh Daya Asri. The problems in this 

research were (1) how the function of the deliberation village development 

planning in participatory development in Tiyuh Daya Asri. (2).What the obstacles 

in the implementation of the function of deliberation village development 

planning in participatory development in Tiyuh Daya Asri. 

 

The approach used in this researchwas empirical juridical approach. The data used 

in this research were primary and secondary data. The data was processed and 

presented in the form of a description and presented to be discussed and analyzed 

qualitatively, then drawn to a conclusion. 

 

The results showed that (1). The function of deliberation village development 

planning in Tiyuh Daya Asri were: a) Arranging a list of priority activities, 

b)Discuss and ageement RPJM Tiyuh, c)Discuss and agreement RKP Tiyuh, d)A 

place of society aspiration, e)Achieving an agreement in the village development 

planning, f)Agreeing a delegation team, g)Tiyuh promoting effort. (2). The 

obstacles in deliberation village development planning in Tiyuh Daya Asri were 

a).Related to low public involvement, b).Related to the process, a big influence of 

TiyuhChief, c).Related to a proposed of shopping list.  

 

Local government need to improve the quality of deliberation of development 

planning information about strategic issues that faced, program priorities, 

activities and availability of funding. The government of Tiyuh daya Asri should 



give an opportunity to  participate actively in deliberation of Village development 

planning. 

 

Keywords: Function, Deliberation of development planning, Participatory 

Development. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara berkembang yang masih 

membutuhkan banyak pembangunan Infrastruktur yang memadai, masih 

diperlukan pembangunan diberbagai daerah. Pembangunan tersebut dirasa dapat 

berjalan secara efektif apabila di daerah-daerah dapat memanfaatkan berbagai 

potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sumber 

Daya lainnya yang ada di masing-masing daerah, hal ini sesuai dengan Asas 

Desentralisasi mengenai otonomi daerah. Adanya otonomi daerah, maka suatu 

daerah tersebut dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan 

memanfaatkan berbagai potensi yang ada disuatu daerah sehingga suatu daerah 

dapat maju dan berkembang. 

 

Gagasan utama desentralisasi pembangunan adalah menempatkan desa sebagai 

suatu keberadaan yang otonom dalam pengelolaan pembangunan. Dengan 

demikian, perencanaan desa dari bawah keatas (bottom up) juga harus diwujudkan 

menjadi perencanaan desa secara mandiri (village self planning), sesuai dengan 

batas-batas kewenagan yang dimiliki oleh desa. Desentralisasi pembangunan 

identik dengan membuat perencanaan pembangunan cukup sampai desa saja. 

Desa mempunyai peranan kemandirian dalam perencanaan pembangunan tanpa 



2 

 

intruksi dan intervensi pemerintah supradesa. Disinilah kemudian peran Badan 

Permusyawaratan Tiyuh (BPT) atau yang disebut dengan nama lain, sebagai 

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
1
 

 

Perwujudan demokrasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, 

Salah satu aspek penting dalam perwujudan pemerintahaan yang baik (Good 

Governance) adalah dibukanya peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam 

pengambilan keputusan pembangunan, termasuk aspek perencanaan. Ruang yang 

disiapkan bagi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan 

adalah dalam Musyawarah Rencana Pembangunan yang selanjutnya disebut 

(Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa sampai tingkat 

nasional. Menurut Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa 

memuat definisi tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam 

ketentuan Pasal 1 angka 11 yang berbunyi: “Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa yang selanjutnya (Musrenbang-Desa) adalah forum 

musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku 

kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan 

pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana 

kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.”
2
 

 

Pemerintahan Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan 

kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ 

Kota. Perencanaan pembangunan desa tersebut disusun secara berjangka meliputi: 

                                                           
1
 Rudy, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA,2013), Hlm. 93 

2
 Permendagri No. 66 Tahun 2007 Pasal 1 angka 11 tentang Perencanaan Desa 
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1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa jangka waktu 6 (enam) 

tahun; dan 

2. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja 

Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah 

Desa di buat lalu ditetapkan dengan peraturan desa.  Rencana pembangunan 

tersebut  merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penyelenggaraan  

Perencanaan pembangunan desa masyarakat desa harus diikutsertakan hal ini 

tertulis dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa Pasal 80: 

“(1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79  

diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. 

(2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah 

perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. 

(3)  Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, 

kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 

(4)  Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap 

kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: 

a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; 

b.pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan  

berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; 
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c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 

d.pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk 

kemajuan ekonomi; dan 

e.peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa 

berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.”
3
 

 

Penyelenggaraan Musrenbang wajib diselenggarakan menurut UURI No. 6 Tahun 

2014 tentang Desa karena dari hasil kegiatan Musrenbang akan memperoleh 

informasi (Assesmen) paling penting terhadap usulan program yang di 

prioritaskan dari masyarakat karena apa yang dihasilkan merupakan kebutuhan 

masyarakat yang sebenarnya. Sejalan dengan aturan hukum yang berlaku, dalam 

hal ini UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Strategi Perencanaan Pembangunan 

Nasional (SPPN), maka partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama 

dalam merencanakan pembangunan sebagai bentuk dari proses demokrasi. Untuk 

itu, agar Musrenbang lebih bermakna dalam kelanjutan pembangunan, kepada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mensinkronkan kegiatan yang ada 

di unit kerjanya dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dana yang ada di SKPD 

pemanfataannya lebih maksimal untuk kepentingan masyarakat. 

 

Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana 

pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
4
 Apabila suatu 

perencanaan sudah disusun dengan rapi dan matang diyakini sistem 

penyelenggaraan pemerintahan akan berlangsung baik sesuai dengan harapan 

masyarakat serta visi dan misi pemerintah daerah. Musrenbang merupakan forum 

dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka, dalam proses 

                                                           
3
 Pasal 80 UURI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 

4
 Pasal 1 Angka (21) UURI No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN 
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pembangunan yang akan di laksanakan tentang bagaimana yang seharusnya 

dilakukan pemerintah serta sebaliknya yang harus di lakukan masyarakat dalam 

pembangunan yang akan dilaksanakan. Musrenbang yaitu salah satu proses 

memajukan setiap daerah mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, 

provinsi hingga pusat. 

 

Musrenbang Desa/Kelurahan diawali melalui penggalian gagasan ditingkat dusun 

yang bersifat partisipatif dan melibatkan segenap elemen masyarakat 

Desa/Kelurahan. Musrenbang tidak hanya digunakan sebagai wadah penyusunan 

rencana kegiatan yang akan dilaksanakan melainkan Musrenbang harus dipandang 

sebagai fasilitas bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang 

dimaksudkan untuk mengambil kebijakan dalam penganggaran pembangunan. 

untuk itu, kualitas proses dan kualitas hasil musrenbang akan sangat menentukan 

efektifitas penyaluran aspirasi dan kebutuhan masyarakat.  

 

Pelaksanaan Musrenbang dimulai dari tingkat desa/kelurahan yang disebut 

Musrenbang Desa/Kelurahan. Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan diawali 

melalui penggalian gagasan ditingkat dusun yang bersifat partisipatif dan 

melibatkan segenap elemen masyarakat Desa/Kelurahan. Hasil Murenbang 

desa/kelurahan ini menjadi masukan dalam Musrenabang tingkat kecamatan. 

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku 

kepentingan ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas 

dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di 

kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja 
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Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota 

pada tahun berikutnya. 

 

Musrenbang kecamatan dilaksanakan bertujuan untuk membahas dan 

menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan 

menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang 

bersangkutan, membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di 

tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan 

desa/kelurahan, melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan 

kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten/Kota. Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan akan menjadi masukan 

dalam Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi, yakini Musrenbang daerah 

Kabupaten/Kota), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi sebagai 

daerah otonom (Musrenbang Provinsi), Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Provinsi (Musrenbang Provinsi), dan Musyawarah Perencanaan Nasional 

(Musrenbangnas).   

 

Pengaturan pelaksanaan Musrenbang pemerintah telah mengeluarkan berbagai 

macam peraturan antara lain yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN). Dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2004 ini perencanaan pembangunan bersifat bottom up yang 

menekankan partisipasi dari banyak pihak dalam pelaksanaan pembangunan 

tersebut. Keterlibatan dari banyak pihak dalam perencanaan pembangunan 

didaerah dapat diwujudkan melalui suatu Musyawarah Perencanaan 
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Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang itu sendiri adalah forum antar pelaku 

dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana 

pembangunan Daerah. Musrenbang juga menjadi wadah penyusunan dokumen 

rencana pembangunan dan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi 

seluruh pelaku pembangunan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 

Tahun 2004 Pasal 1 Angka (3) di jelaskan bahwa SPPN adalah: 

“Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-

rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat Pusat 

dan Daerah.” 

 

Kemudian dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah. Disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan daerah 

dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, 

terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam beberapa peraturan tersebut telah 

disinggung mengenai harus adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

perencanaan pembangunan.  

 

Lebih lanjut Musrenbang desa adalah upaya menjaring, menampung, dan 

menetapkan aspirasi masyarakat ditingkat dusun yang bersifat partisipatif dan 

melibatkan segenap elemen masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan, upaya 

tersebut dimaksudkan untuk mengambil kebijakan dalam penganggaran 

pembangunan Desa/Kelurahan. Untuk saat ini menurut Perda Kabupaten Tulang 

Bawang Barat Nomor 8 tahun 2015 penyebutan Desa disebut dengan Tiyuh. 

Tiyuh Daya Asri sudah melakukan Musrenbang sejak tahun 2010, Potensi yang 
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dapat diberdayakan di Tiyuh Daya Asri yang berada di Kecamatan Tumijajar 

Kabupaten Tulang Bawang Barat diantaranya pertanian, perkebunan, peternakan 

yang meliputi ternak sapi, ternak kambing ettawa, perikanan yang meliputi ikan 

lele, dan industri rumahan yang meliputi industri rumahan keripik pisang, dan 

industri rumahan lainnya. Adanya banyak potensi yang terdapat di Tiyuh Daya 

Asri sehingga dalam upaya penampungan aspirasi warga terdapat kesulitan dalam 

menentukan aspirasi mana saja yang harus diprioritaskan atau ditunda terlebih 

dahulu. Sebagai sarana penampung aspirasi masyarakat Musrenbang cukup 

berhasil karena telah terjadi diskusi antara pemerintah dan masyarakat setempat. 

Akan tetapi dalam prkatiknya terlalu banyak usulan atau aspirasi yang harus 

dipertimbangkan kembali. 

 

Masyarakat tidak mempunyai mekanisme untuk memantau aspirasi mereka untuk 

sampai pada usulan rencana  penganggaran. Selama ini tidak pernah ada 

presentase yang jelas tentang jumlah program atau kegiatan yang berasal dari 

aspirasi masyarakat, program pemerintah maupun aspirasi melalui dewan. Dengan 

tidak adanya penjelasan yang cukup kepada masyarakat tentang tidak jelasnya  

aspirasi  mereka dapat mengakibatkan hal-hal yang kontra produktif di dalam 

pelaksanaan pembangunan selajutnya. Gejala tersebut dapat dilihat dengan 

banyaknya gejolak di lingkungan masyarakat ketika saluran-saluran komunikasi 

baik dengan pemerintah maupun politisi tersumbat. Ada kecenderungan bahwa 

usulan yang diajukan dalam Musrenbang kecamatan merupakan rumusan pejabat 

desa, sehingga partisipasi masyarakat sesungguhnya masih jauh dari harapan. Hal 

ini bukan serta merta kesalahan dari pejabat desa, karena dalam perumusan 
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aspirasi yang telah ditampung dalam Musrenbang desa bisa saja tidak sesuai 

dengan tata ruang daerah. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat judul 

“Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dalam Pembangunan yang 

Partisipatif di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang 

Bawang Barat”. 

 

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1.2.1. Permasalahan 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, ada hal yang menarik 

untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut, yang kemudian dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Fungsi Musyawarah Rencana Pembangunan Desa 

(Musrenbang desa) di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar 

Kabupaten Tulang Bawang Barat? 

2. Apa hambatan-hambatan dalam Musrembang desa di Tiyuh Daya Asri 

Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui Musrenbang Desa Daya Asri di Kabupaten Tulang 

Bawang Barat 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Musrenbang Desa Daya Asri di 

Kabupaten Tulang Bawang Barat 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Secara akademis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta memberikan 

kontribusi yang berarti dan bermanfaat bagi pembangunan ilmu 

hukum khususnya hukum administrasi negara dalam bidang 

pemerintahan desa melalui program Musrenbang desa. 

2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta 

kontribusi bagi pemerintah dan pemerintah  desa khususnya untuk 

pelaksanaan dan pengelolaan musrenbang desa guna kemajuan 

pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat. Memeberikan 

informasi kepada pelaku pembangunan tentang pentingnya 

partispasi mereka dalam pelaksanaan Musrenbang untuk 

menentukan prioritas pembangunan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Pengertian Fungsi 

Pengertian fungsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: jabatan 

(pekerjaan yang dilakukan) atau guna (sesuatu dalam rangkaian sistem).
5
 

Sedangkan dalam Kamus Hukum arti kata Fungsi adalah: jabatan, peranan, kerja, 

keguanaan, sekelompok pekerjaan, yang satu dengan yang lain ada hubungan erat 

dalam melaksanakan tugas pokok. 

 

Fungsi adalah sesuatu yang dijalankan(dan merupakan aktifitas/aktifitas utama) 

sebagai bagian atau sumbangan kepada organisasi secara keseluruhan atau bagian 

yang tertentu.
6
 

 

Jadi menurut penulis apa yang dimaksud fungsi adalah: aspek dinamis yang 

berupa tindakan atau prilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan yang 

menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan kewajibanya dan hak-

haknya sesuai dengan kedudukannya.  

 

 

 

                                                           
5
 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Semarang:Widya 

Karya, 2006), hlm. 143 
6
 Musanef, Manajemen Kepegawaian Indonesia, (Jakarta: PT. Temrint,1984), hlm. 10 
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2.2 Pemerintahan Tiyuh 

Pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu 

organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat 

kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, 

dan jabatan supra struktur lainnya. Pemerintahan yang berisi lingkungan 

pekerjaan tetap disebut juga pemerintahan dalam arti statis, dan dapat diartikan 

dalam arti dinamis, yang berisi gerak atau aktivitas berupa tindakan atau proses 

menjalankan kekuasaan pemerintahan. Untuk menjalankan wewenang atau 

kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan 

yaitu pejabat (ambstrager). Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena 

itu disebut pemerintah. 
7
 

 

Pemerintahan Tiyuh merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang 

penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Tiyuh adalah suatu 

proses dimana usaha-usaha masyarakat Tiyuh yang bersangakutan dipadukan 

dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
8
 

Lebih lanjut Pemerintahan Tiyuh berdasarkan PP No. 47 Tahun 2015 adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9
 Pemerintahan 

tiyuh terdiri dari Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT): 

 

 

 

                                                           
7
 Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, (Bandar Lampung: UNILA, 2009), Hlm. 2-3 

8
 Maria Eni Surasih, Pemerintahan Desa dan Implementasinya, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 23 

9
 Pasal 1 angka  (2) PP No. 43 Tahun 2015  
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1. Pemerintah Tiyuh 

Pemerintah Tiyuh atau disebut dengan nama lain adalah Kepalo Tiyuh dan 

Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara pemerintahan tiyuh, yaitu 

dengan penjelasan sebagai berikut:
10

 

a.  Kepalo Tiyuh 

Kepalo Tiyuh menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di Tiyuh, 

semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan 

dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal 

yang ditujuk oleh pemerintah.  

Adapaun pengertian Kepalo Tiyuh Menurut Tahmit Kepalo Tiyuh adalah 

pemimpin dari Tiyuh di Indonesia, Kepalo Tiyuh merupakan pimpinan dari 

pemerintah tiyuh, Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat 

diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepalo Tiyuh tidak 

bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh 

Camat”. Jabatan Kepalo Tiyuh dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali 

nagari, pambakal, hukum tua, perbekel, Peratin.  

 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diartikan bahwa yang dimaksud Kepalo 

Tiyuh adalah sesorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Tiyuh, 

melaksanakan Pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan 

pemberdayaan masyarakat Tiyuh. 

b. Perangkat Tiyuh 

Perangkat Tiyuh terdiri dari sekretariat Tiyuh, pelaksana kewilayahan, 

pelaksana teknis. Perangkat Tiyuh bertugas membantu kepalo Tiyuh dalam 

                                                           
10

 Rudy, Op. Cit,  hlm. 86-92 
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melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, perangkat tiyuh 

bertanggungjawab kepada kepalo tiyuh.
11

 Sekretariat Tiyuh dipimpin oleh 

sekretaris tiyuh dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu 

kepalo tiyuh dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat tiyuh paling 

banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, ketentuan mengenai bidang urusan 

diatur dengan Peraturan Menteri. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur 

pembantu kepalo tiyuh sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana 

kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan 

yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan tiyuh.  

   

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat mengartikan bahwa perangkat tiyuh 

adalah bagian dari pemerintah tiyuh yang diangkat oleh Kepalo tiyuh setelah 

dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota dan perangkat tiyuh 

bertanggungjawab kepada kepalo tiyuh dalam membantu kepalo tiyuh dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya. 

 

2. Badan Permusyawaratan Tiyuh 

Badan Permusyawaratan Tiyuh atau yang disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 

wakil dari penduduk tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 

secara demokratis.
12

 

 

Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh merupakan wakil dari penduduk Desa 

berdasarkan perwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara 

                                                           
11

 Pasal 49 dan 49 UURI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 
12

 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
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demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Tiyuh selama 6 

(enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan 

Permusyawaratan Tiyuh dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 

(tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 

 

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat mengartikan bahwa struktur 

pemerintahan desa adalah susunan secara sistematik pemerintahan tiyuh yang 

terdiri dari pemerintah tiyuh dan BPT. 

 

2.3 Konsep Otonomi Tiyuh 

Tiyuh memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita 

kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Tiyuh 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. Tiyuh dalam susunan dan tata cara 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan 

undang-undang.
13

  

 

Manfaat Otonomi Tiyuh yaitu pemerintah tiyuh mempunyai wewenang untuk 

mengatur segala urusan rumahtangganya sendiri serta pemerintah tiyuh dapat 

mengembangkan potensi yang ada di desanya secara utuh. 

                                                           
13

 Menimbang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
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Menurut Sutoro Eko  tujuan adanya Otonomi Tiyuh yaitu: 

1. mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat. 

2. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, 

menciptakan efesiensi  pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan 

kebutuhan lokal. 

3. Meningkatkan kesejahteraan perangkat tiyuh. 

4. Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi tiyuh untuk 

membangkitkan potensi tiyuh. 

5. Sebagai tempat pembelajaran bagi pemerintah tiyuh, BPT, dan 

masyarakat. 

6. Meningkatkan rasa partisipasi masyarakat lokal.
14

 

 

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlulah membentuk Undang-Undang 

tentang Desa dengan Desa diberikan Otonom untuk mengatur rumahtangganya 

sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan 

penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa otonomi desa adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban desa untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya 

sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Gagasan utama desentralisasi pembangunan adalah menempatkan desa sebgai 

suatu keberadaan yang otonom dalam pengelolaan pembangunan. Dengan 

demikian, perencanaan desa dari bawah keatas (bottom up) juga harus diwujudkan 

menjadi village self planning, sesuai dengan batas-batas kewenagan yang dimiliki 

oleh desa. Desentralisasi pembangunan identik dengan membuat perencanaan 

                                                           
14

 Sutoro Ejo, Pembaharuan Otonomi Daerah, (Yogyakarta, Pmd Press, 2005), Hlm. 15 
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pembangunan cukup sampai desa saja. Desa oleh kerananya mempunyai 

kemandirian dalam perencanaan pembangunan tanpa intruksi dan intervensi 

pemrintah supradesa. Disinilah kemudian peran Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) atau yang disebut dengan nama lain, sebagai lembaga yang merupakan 

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemrintahan desa sebagai unsure 

penyelenggara pemerintahan desa. BPD inilah yang harus menjadi roda penggerak 

otonomi desa.
15

 

 

Otonomi desa atau disebut dengan otonomi Tiyuh berdasarkan amanat Pasal 18 B 

ayat (2)  Undang-Undang Dasar 1945 setidaknya harus melingkupi pada tiga arah 

hak asal-usul, yaitu: pengakuan terhadap susunan asli; pengakuan terhadap sistem 

norma/pranata sosial yang dimiliki dan berlaku; serta, pengakuan terhadap basis 

basis material yakni ulayat serta asset-aset kekayaan desa (property right). 

Dengan demikian, sebenarnya otonomi desa ini bisa diimplementasikan dengan 

baik dalam kerangka desa adat, bukan desa administratif. 
16

  

 

Gagasan otonomi desa sebernya mempunyai relevansi (tujuan dan manfaat) 

sebagai berikut:
17

 

a. Memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian NKRI; 

b. Memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan; 

c. Mendekatkan perencanaan pembangunan kemasyarakat; 

d. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan; 

                                                           
15

 Naskah Akademik RUU Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jendral 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri 2007.  
16

 Ibid. 
17

 Ibid. 
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e. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan 

kebutuhan lokal; 

f. Menggairakkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa; 

g. Memperbaiki kepercayaan, tanggung jawab dan tantangan bagi desa 

untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa; 

h. Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan 

pembangunan; 

i. Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemrintah 

desa, lembaga-lembaga desa dan masyarakat; 

j. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat.  

 

2.4 Pengertian Partisipasi 

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari 

asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “Participation” yang 

berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan.
18

 Sedangkan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, kata Partisipasi memiliki arti turut berperan serta dalam suatu 

kegiatan.
19

   

 

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses 

pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan 

dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau 

materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.
20

  

                                                           
18

 John Echols M, dan Shadily Hassan, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta:Gramedia Pustaka 

Utama, 2000), hlm. 419 
19

 Suharso dan Ana Retnoningsih, Op. Cit, hlm. 360  
20

 Inyoman Sumaryadi, Sosiologi Pemerintahan Dari Presfektif Pelayanan, (Jakarta: Gramedia 

2010), hlm. 46 
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Pengertian tentang partisipasi juga dikemukakan oleh Djalal dan Supriadi: 

Dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan 

kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan 

pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti 

bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, 

membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.
21

 

 

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah 

keikutsertaan dalam melaksanakan berbagai kegiatan baik itu yang berhubungan 

dengan diri sendiri, organisasi maupun dengan orang banyak demi mencapai 

tujuan bersama. 

 

2.5 Pembangunan Tiyuh 

2.5.1 Pengertian Pembangunan Tiyuh 

Pembangunan desa adalah merupakan proses perubahan yang disengaja dan 

direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki 

kearah yang dikehendaki. Istilah pembangunan umumnya disamakan dengan 

istilah development, sekalipun istilah development sebenarnya berarti 

perkembangan tanpa perencanaan.
22

  

 

Pembangunan adalah perubahan yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh 

yang dilakukan oleh negara-bangsa dalam rangka memperoleh kemajuan untuk 

mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Rencana pembangunan tiyuh pada 
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dasarnya merupakan pedoman bagi pemerintah tiyuh dalam menyelenggarakan 

pemerintahan tiyuh, dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan 

pembangunan daerah kabupaten atau kota. Mengingat akan pentingnya 

kedudukan rencana pembangunan tiyuh tersebut, maka proses penyusunan 

perencanaan pembangunan tiyuh tersebut harus dilaksanakan secara demokratis 

dan partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders tiyuh. 

 

Proses perubahan dan perkembangan pada masyarakat di negara-negara 

berkembang terjadi pada masyarakat desa tidak lepas dari campur tangan 

pemerintah. Dengan demikian jelas bahwa yang merencanakan dan merekayasa 

perubahan adalah negara, campur tangan negara ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mempercepat akselerasi pembangunan agar bangsanya tidak tertinggal. 

 

Menurut Kuncoro, pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh 

ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan 

dari pusat.
23

 Karena itu dengan penuh keyakinan para pelopor desentralisasi 

mengajukan berbagai alasan dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam 

pembangunan. 

 

Menurut Siagian, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha 

pertumbuhan dan perubahan secara berencana yang dilakukan secara sadar oleh 

suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju moderenitas dalam rangka 

pembinaan bangsa. Lebih jauh lagi dia menyatakan bahwa pembangunan 
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mengandung aspek yang sangat luas salah satunya mencakup pembangunan di 

bidang politik.
24

 

 

Sedangkan menurut Nugroho inti dari pembangunan pada dasarnya adalah 

pergerakan ekonomi rakyat. Ada pepatah mengatakan bahwa negara dalam 

kondisi paling berbahaya jika rakyatnya miskin. Karena kemiskinan mempunyai 

pengaruh paling buruk kepada setiap sisi kehidupan manusia. Karena itu, tugas 

pembangunan adalah menanggunglangi kemiskinan.
25

 Dengan pemahaman ini 

dapat dikatakan bahwa inti pembangunan adalah menggerakan ekonomi agar 

rakyat mempunyai kemampuan untuk tidak berada dalam kemiskinan. Dalam 

bahasa politis disebut sebagai ”menggerakan ekonomi rakyat”. 

 

Pembangunan dapat secara efektif dicapai dengan melihat kekuatan pokok yang 

harus dibangun dan mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi dari lembaga-

lembaga strategis pembangunan. Kekuatan pokok yang dibangun oleh Indonesia 

adalah keunggulan bersaing. Karena itu, setiap bidang harus mendukung kearah 

terbentuknya daya saing ekonomi. Secara khusus prioritas bagi sektor ekonomi 

adalah membangun daya saing pelaku ekonomi baik secara sektoral maupun 

secara regional. 

 

Daya dukung ideologi, politik dan hukum adalah implementasi kebijakan otonomi 

daerah yang taat asas dan penegakkan hukum yang konsisten. Daya dukung di 

bidang sosial budaya adalah membangun paradigma pendidikan yang 
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mencerdaskan kehidupan bangsa. Semuanya tentu tidak akan terjadi jika tidak 

didukung keamanan dan ketertiban yang mantap. Dengan melihat kondisi 

tersebut, maka strategi untuk pelaku ekonomi/usaha adalah mewajibkan 

implementasi good cooperate governance, dan untuk sektor bukan ekonomi bisnis 

dengan mewajibkan implementasi good governance. 

 

Visi dari pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, 

sejatera, adil, dan setia kepada pancasila dan UUD 1945. Visi ini mempunyai 

jangka waktu tak terbatas, karena sifat dari ”kemajuan” bersifat tergantung dengan 

waktu. Oleh karena itu, dapat pula disusun visi lima tahunan, dan disesuaikan 

dengan tantangan dan kebutuhan yang harus dijangkau dalam lima tahun kedepan. 

Misi pembangunan tidak berbeda dengan misi dari Negara Indonesia, seperti yang 

dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa  

Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial. Dikaitkan dengan konteks kekinian, maka misi pembangunan 

disempurnakan lagi dengan mencermati kondisi objektif dalam masyarakat yaitu 

adanya kesenjangan sebagai tantangan pembangunan. 

 

Fokus dari misi pembangunan ini adalah menanggulangi kesenjangan sosial, 

mempersiapkan kompetisi global, dan menjaga kesinambungan hidup bangsa 

dengan pola pembangunan untuk rakyat, dilaksanakan oleh rakyat sesuai aspirasi 

yang tumbuh dari rakyat. Keberhasilan Pembangunan desa juga merupakan wujud 

adanya efektifitas dan kemampuan serta etos kerja kepalo tiyuh dan aparatur 
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pemerintah tiyuh. Banyak realitas di tiyuh, seorang kepalo tiyuh tidak memiliki 

orientasi yang maju dalam menjalankan pemrintahan desa. Kondisi tersebut 

banyak disebabkan karena banyaknya pemerintah tiyuh tidak memiliki visi dan 

misi serta rencana yang kurang strategis untuk menjalankan roda pemerintahan 

dan pembangunan pada masyarakat tiyuh dari sosial ekonomi, politik dan fisik. 

 

Pembangunan tiyuh adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk 

peningkatan kesejahtraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, 

kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan keputusan, 

pembangunan fisik desa, maupun indeks pembangunan manusia. Pembangunan di 

desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 

Undang-Undang Desa ditegaskan bahwa Kepalo tiyuh mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. 

Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbang Tiyuh, dan hasil 

dari musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKP Tiyuh (Renca Kerja Pemerintah 

Tiyuh) selanjutnya ditetapkan dalam APB Tiyuh. Dalam pelaksanaan 

pembangunan kepalo tiyuh dibantu oleh perangkat tiyuh dan dapat dibantu oleh 

lembaga kemasyarakatan tiyuh. Konsep pembangunan tiyuh menjelaskan 

pembangunan masyarakat adalah suatu gerakan untuk memajukan suatu 

kehiduapan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, dengan partisipasi aktif, 

bahkan jika mungkin dengan swakarsa (inisiatif) masyarakat itu sendiri. Lalu, 

bagaimana menggugah dan menumbuh kembangkan partisipasi sangatlah 

diperlukan untuk proses pembangunan masyarakat itu sendiri. 
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2.5.2 Tujuan dan Tata Cara Pembangunan Tiyuh 

a. Tujuan Pembangunan Tiyuh 

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, tentang Desa yaitu: 

“Pembangunan desa adalah merupakan proses perubahan yang disengaja atau 

direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki 

kearah yang dikehendaki. Istilah pembangunan umumnya dipadamkan dengan 

istilah development, sekalipun istilah development sebenarnya berarti 

perkembangan tanpa perencanaan. Maka pembangunan masyarakat desa juga 

disebut rurar development”. 

 

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa yang merencanakan dan merekayasa 

perubahan adalah negara, campur tangan negara yang bertujuan untuk 

mempercepat akselerasi pembangunan agar bangsanya tidak tertinggal dari dunia 

barat yang dinilai telah maju dan modern. 

 

b. Tata Cara Pembangunan Tiyuh 

Pembangunan tiyuh adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di 

tiyuh yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (2) “bahwa perencanaan 

pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai 

dengan kewenangan desa, dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun 

perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan 

desa”. 

 



25 

 

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, pada Pasal 79 undang-undang ini menyatakan bahwa 

perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu 

pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan 

Desa disusun secara berjangka meliputi: 

c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 

(enam) tahun; dan 

d. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja 

Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh dan Rencana Kerja Pemerintah 

Tiyuh ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Tiyuh dan Rencana Kerja Pemerintah tiyuh merupakan pedoman 

dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. Program Pemerintah Daerah yang berskala lokal tiyuh 

dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada tiyuh.  

Perencanaan Pembangunan Tiyuh merupakan salah satu sumber masukan dalam 

perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. 

  

Perencanaan pembangunan tiyuh diselenggarakan dengan mengikut sertakan 

masyarakat tiyuh. Dalam menyusun perencanaan pembangunan tiyuh, Pemerintah 

tiyuh wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tiyuh. 

Musyawarah perencanaan pembangunan tiyuh menetapkan prioritas, program, 

kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Tiyuh, swadaya masyarakat tiyuh, dan/atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, 

dan kebutuhan Pembangunan tiyuh dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap 

kebutuhan masyarakat tiyuh yang meliputi: 

a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; 

b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan 

berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; 

c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 

d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan 

ekonomi; dan 

e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat tiyuh 

berdasarkan kebutuhan masyarakat tiyuh. 

 

Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tiyuh ada beberapa Prinsip 

Pembangunan yang harus dilaksanakan. Prinsip – prinsip Pembangunan 

Partisipatif tersebut yaitu Pemberdayaan, Transparansi, Akuntabilitas, 

Berkelanjutan, dan Partisipasi. Selain prinsip Pembangunan Partisipatif 

Tiyuh ada juga harus memiliki tujuan dalam Perencanaan Pembangunan. 

 

2.6 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tiyuh 

2.6.1. Pengertian Musrenbang 

Musrenbang adalah forum multi-pihak terbuka yang secara bersama 

mengindentifikasi dan menentukan prioritas  kebijakan pembangunan masyarakat. 

Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi 

 perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, 
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sekaligus mencapai konsensus bersama  mengenai prioritas kegiatan 

pembangunan berikut anggarannya. 

 

Permendagri 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa memuat definisi tentang 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 

yang berbunyi: “Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya 

(Musrenbang-Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara 

partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk 

mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil 

musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) 

tahunan.”
26

 Dari definisinya Musrembang Desa memilik pokok pikiran yang 

diurai. Forum musyawarah, merupakan forum diskusi dengan mekanisme 

pelaksanannya dilakukan secara terbuka untuk bersepakat dengan bulat serta 

mufakat menetukan sesuatu pilihan yang ditetapkan dan dilaksanakan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, kalimat partisipatif yang menjadi 

salah satu cara untuk mendapatkan kebulatan keputusan yang dimana dilibatkan 

seluruh masyarakat dan stakeholder penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga 

dapat lebih manghayati dan responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan 

yang terjadi di desa, Hasil Musrembang Desa ini dimuat dalam Rencanan 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Musrenbang desa sebagai 

salah satu tugas dan kewengan desa selaku unit otonom, merupakan proses yang 

penting bagi desa untuk membangun desanya sendiri. Musrenbang desa jangan 

sampai dipersempit artinya menjadi kegiatan rutin hanya untuk mengisi formulir 

daftar usulan kegiatan yang akan dibawa ke musrenbang kecamatan. Musrenbang 
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desa yang diharapkan adalah sebagai sebuah forum publik yang benar-benar 

menjadi bagian dari berjalanya otonomi desa.
27

 

 

Pelaksanaan di tingkat masyarakat (tiyuh), Musrenbang bertujuan untuk mencapai 

kesepakatan tentang prioritas program SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) 

yang akan dibiayai dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan 

Alokasi Dana Tiyuh (ADT), serta memilih wakil-wakil dari pemerintah dan 

masyarakat yang akan mengikuti Musrenbang tingkat kecamatan. 

 

Musrenbang tiyuh adalah forum dialogis antara pemerintah tiyuh dengan 

pemangku kepentinan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepaki program 

pembangunan yang dapat memajukan keadaan tiyuh. Dalam Musrenbang tiyuh, 

pemerintah tiyuh dan berbagai komponen warga bekerja sama memikirkan cara 

memajukan tiyuhnya melalui program pembangunan tiyuh.
28

 Pada tingkat 

kecamatan, peran dan fungsi Musrenbang   ialah   untuk   mencapai konsensus   

dan   kesepakatan   mengenai: 

1. Prioritas program dan kegiatan SKPD untuk dibahas dalam Forum 

SKPD; 

2. Penentuan perwakilan dari kecamatan yang   akan   menghadiri   

Musrenbang kabupaten. 

Pada tingkat kabupaten/kota, Musrenbang  bertujuan   untuk   mencapai   

konsensus  dan   kesepakatan   tentang   draft   final  RKPD   (Rencana   Kerja   

Pemerintah  Daerah). Dokumen ini berisikan: 
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1. Arah kebijakan pembangunan daerah; 

2. Arah program dan kegiatan prioritas SKPD berikut perkiraan anggarannya 

atau Renja (Rencana   Kerja) SKPD; 

3. Kerangka ekonomi makro dan keuangan; 

4. Prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD, APBD 

Provinsi, dan   sumber-sumber  biaya  lainnya; 

5. Rekomendasi dukungan peraturan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat; 

6. Alokasi anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD). 

Selain itu pada tingkat kecamatan dan kabupaten/kota terdapat pula kegiatan 

serupa yang disebut Forum SKPD, yang  membahas sektor-sektor spesifik seperti 

kesehatan dan pendidikan. Kegiatan ini memungkinkan setiap SKPD memadukan 

program-program mereka dengan perspektif dan prioritas masyarakat. Hasil dari 

Musrenbang kecamatan menjadi bahan diskusi pada Forum SKPD, dan hasilnya 

kemudian dibawa ke  Musrenbang kabupaten/kota untuk dibahas lebih lanjut, 

pada tinggkat Kabupaten/kota Musrenbang dilaksanakan untuk keterpaduan 

rancangan Renja antar-SKPD dan antar-Rencana pembangunan kecamatan.
29

 

Musrenbang pada dasarnya, adalah perencanaan yang bersifat (Botton Up 

Planning), karena perencanaan dari bawah tentunya masyarakat adalah subjek 

(bukan Objek) Pembangunan. Sementara perencanaan program SKPD pada 

dasarnya bersifat Top Down Planning melalui kebijakan yang dibuat sendiri oleh 

SKPD. Disini SKPD adalah subjek pemberi pelayanan kemasyarakatan. 

Musrenbang berada diantara Kebutuhan, Keinginan dan Proses Perencanaan 
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Program SKPD. Merujuk dari analisis kebutuhan dan keinginan serta pendapat 

berbagai pakar pembangunan kabupaten, yang menjelaskan bahwa Pembangunan 

di suatu kabupaten dalam konsep desentralisasi akan berhasil jika memperhatikan 

atau berada dalam sistem dan subsistem Pemerintahan Lokal, Masyarakat dan 

Keluarga Setempat serta Dunia Usaha (Wiraswasta) Lokal. Masing-masing 

mempunyai unsur yang sama yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Cara Bekerja, 

dan Nilai-nilai dalam beraktifitas. 

Pemerintah telah menetapkan kegiatan musyawarah pembangunan   daerah   atau   

Musrenbang sebagai sarana   untuk   melibatkan   masyarakat   dalam 

perencanaan   pembangunan   di   daerah.  Berbagai prakarsa juga telah ditempuh 

sejumlah daerah untuk  meningkatkan   efektifitas  partisipasi   masyarakat,  

antara   lain   dengan  melembagakan   prosedur  Musrenbang   dalam   Peraturan   

Daerah   (Perda); pengembangan Perda transparansi dan partisipasi; keterlibatan  

 lebih   besar   DPRD   dalam   proses perencanaan;       kerjasama    dengan     

organisasi  masyarakat sipil (OMS) untuk fasilitasi pembahasan anggaran;  serta   

pelatihan   metodologi   dan   teknik prioritisasi   alokasi   anggaran   bagi   

fasilitator Musrenbang. 

2.6.2. Istilah-istilah dalam Musrenbang 

Istilah penting dalam Musrenbang adalah sebagai berikut: 

1. Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tiyuh 

Rencana Kerja Pembanguan Tiyuh (RKP Tiyuh) merupakan dokumen yang 

disusun sebagai produk Musrenbang. Kepala tiyuh membentuk Tim 

Penyusun RKP tiyuh yang bertugas membuat rancangan awal RKP tiyuh 
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untuk dipaparkan kedalam pelaksanaan Musrenbang tiyuh dan kemudian 

diperbaiki penjabaran kegiatannya berdasarkan kesepakatan dimusyawarah. 

Rancangan awal RKP tiyuh ini mulai disusun oleh Pemerintah tiyuh pada 

bulan Juli tahun berjalan atau pada saat persiapan (pra-Musrenbang) dengan 

mengacu pada dokumen Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJM 

Tiyuh), RKP tiyuh disusun berdasarkan kajian dusun/kampung/RW dan 

sektor, dan kemudian dimusyawarahkan bersama masyarakat dalam 

penentuan prioritas masalah dan kegiatannya. kemudian RKP Tiyuh 

ditetapkan dengan peraturan tiyuh paling lambat akhir bulan September 

tahun berjalan.
30

 

 

2. Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Tiyuh 

Rencana Program Jangka Menengah Tiyuh (RPJM Tiyuh) merupakan 

dokumen rencana tiyuh yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. dokumen 

ini harus diacu dalam pembahasan usulan kegiatan di Musrenbang sehingga 

sebaiknya rencana awal RKP tiyuh disusun berdasarkan dokumen ini, 

dipaparkan di Musrenbang, dan diperbandingkan dengan hasil kajian 

kondisi dan persoalan tiyuh terkini, sehingga tejadi penyesuian kembali. 

Mengapa harus menyusun RPJM tiyuh? Berdasarkan hasil kajian, rencana 

pembanguunan jangka pendek (tahunan) yang terputus-putus ternyata tidak 

berdampak perubahan berarti. Agar rencana program berkesinambaungan 

diperlukan kerangka program jangka menengah untuk menjadi rujukan 

penyusunan rencana kerja tahunan (RKP tiyuh).
31
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3. Alokasi Dana Tiyuh (ADT) 

Alokasi Dana Tiyuh adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah 

kabupaten atau kota untuk tiyuh, adalah dana perimbangan yang diterima 

kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
32

 Dana dari 

kab/kota yang diberikan langsung kepada tiyuh untuk dikelola oleh 

pemerintah tiyuh, dengan ketentuan 30 persen digunakan untuk biaya 

operasional pemerintah tiyuh dan BPT serta 70 persen digunakan untuk 

kegiatan pemberdayaan masyarakat. ADT merupakan salah satu komponen 

APB Tiyuh yang paling utama saat ini karena kebanyakan tiyuh belum 

mengembangkan pendapatan asli tiyuh yang cukup besar. ADT merupakan 

hak desa untuk memperoleh anggaran untuk menyelenggarakan 

pembangunan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. alokasi dana ke 

tiyuh dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh 

Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus 

(DAK). Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke tiyuh sesuai 

dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 

(4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam 

Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau 

pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana 

Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADT dengan pertimbangan 
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jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan 

geografis. 

 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APB Tiyuh) 

Menurut PP No.43 Tahun 2015, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

selanjutnya disebut dengan APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa 

digunakan dengan ketentuan:  

a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran 

belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan 

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan 

b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja 

Desa digunakan untuk:  

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;  

2. operasional Pemerintah Desa; 

3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan  

4.  insentif rukun tetangga dan rukun warga.
33

 

APB Desa menurut Pasal 101 PP No. 43 Tahun 2015 ayat (1) Rancangan 

peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 

(2) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota melalui 
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camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk 

dievaluasi. 

 

2.6.3. Tujuan dan Fungsi Musrenbang Tiyuh 

Tujuan Musrenbang tiyuh yaitu: 

1. Menyepakati Prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan tiyuh yang akan 

menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan tiyuh dengan 

pemilahan sebagai berikut: 

(1) Prioritas kegiatan tiyuh yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri 

dan dibiayai melalui biaya swadaya tiyuh/masyarakat; 

(2) Prioritas kegiatan tiyuh yang akan dilaksanakan oleh tiyuh sendiri 

yang dibiayai melalu ADD yang berasal dari APBD 

kabupaten/kota atau sumber dana lain; 

(3) Prioritas masalah daerah yang ada di tiyuh yang akan diusulkan 

melalui Musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan 

pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kabupaten/kota atau 

APBD provinsi. 

2. Menyepakati Tim Delegasi tiyuh yang akan memaparkan persoalan daerah 

yang ada di tiyuhnya pada forum Musrenbang kecamatan untuk 

penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.
34

 

 

Fungsi dilaksanakannya Musrenbang yaitu untuk menghasilkan kesepakatan-

kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan rencana kerja 

pemerintah dan rancangan kerja pemerintah daerah, yang menitik beratkan pada 
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pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja antar kementrian/lembaga/satuan 

kerja perangkat daerah dan antar daerah. 

 

2.6.4.  Dasar Hukum Musrenbang Desa 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah 

harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu 

dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2ayat 2), dengan jenjang perencanaan 

jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupunjangka pendek 

atau tahunan (1 tahun). 

 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional melembagakan Musrenbang di semua 

peringkat pemerintahan dan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan 

tahunan. Menekankan tentang perlunya sinkronisasi lima pendekatan perencanaan 

yaitu pendekatan politik, partisipatif,teknokratis, ’bottom-up’ dan ’top down’ 

dalam perencanaan pembangunan daerah. 

 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Di tetapkan dalam undang-undang 27 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang 

di mana dalam hal ini sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan.Keuangan 
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daerah perlu di perhatikan mana kala dana yang di miliki Negara tidak mencukupi 

atau dengan kata lain tidak bisa melaksanakan pembangunan. 

 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 ini dibuat/di gunakan 

dengan maksud untuk menilai dan mengevaluasi secara cepat, praktis dan 

sistematis pelaksanaan penyelenggaraan Musrenbang Provinsi dan Kabupaten/ 

Kota sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah 

(RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 

 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah 

ini juga; meletakkan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting untuk 

mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat; menciptakan rasa memiliki 

masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah; menjamin terdapatnya 

transparansi, akuntabililitas dan kepentingan umum;perumusan program dan 

pelayanan umum yang memenuhi aspirasi masyarakat. 

 

4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini memiliki 

misi menyatupadukan Sistem-sistem Pembangunan Partisipatif Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional(SPP-SPPN) ke persiapan integrasi, transisi 

program kementrian/kelembagaan ke dalam sistem pembangunan reguler serta 
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menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis dengan perencanaan partisipatif 

dalam pelaksanaan UU desa yang setara dan berkeadilan. 

 

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah 

menciptakan kerangka bagi Musrenbang untuk dapat mensinkronisasikan 

perencanaan (bottom-up) dengan (top down) dan merekonsiliasikan berbagai 

kepentingan dan kebutuhan pemerintah daerah dan non pemerintah daerah dalam 

perencanaan pembangunan daerah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua 

macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis 

empiris. 

(a) Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan normatif atau pendekatan 

kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan dalam penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. 

Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis 

bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, undang-undang, 

peraturan pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

(b) Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan mengkaji hukum yang 

dikonsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya 

tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup 

bermasyarakat. 
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3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sukender. 

(a) Data Primer 

Data primer adalah data  yang diperoleh langsung dari lapangan atau data 

yang diperoleh lansung dari masyarakat. Data primer dalam penulisan ini 

diperoleh dari pengamatan atau wawancara dengan para responden. 

Pengamatan dilakukan di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar 

Kabupaten Tulang Bawang Barat serta melakukan wawancara. 

Pihak yang akan diwawancarai merupakan narasumber, meliputi: 

1) Kepala Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang 

Bawang Barat 

2) BPK Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang 

Bawang Barat 

3) Sekertais Tiyuh Daya Asri. 

 

(b) Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai 

sumber yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-

dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada 

kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari 

bahan hukum primer, sekunder, tersier. 

1) Badan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang 

berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat 

mengikat untuk penyelengaraan kehidupan masyarakat. 
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Bahan hukun primer antara lain meliputi: 

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa. 

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

(3) Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa. 

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraruran 

Pelaksanaan UURI No. 6 Tahun 2014. 

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah. 

(6) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perencanaan 

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Tiyuh, Pemanfaatan dan 

Pendayagunaan Masyarakat Tiyuh. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang 

memberikan keterangan terhadap bahan hukum yang memberikan 

keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak 

langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak 

lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian 

yang berwujud laporan dan buku-buku hukum. 
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3) Bahan Hukum Tersier 

Badan hukum tersier yang merupakan petunjuk ataupun penjelasan 

terhadap bahan primer dan bahan sekunder meliputu Kamus Hukum, 

dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data 

3.3.1 Metode Pengumpulan Data 

Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan cara-cara sebagai berikut: 

(1) Studi Kepustakaan. 

Dilakukan dengan cara menelaah, membaca buku, mempelajari, mencatat, 

dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang ada 

kaitnannya dengan hal yang dibahas. 

(2) Studi Lapangan 

Dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk 

mendapatkan data primer dan dilaksanakan dengan cara wawancara. 

Wawancara terbuka melalui pembicara langsung dan lisan dengan 

berpedoman  pada daftar pertanyaan yang disiapkan secara garis besar 

yang akan berkembang pada waktu wawancara berlangsung. 

 

3.3.2 Pengolahan Data 

Setelah dat terkumpul dengan baik melalui studi kepustakaan dan studi lapangan 

kemudian data diolah dengan cara mengelompokkan kembali data, setelah itu 

diidentifikasi sesuai dengan pokok bahasan. Setelah mendapat data yang 

diperoleh, maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain: 
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(a) Editing, yaitu data yang diperoleh dengan cara pemilahan data dengan 

cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relefan dengan pokok 

masalah. 

(b) Evaluasi, yaitu penentuan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul. 

(c) Klasifikasi, yaitu penyusunan dan mengelompokkan data berdasarkan jenis 

data. 

(d) Sistematika Data, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah 

ditetapkan. 

(e) Penyusunan Data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis 

sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan 

dalam menganalisa data tersebut. 

 

3.4 Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara 

mengangkat fakta keadaan, variable, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama 

penelitian dan menyajian apa adanya dengan menjabarkan secara rinci kenyataan 

atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat sehingga siperoleh gambaran 

yang jelas terhadap permasalahan yang dibahas sehingga memudahkan untuk 

ditarik kesimpulan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fungsi Munrenbang desa dalam pembangunan yang partisipatif di Tiyuh Daya 

Asri antara lain: 

1) Menyusun Daftar Kegiatan Prioritas 

Daftar kegiatan prioritas disusun setelah dicapainya mufakat bersama dalam 

Musrenbang. 

2) Membahas dan Menyepakati RPJM Tiyuh dan Mengubah RPJM Tiyuh. 

Kepalo Tiyuh menyelenggarakan Musrenbang Tiyuh untuk membahas dan 

menyepakati rancangan RPJM Tiyuh, yang diikuti oleh Pemerintah Tiyuh, 

BPT, dan unsur masyarakat. 

3) Membahas dan Menyepakati Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tiyuh dan 

Mengubah RKP Tiyuh. 

Penyusunan RKP Tiyuh merupakan penjabaran dari RPJM Tiyuh, RKP Tiyuh 

disusun oleh Pemerintah Tiyuh yang kemudian dibahas dan disepakati 

bersama dalam Musrenbang Tiyuh. 

4) Sebagai wadah Aspirasi bagi Masyarakat. 
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Wadah aspirasi merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menampung 

pendapat-pendapat atau usulan-usulan masyarakat. 

5) Untuk mencapai Mufakat dalam Rencana Pembangunan Desa 

Musyawarah merupakan istilah yang sebanarnya sudah jelas berarti 

merupakan forum untuk merembukan sesuatu dan berakhir pada pengambilan 

kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. 

6) Menyepakati Tim Delegasi  

Tim delegasi Tiyuh disepaki untuk mewakili masyarakat di Tiyuh Daya Asri 

untuk memaparkan persoalan yang ada di Tiyuh Daya Asri di forum 

Musrenbang kecamatan. 

7) Upaya Memajukan Tiyuh 

Musrenbang yang menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik akan 

mempermudah masyarakat untuk memajukan Tiyuh sesuai dengan potensi 

yang ada. 

 

2. Pelaksanaan Musrenbang Desa di Tiyuh Daya Asri memiliki Beberapa 

hambatan-hambatan yaitu: 

1) Kendala yang berkaitan dengan SDM terutama menyangkut keterlibatan  

masyarakat yang rendah dan masih besarnya pengaruh Kepala Tiyuh, 

sehingga tidak dilakukan secara partisipatif. 

2) Kendala yang berkaitan dengan kelengkapan peserta Musrenbang, yaitu tidak 

diikutsertakanya kaum wanita dan kaum pemuda.  

3) Kendala yang berkaitan dengan masih kuatnya paradigma lama yang 

berlomba untuk menyusun daftar belanja tanpa memperhatikan prioritas 

kebutuhan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan-kesimpulan yang telah diuraikan 

diatas, beberapa saran diajukan sebagai bahan masukan kepada pemerintah, 

pemerintah tiyuh dan penyelenggara Musrenbang yakni sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pemerintahan desa di Tiyuh Daya Asri kembali memperluas arti 

dari Musrenbang itu sendiri dengan memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk kembali berpartisipasi aktif dan memberikan informasi 

tentang pentingnya partisipasi aktif masyarakat sehingga pembangunan dan 

potensi yang ada di Tiyuh Daya Asri dapat dimanfaatkan dengan maksimal. 

2. Sebaiknya dalam pengambilan keputusan keterlibatan Stakeholders sangatlah 

penting guna meningkatkan kualitas hasil dari usulan yang di prioritaskan. 

Oleh karena itu harus ada keterwakilan dari golongan wanita, dan golongan 

pemuda harus ditingkatkan. 

3. Sebaiknya kualitas Informasi yang disampaikan kepada peserta lebih 

diperjelas oleh Pemerintah Daerah, terutama tentang kejelasan isu dan 

permasalahan strategis yang dihadapi, prioritas program, kegiatan dan 

ketersediaan pendanaan. Sehingga apa yang menjadi usulan dari Tiyuh tidak 

menyimpang dengan anggaran yang disediakan. 
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