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ABSTRACT 

AUTHORITY OF THE VILLAGE ACCOMPANIMENT IN 

CONNECTION WITH IMPLEMENTATION OF THE 

ADMINISTRATION IN THE VILLAGE  

(Study in Pugung Raharjo Village, Pugung Raharjo Regency) 

 

By  

Reza Pahlevi 

 

Empowerment of rural communities have done with the accompaniment of the 

village. That shows how important for accompaniment organizing of the village in 

government of village. However, the facts on the ground indicated that the 

presence of the implementation of village was not maximized and was not in 

accordance what is in the Minister of Rural Development Rural and 

Transmigration No. 3 of 2015 on village accompaniment.  

 

The problems in this research are: a. How does the authority of village 

accompaniment in connection with implementation of the administration in the 

village of East Lampung Regency Pugung Raharjo? b. What factors are an 

obstacle to the authority of village assistant in connection with implementation of 

village government in the village of East Lampung Regency Pugung Raharjo? The 

method used is normative and empirical jurisdiction. The data used in this study 

consisted of primary data and secondary data, and analyzed qualitatively. 

 

The results showed that the accompaniment of the village in Pugung Raharjo 

village Sekampung Udik District of East Lampung district, there are a) the 

authority of village accompaniment  in planning programs and allocation of 

village funds, b). village accompaniment authority in the use or designation of the 

village fund allocation, c). village accompaniment authority in terms of 

controlling allocation of village funds, d). village accompanimet authority in 

supervising the village fund allocation. Inhibiting factor in the implementation of 

village accompaniment authority namely the lack of participation of the 

communities, the availability of facilities are not adequate, and the insufficient 

number of Human Resources (HR) as a companion to the village in the district. 

 

Suggested the government should village accompaniment or village should be 

jointly promote the participation of rural communities to improve the performance 

optimization, as well as the synergy in carrying out the duties and functions to 

achieve in terms of rural development. 

 

Keywords: Authority, Accompaniment Village, community, village government. 
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KEWENANGAN PENDAMPING DESA DALAM RANGKA 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 

(Studi Di Desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur) 
 

 

Oleh 

Reza Pahlevi 

 

 

Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan antara lain dengan pendampingan 

desa. Hal tersebut menunjukan bahwa betapa pentingnya Pendampingan desa 

dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Namun, fakta yang ada di lapangan 

menunjukkan bahwa keberadaan pelaksanaan pendampingan desa belum 

maksimal dan belum sesuai dengan apa yang ada dalam Peraturan Menteri Desa 

Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Pendampingan Desa.  

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimanakah kewenangan 

pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa 

Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur? b. Faktor-faktor apakah yang 

menjadi penghambat terhadap kewenangan pendamping desa dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pugung Raharjo Kabupaten 

Lampung Timur?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan 

yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data 

primer dan data sekunder, dan dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pendamping desa di Desa 

Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur yaitu 

a) kewenangan pendamping desa dalam hal perencanaan program-program serta 

alokasi dana desa, b). kewenangan pendamping desa dalam hal pemanfaatan atau 

peruntukan alokasi dana desa, c). kewenangan pendamping desa dalam hal 

pengendalian alokasi dana desa, d). kewenangan pendamping desa dalam hal 

pengawasan alokasi dana desa. Faktor penghambat dalam pelaksanaan 

kewenangan pendamping desa yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat desa, 



 

 

Reza Pahlevi 

ketersediaan fasilitas yang belum memadai, dan kurangnya jumlah Sumber Daya 

Manusia (SDM) sebagai pendamping desa di kecamatan. 

 

Disarankan sebaiknya pendamping desa maupun pemerintah desa harus bersama–

sama meningkatkan partisipasi masyarakat desa untuk meningkatkan optimalisasi 

kinerja, serta saling bersinergi dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk 

mewujudkan kelancaran dalam hal pembangunan di desa. 

 

Kata Kunci: Kewenangan, Pendamping Desa, Masyarakat, Pemerintah Desa. 
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MOTTO 

 

“Dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi ini dengan sombong 

karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi 

dan sekali-kali tidak akan sampai setinggi gunung”. ( Q.S. Surat Al-

Isra : 37 ) 

“ allah akan meninggikan orang-orang beriman diantaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” (Q.S. Al – 

Mujadilah : 11) 

“ Maka, apabila kamu telah selesai ( dari suatu urusan ), kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh ( urusan ) yang lain. Dan hanya kepada 

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”  

( Q.S. Alam Nasyroh : 7-8 ). 

“ Jadilah Manusia yang berguna dalam hidup”. 
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PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, 

merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan 

masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan 

pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan 

pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu 

mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan 

berkeadilan.
1
 

 

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka desa 

                                                 
1
 Rahardjo Adisasmita, Membangun Desa Partisipatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 3. 
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mempunyai kedudukan strategis sebagai ujung tombak serta sebagai tolak ukur 

dalam melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan nasional secara integral.  

 

Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan antara lain dengan pendampingan 

desa. Hal tersebut menunjukan bahwa betapa pentingnya Pendampingan desa 

dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Menurut Pasal 2 huruf (b) Peraturan 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Pendampingan Desa, pendampingan desa dalam menjalankan tugas 

pemerintahan di desa seharusnya bekerjasama dengan perangkat desa untuk 

meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam 

pembangunan desa yang partisipatif. 

 

Menurut Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

memandatkan bahwa Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan 

pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan 

Desa dan Kawasan Perdesaan. Menurut pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa mengamanahkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara 

berjenjang sesuai dengan kebutuhan. 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan 

Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa memberikan 

keistimewaan bagi masyarakat dengan adanya kebijakan pemerintah yang 

berkaitan dengan perangkat desa. Meskipun sudah ada tentang peraturan 

perangkat desa, namun masih banyak kejanggalan dalam menjalankan pemerintah 
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di desa seperti halnya pendampingan desa yang di rasa kurang efektif dalam 

menjalankan pendampingan desa.  

 

Keberadaan pendamping desa, harus bergerak cepat dalam membangun strategi 

dalam menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, tentunya 

sasaran adalah pembangunan fisik, dan sarana prasarana desa dengan tujuan 

membuka seluas-luasnya terhadap pembanguan desa. Keberadaan pendamping 

desa, dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat desa setempat. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Pendamping Desa bahwa pendamping desa adalah bertugas mendampingi desa 

dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 
2
 

Dalam hal ini tugas pendamping desa adalah: 
3
 

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan 

terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.  

2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, 

pembangunan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan 

teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana, dan pemberdayaan 

masyarakat desa.  

3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga 

kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

desa.  

4. Melakukan pengorganisasian didalam kelompok-kelompok masyarakat desa.  

                                                 
2
 Lihat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Trasmigrasi  Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. 
3
 Ibid., Pasal 11 
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5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa 

dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.  

6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara 

partisipatif.  

7. Melakukan koordinasi pendampingan desa ditingkat kecamatan dan 

memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada 

pemerintah dareah kabupaten/kota.  

 

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa 

pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan kualiatas 

hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan 

dasa, pembangunan sarana prasana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, 

serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
4
 

Tentunya selaku pendamping desa perlu melakukan proses pengawasan dan perlu 

dirumuskan dengan pendekatan yang tepat dan dilakukan secara kreatif, inovatif 

dan menjadi bagian dari proses pemberdayaan dan tanggung jawab sosial diantara 

warga masyarakat dalam pembangunan desa. 

 

Terbentuknya pendamping desa merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya 

dari perwujudan demokrasi ditingkat desa. Pendamping desa mempunyai 

pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu menggali, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan 

pedesaan secara partisipatif serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, 

lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan 

                                                 
4
 Pasal 78 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa 
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masyarakat desa sehingga ditingkat menjadi tumpuan harapan masyarakat 

terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya 

bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa sendiri. 

 

Aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah mampu digali dan ditampung oleh 

pendamping desa tidak akan mampu disalurkan jika tidak terdapat kerjasama 

antara pendamping desa dan pemerintah desa yang harmonis, dalam upaya 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berimbas kepada 

pembangunan itu sendiri seperti halnya di Desa Pugung Raharjo Kecamatan 

Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur rendah, mata pencaharian 

masyarakatnya mayoritas adalah petani, belum ada kebijakan pemerintah dengan 

pembangunan desa, selain dari bidang infrastruktur dan melaksanakan program 

pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten. 

 

Peneliti sangat tertarik melihat atas perkembangan-perkembangan pedesaan salah 

satu desa yang memerlukan pendampingan secara khusus adalah Desa Pugung 

Raharjo Di kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, seharusnya 

mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui 

pemberdayan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat, berupaya untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam membentuk dan 

merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf 

hidup yang berkualitas.  

 

Fenomena yang sangat menarik, untuk dikaji dengan permasalahan ini adalah 

pelaksanaan pendampingan desa Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik. 

Secara geografis, terletak di paling barat sebelum Desa Batu Ampar dan Desa 
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Bakeong yang memiliki potensi yang sangat strategis dengan mata pencaharian 

yang sebagian penduduknya mata pencahariannya petani karena besar luas tanah 

yang berjumlah sangat besar. Selain itu, ketidakmampuan sarana dan prasarana 

serta infrastruktur ekonomi dalam menampung pada lulusan lembaga pendidikan 

yang ada di desa berakibat pada timbulnya pengangguran.  

 

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dilakukan program 

pemberdayaan, salah satunya melalaui program peningkatan ekonomi produktif 

yang melibatkan masyarakat desa, sebagai pembinaan dan pengkoordinasi 

jalannya roda pemerintahan, maka pemerintah desa dan pendamping desa 

melaksakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, peningkatan 

ekonomi produktif dengan masyarakat Pugung Raharjo merupakan sebuah Desa 

yang wilayahnya kekurangan infrastruktur pembangunan dan di perhatikan 

pemerintah. Seperti halnya infrastruktur jalan, perlu perhatian yang lebih dari 

pemerintah desa. 

 

Kerjasama antara pendamping desa, dan pemerintah desa dengan melakukan 

perbaikan infrastruktur jalan dan penerangan yang setiap pergantian musim selalu 

mengalami kerusakan. Selain itu juga, kesadaran pendidikan masyarakat di desa 

ini lumayan tinggi, Hal ini di buktikan dengan dukungan masyarakat terhadap 

kegiatan-kegiatan desa dalam bidang pendidikan, namun tidak hanya dalam 

pendidikan saja dalam infrastruktur pembangunan juga menjadi isu publik karena 

kurangnya perhatian dari pemerintah.  
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Ruang lingkup pendamping desa, meliputi pendampingan masyarakat desa 

dilaksanakan secara berjenjang, untuk memberdayakan dan memperkuat desa. 

Pendampingan masyarakat desa, sesuai dengan kebutuhan yang di dasarkan pada 

kondisi geografis wilayah, nilai APBD desa, dan cakupan kegiatan yang di 

dampingi. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pendampingan desa 

dilaksanakan oleh pendamping desa, yang terdiri atas tenaga pendamping 

profesional yang meliputi (pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan, 

pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten dan tenaga ahli 

pemberdayaan masyarakat yang brekedudukan di pusat atau provinsi ), kader 

pemberdayaan masyarakat (Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok 

Pengerajin, Kelompok Perempuan, Kelompok pemerhati dan Perlindungan Anak, 

Kelompok Masyarakat Miskin dan Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai 

dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa), dan pihak ketiga (Lembaga 

Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, 

Perusahaan).  

 

Hal ini sangat menarik untuk di teliti khususnya dalam pendampingan desa di 

Desa Pugung Raharjo kecamatan Sekampung Udik penulis mengkaji mengenai 

kewenangan tenaga pendamping profesional yaitu Pendamping Desa 

berkedudukan di kecamatan Sekampung Udik di Desa Pugung Raharjo dalam 

rangka meningkatkan pembanguanan dan pemberdayaan masyarakat untuk 

kesejahteraan masyarakat setempat, kerjasama antara pemerintah desa dan 

pendamping desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Pugung Raharjo 

melihat pertumbuhan pendidikan di desa ini lebih baik dari desa yang lainnya 

serta faktor - faktor penghambat tenaga pendamping profesional yang dalam hal 
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ini adalah pendamping desa di kecamatan dalam menjalankan kewenanganya di 

Desa Pugung Rahrjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa (Studi di Desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kewenangan pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan desa (Studi di Desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung 

Timur)? 

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat terhadap kewenangan 

pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa (Studi di 

Desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur)? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kewenangan pendamping desa dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa (Studi di Desa Pugung Raharjo 

Kabupaten Lampung Timur). 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat terhadap kewenangan 

pendamping desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Studi di Desa 

Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur). 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penulisan skripsi ini antara lain: 

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini di harapkan dapat di gunakan untuk memberikan 

sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan ilmu hukum, 

khususnya Hukum Administrasi Negara mengenai kewenangan pendamping 

desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Pugung 

Raharjo Kabupaten Lampung Timur. 

2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang 

kewenangan pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan desa. 

b. Memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah yang berkaitan 

dengan kewenangan pendamping desa.  

c. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin 

mengkaji secara mendalam tentang kewenangan pendamping desa. 

d. Penelitian ini sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah 

sekaligus menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang kewenangan 

pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. 

  



10 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Kewenangan 

 

2.1.1. Pengertian Kewenangan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata 

kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, 

kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab 

kepada orang/badan lain.
5
 Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang 

berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai 

seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan 

wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan 

hukum publik.
6
 

 

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan 

kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak 

berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.
7
 Kewenangan adalah 

merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau 

                                                 
5
 Kamal Hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah 

Di Indonesia, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 35. 
6
 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 71. 

7
 Nurmayani,  Hukum Administrasi Daerah, (Bandar lampung: Universitas Lampung, 2009),  hlm. 

26. 
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institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga 

menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-

kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh 

pejabat atau institusi.
8
 

 

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat 

bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau 

institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

 

2.1.2. Sumber Kewenangan 

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi,delegasi, 

dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagaiberikut : Wewenang yang 

diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru 

oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini 

dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi 

terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan 

TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif 

kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului 

oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu 

pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau 

Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.
9
 

 

                                                 
8
 Ridwan HR. Op.Cit. hlm. 99. 

9
 Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: 

Pustaka Harapan. 2004), hlm. 68. 
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Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan 

harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui 

tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya 

digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, 

sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari 

pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan 

antara delegasi dan mandat.  

 

Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ 

pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan 

perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke 

delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, 

kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas ”contrarius actus”. 

Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-

undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan 

dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal 

mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang 

bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi 

mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang 

dilimpahkan itu.
10

 

 

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan 

menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung 

arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak 

                                                 
10

 Ridwan HR. Op.Cit. hlm.108-109. 
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melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan 

tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan 

tindakan tertentu Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan 

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara 

yaitu atribusi, delegasi dan mandat.
11

 

 

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru, oleh suatu 

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam 

peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk 

peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 

atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan 

tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap 

diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.
12

 

 

Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan 

dibedakan: Original legislator, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai 

pembentuk Undang-undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang 

melahirkan suatu undangundang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, 

oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Di tingkat daerah yaitu DPRD dan 

pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 22 ayat (1), 

UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang jika terjadi kepentingan yang 

memaksa. Delegated legislator, dalam hal ini seperti presiden yang berdasarkan 

suatu undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah, yaitu diciptakan 

                                                 
11

Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, 

(Bandung: Fakultas Hukum, 2000),  hlm. 1-2. 
12

 Ridwan HR. Op.Cit. hlm. 104. 
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wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara 

tertentu. 

 

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan 

atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan 

secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu 

delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.
13

 Misal, dalam 

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi 

Kementerian Negara Pasal 93 (1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan (2) Pejabat 

struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang 

bersangkutan. (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan 

diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri yang 

bersangkutan. 

 

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan 

pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 

1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan 

sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu 

dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab.  

 

Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ 

pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan 

perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan 

perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau 

                                                 
13

 Ibid. hlm. 104-105. 
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memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern 

pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima 

wewenang (atributaris).
14

 

 

2.1.3 Macam-Macam Kewenangan  

Macam-macam kewenangan yaitu :
15

 

a. Atribusi 

Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat 

undang -undang kepada organ pemerintahan. 

b. Delegasi 

Delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ 

pemerintahan yang satu ke organ pemerintahan yang lainnya. 

c. Mandat 

Mandat merupakan pelimpahan wewenang ketika organ pemerintahan 

mengizinkan kewenangannya dijalankan oeh orang lain atas namanya. 

 

Untuk dapat memperoleh suatu kewenangan, pemerintah daerah dapat 

memperolehnya melalui tiga cara, yaitu melalui atribusi, delegasi, dan mandat. 

Setelah memperoleh kewenangan dari tiga sumber memperoleh kewenangan 

tersebut, barulah pemerintah dapat menjalankan kewenangannya. Kewenangan 

tersebut merupakan suatu tindakan hukum dari pemerintah dan hanya dapat 

dilakukan oleh aparatur negara dengan tanggung jawab yang diemban sendiri. 

Selain itu, perbuatan dari aparatur pemerintahan tersebut yang dilakukan sesuai 

                                                 
14

 Ibid. hlm. 109. 
15

  Ridwan HR.,Op.Cit. hlm. 78-79 



16 

kewenangannya akan menimbulkan suatu akibat hukum dibidang hukum 

administrasi demi terciptanya pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.  

 

Hal ini sesuai dengan unsur dari tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan 

kewenangan aparatur pemerintahan yaitu:
16

 

a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai 

penguasa maupun sebagai alat perlengakapan pemerintahan dengan prakarsa 

dan tanggung jawab sendiri. 

b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi 

pemerintahan. 

c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat 

hukum di bidang hukum administrasi. 

d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan 

kepentingan negara dan rakyat. 

 

Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjelaskan fungsi 

pemerintahannya dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik dan tindakan 

hukum privat. Tindakan hukum publik berarti tindakan hukum yang dilakukan 

tersebut didasarkan pada hukum publik, sedangkan tindakan hukum privat adalah 

tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan. Tindakan 

hukum publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi 

pemerintahannya, dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik yang bersifat 

sepihak dan tindakan banyak pihak.  

 

                                                 
16

 Ibid, hlm. 18-19 
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Peraturan bersama antar kabupaten atau antara kabupaten dengan provinsi adalah 

contoh dari tindakan yang hukum publik beberapa pihak, dan tindakan hukum 

publik sepihak berbentuk tindakan yang dilakukan sendiri oleh organ 

pemerintahan yang menimbulkan suatu akibat hukum publik, misalnya saja 

pemberian izin oleh pemerintah kepada subyek hukum atau badan hukum yang 

memerlukannya. 

 

Untuk dapat melakukan suatu tindakan hukum, pemerintah memerlukan 

instrumen pemerintah yang digunakan sebagai sarana-sarana untuk menjalankan 

tugas-tugas pemerintahan yang. Instrumen dari pemerintah terdiri dari bermacam-

macam bentuk, yaitu Peraturan Perundang-Undangan, Ketetapan Tata Usaha 

Negara, Peraturan Kebijakan, perizinan dan lainnya. Semua instrumen ini 

haruslah digunakan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya agar pemerintah 

dapat mengatur kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan dan kemasyarakatan 

dengan baik dan tidak menyimpang dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan 

yang baik. 

 

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa macam -macam 

kewenangan yaitu atribusi, delegasi dan mandat.  

 

2.2. Desa  

 

2.2.1. Pengertian Desa 

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah 

air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village 

yang diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller 
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than and town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan 

adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah 

Kabupaten. 

 

Menurut H.A.W. Widjaja desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat istimewa. 

Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
17

 Menurut 

R. Bintarto,
18

 berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa 

merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang 

terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
19

 desa adalah suatu kesatuan wilayah 

yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan 

sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok 

rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, 

Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

                                                 
17

 Prof. Drs. Widjaja, HAW, Pemerintahan Desa/Marga. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2003), hlm. 3. 
18

 Ibid, hlm. 15. 
19

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013, hlm.2. 
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hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Menurut Zakaria dalam Candra Kusuma, menyatakan bahwa desa adalah 

sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu 

serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah 

pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.
20

 

 

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni: 

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak 

asal-usul desa. 

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan 

pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan 

pelayanan masyarakat. 

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan 

diserahkan kepada desa. 

 

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak: 
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 Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi 

Publik , vol I, No. 6. 



20 

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, 

adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa; 

2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; 

3. Mendapatkan sumber pendapatan; 

 

Desa berkewajiban; 

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat 

desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa; 

3. Mengembangkan kehidupan demokrasi; 

4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan 

5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa; 

 

Tujuan pembentukan desa, adalah untuk meningkatkan kemampuan 

penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan 

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan 

dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan, hingga ditingkat 

akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk 

pembentukan desa yakni: pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 

kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan 

pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan 

atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana 

perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, 

faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan 
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bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan 

masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat. 

 

2.2.2 Pengertian Pemerintah Desa 

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.
21

 

 

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang 

penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu 

proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangakutan dipadukan 

dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Lebih lanjut Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.
22

 Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD).  
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  Nurmayani, Op.Cit., hlm. 2-3 
22

  Maria Eni Surasrih, Pemerintah Desa dan Implementasinya, (Jakarta: Erlangga, 2006) , hlm. 23 
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Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan 

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
23

 

 

1. Pemerintah Desa 

a. Kepala Desa 

Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua 

urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain -

lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditujuk 

oleh pemerintah. Adapun Pengertian kepala desa Menurut Tahmit kepala desa 

adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari 

pemerintah desa, masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang 

lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung 

jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan 

Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari, pambakal, 

hukum tua, perbekel, Peratin.  

 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud 

kepala desa adalah sesorang yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, 

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa. 

 

b. Perangkat Desa 

Perangkat Desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana 

teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas 

dan wewenangnya. Dengan demikian, perangkat desa bertanggungjawab kepada 

                                                 
23

  Rudy, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandar Lampung: PKKPU FH UNILA, 2013) hlm.82 
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kepala desa. Perangkat Desa, diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan 

dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya, Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur 

staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi 

pemerintahan. Sekretariat Desa, paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, 

ketentuan mengenai bidang urusan diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan 

tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional 

antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. 

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas 

operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas (tiga) seksi, ketentuan 

mengenai pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perangkat desa 

adalah bagian dari pemerintah desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah 

dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota dan perangkat desa 

bertanggungjawab kepada kepala desa dalam membantu kepala desa dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya. 

 

2. Badan Permusyawaratan Desa 

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 

secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari 

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan 
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secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 

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

Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 

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

 

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa struktur 

pemerintahan desa adalah susunan secara sistematik pemerintahan desa yang 

terdiri dari pemerintah desa dan BPD. 

 

2.2.3. Struktur Pemerintah Desa 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 

bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam 

ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan 

sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, 

bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya. 

Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; 

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan 

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa 

adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar tersebut, 

Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. 

Diantaranya adalah, bahwa Kepala Desa berwenang untuk: 
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a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; 

c. Memegang kekeuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; 

d. Menetapkan Peraturan Desa; 

e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

f. Membina kehidupan masyarakat desa; 

g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; 

h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasi agar 

mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

masyarakat desa; 

i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;j. Mengusulkan dan menerima 

pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa; 

j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; 

k. Memanfaatkan teknologi tepat guna; 

l. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 

m. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum 

untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perumdangundangan; 

dan 

n. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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Jika ada wewenang, tentu ada kewajiban, wewenang yang dimaksud diatas 

merupakan format yang diakui oleh kontitusi Negara Republik Indonesia. 

Sedangkan untuk kewajiban untuk menjadi Kepala Desa tidaklah mudah, 

diantaranya adalah: 

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 

c. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 

e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, 

profesional, efektif dan efesien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan 

nepotisme; 

f. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di 

desa; 

g. Menyelengarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; 

h. Mengelola keuangan dan Aset Desa; 

i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; 

j. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; 

k. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa; 

l. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; 

m. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa; 
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n. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan 

hidup; 

o. Memberikan informasi kepada masyrakat desa. 

 

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan 

Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum 

ada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: 

Badan Permusyawartan Desa mempunyai fungsi:
24

 

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 

Desa; 

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; 

c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa;  

d. Badan Permusyawartan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi 

penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a 

Undang-Undang Desa. 

 

Badan Permusyawaratan Desa berhak: 

a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan 

desa kepada pemerintah desa;  

b. Menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan, 

pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa;  

c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja. 
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 Pasal  55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Undang-Undang Desa Pasal 48, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, 

kepala desa wajib menyampikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap 

akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laopran 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada 

Bupati/Kota, menyampaikan laporan keterangan secara tertulis kepada Badan 

Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Lebih lanjut dalam Pasal 51 

Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48 

huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara 

tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.  

 

Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Laporan 

keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan kinerja kepala desa. Dari uraian tersebut sudah jelas bahwa Badan 

Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut 

mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Mari kita 

cermati ketentuan pasal 48 dan 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. 

Lihat Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Undang-Undang Desa.Selain bersama Badan Permusyawaratan 

Desa, sesuai dengan undang-undang bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat 
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desa. Perangkat desa menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa terncantum dalam Pasal 48. Perangkat desa terdiri atas;
25

 

a. Sekretariat desa; 

b. Pelaksana kewilayahan; dan 

c. Pelaksana teknis.  

 

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat 

atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 

perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat 

dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu 

berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa 

mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.  

 

Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai 

dengan kewenangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.
26

 Untuk melaksanakan tugas – 

tugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar 

mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Dengan demikian susunan 

organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Desa.  

 

                                                 
25

 Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-

Undang Desa. 
26

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 
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Struktur organisasi pemerintah desa harus disesuikan dengan kewenangan dan 

beban tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Asnawi Rewansyah ada 5 (lima) 

fungsi utama pemerintah yaitu:
27

 

(1) Fungsi pengaturan/regulasi,  

(2) Fungsi pelayanan kepada masyarakat,  

(3) Fungsi pemberdayaan masyarakat,  

(4) Fungsi pengelolaan asset/kekayaan dan 

(5) Fungsi pengamanan dan perlindungan. 

 

2.2.4. Pendamping Desa 

Pendamping desa adalah seseorang yang berupaya mengembangkan kemandirian 

dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya 

melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai 

dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.  

 

Sedangkan menurut pasal 1 angka (13) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PermenDesaPDTTrans) Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Pendampingan Desa, pendampingan desa adalah kegiatan untuk 

melakukan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, 

pengarahan dan fasilitasi desa. Pendampingan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah 

Daerah baik Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional 

baik di Kabupten maupun Kecamatan serta Kader Pemberdayaan Masyarakat 

Desa. 

                                                 
27

 Asmawi Rewansyah, Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance, (Jakarta: CV 

Yusaintanas Prima, 2010), hlm. 8. 
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Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas: 

a. Tenaga pendamping profesional (pendamping Desa berkedudukan di 

kecamatan, pendamping Teknis berkedudukan di Kabupaten, dan Tenaga 

Ahli Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di Pusat dan Provinsi). 

b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, 

Kelompok Pengerajin, Kelompok Perempuan, Kelompok pemerhati dan 

Perlindungan Anak, Kelompok Masyarakat Miskin dan Kelompok-kelompok 

masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa. 

c. Pihak ketiga (Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi 

Kemasyarakatan, Perusahaan). 

 

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015, pendampingan masyarakat desa dilaksanakan 

secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat desa. Pendamping 

Desa, bukan pengelola proyek pembangunan di desa. Kerja Pendampingan Desa 

difokuskan pada upaya memberdayakan masyarakat desa melalui proses belajar 

sosial. Dengan demikian, pendamping desa tidak dibebani dengan tugas-tugas 

pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan desa yang berdasarkan 

Undang-Undang Desa sudah menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah desa. 

 

2.2.5. Syarat-syarat Pendamping Desa 

Menurut pasal 24 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Deaerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Kompetensi 

pendamping desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain: 
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a. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat; 

b. Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat Desa; 

c. Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa; 

d. Mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat Desa 

dalam musyawarah Desa; dan/atau 

e. Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya 

masyarakat Desa. 

 

Kompetensi pendamping teknis memenuhi unsur kualifikasi sebagai berikut: 

a. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan 

program dan kegiatan sektoral; 

b. Memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian 

masyarakat; 

c. Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga 

kemasyarakatan; dan/atau 

d. Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di 

wilayahnya. 

 

Kompetensi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sekurang-kurangnya 

memenuhi unsur kualifikasi antara lain: 

a. Memiliki pengalaman dalam pengendalian dan manajemen program 

pemberdayaan masyarakat; 

b. Peningkatan kapasitas dan pelatihan pemberdayaan masyarakat; dan 

c. Analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat. 
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Tenaga pendamping profesional harus memiliki sertifikasi kompetensi yang 

diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi, pendamping desa, pendamping teknis 

dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat diberikan pembekalan peningkatan 

kapasitas dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.  

 

2.2.6. Tugas Pendamping Desa  

Tugas dan Fungsi Pendamping Desa dalam mensukseskan penggunaan dana desa 

Penggunaan dana desa harus dikawal dan didampingi dengan ketat, agar tujuan 

pencairannya, yaitu dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan 

Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada dapat 

tercapai dengan sukses. 

 

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pendamping desa bertugas 

mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan 

masyarakat Desa. 

 

Pasal 12 pendamping desa melaksanakan tugas mendampingi desa, meliputi: 

a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan 

terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; 

b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, 

pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan 

teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa; 
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c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga 

kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

Desa; 

d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok – kelompok masyarakat 

Desa; 

e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat 

Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru; 

f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara 

partisipatif;  

g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi 

laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. 

 

2.2.7. Tujuan Pendamping Desa 

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 

Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, tujuan 

pendampingan desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi: 

a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan 

pembangunan Desa; 

b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam 

pembangunan desa yang partisipatif; 

c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan 

d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris. 
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2.2.8. Landasan Hukum Pendamping Desa 

Berikut adalah landasan hukum yang mendasari kewenangan tentang Pendamping 

Desa: 

a. Undang-Undang Dasar 1945; 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan; 

d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 

bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara; 

h. Peraturan Presiden 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

i. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. 

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman        

Pembangunan Desa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.
28

 

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan secara yuridis normatif 

Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk 

diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan 

dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
29

 

2. Pendekatan secara yuridis empiris 

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke 

lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-

undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta 

melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat 

memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. 

                                                 
28

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum,. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 

hlm. 112. 
29

 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14. 
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3.2. Sumber dan Jenis Data 

 

Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai 

berikut: 
30

 

1. Data Primer  

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.  

2. Data Sekunder 

Data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena dalam 

penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi 

aturan-aturan yang bersifat normatif.
31

 Data yang diperoleh dan diolah dalam 

penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber 

kepustakaan yang terdiri dari:  

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh 

pembentuk hukum negara,
32

 antara lain : 

1) Undang-Undang Dasar 1945; 

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

                                                 
30

 Ibid. hlm.61. 
31

 Ibid. 
32

 Soejono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 

2002), hlm.52. 
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3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan; 

4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 

bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara; 

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa; 

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa. 

10) Peraturan Presiden 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

11) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan 

terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-

hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, dan sebagainya.
33

 Bahan hukum 

sekunder yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini di peroleh dari 

                                                 
33

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 23. 
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studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan 

pemerintahan daerah, desa, pemerintahan desa, pendamping desa. 

 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus 

hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum, dan bahan-bahan 

diluar bidang hukum, seperti majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil 

pencarian yang bersumber dari internet berkaitan dengan masalah yang 

diteliti.  

 

3.3. Penentuan Narasumber 

 

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bapak Ahmad Kausar S.E., Selaku Kepala Desa di Desa Pugung Raharjo 

2. Bapak Wiyanto S.P., Selaku Pendamping Desa di Desa Pugung Raharjo 

 

3.4. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

 

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengumpulan data, dilakukan melalui Studi Kepustakaan (library research) 

dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur 

yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
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b. Studi lapangan, dilakukan melalui penelitian langsung dilapangan guna 

memperoleh informasi yang dibutuhkan
34

 terkait dengan kewenangan 

pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa di desa 

Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur Studi lapangan dilakukan dengan 

wawancara langsung dan memberikan pertanyaan kepada responden penelitian 

dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan. 

 

3.5. Metode Pengolahan Data 

 

Pengolahan data dilakukan dengan cara : 

1. Identifikasi, identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang 

berhubungan dengan kewenangan pendamping desa dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Pugung Raharjo Kabupaten 

Lampung Timur. 

2. Pemeriksaan data, (editing), yaitu data yang diperoleh, diperiksa untuk 

mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-

kesalahan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang 

dibahas. 

3. Seleksi data, yaitu memeriksa secara keseluruhan data untuk menghindari 

kekurangan dan kesalahan data yang berhubungan dengan permasalahan. 

4. Klarifikasi data, pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut 

bahasannya masing-masing dan telah dianalisis agar sesuai dengan 

permasalahannya. 

                                                 
34

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press),  

2002, hlm.61. 
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5. Penyusunan data, yaitu menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis 

sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami. 

 

3.6. Analisis Data 

 

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode 

kualitatif, yaitu memberikan arti dan makna dari setiap data yang diperoleh 

dengan cara menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian dengan bentuk 

uraian kalimat secara terperinci, kemudian dalam uraian tersebut dapat ditarik 

kesimpulan mengenai kewenangan pendamping desa dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung 

Timur. Kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir 

berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan 

pengambilan yang bersifat khusus. sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas 

tentang masalah yang diteliti.  



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan  

 

1. Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa di Desa Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik 

Kabupaten Lampung Timur didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan 

Desa. Adapun yang menjadi kewenangan dari pendamping desa adalah  

sebagai berikut: a) Kewenangan pendamping desa dalam hal perencanaan 

program-program serta alokasi dana desa, artinya bagi pendamping desa 

dalam hal ini pendamping desa ikut andil dalam penyusunan program-

program anggaran dana desa, pendamping desa memberikan masukan dan 

saran kepada kepala desa dalam hal penyusunan pemanfaatan anggaran 

alokasi dana desa. b). Kewenangan pendamping desa dalam hal pemanfaatan 

atau peruntukan alokasi dana desa, artinya pendamping desa memberikan 

masukan masukan kepada kepala desa. c) Kewenangan pendamping  desa 

untuk pengendalian dalam hal pengalokasian anggaran dana desa agar 

menghindari penyalahgunaan anggaran dana desa. d) Kewenangan 
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pendamping desa dalam hal pengawasan alokasi dana desa artinya 

pendamping desa melakukan kontroling kepada kepala desa dalam 

penggunaan anggaran dana desa.  

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kewenangan 

pendamping desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu : (a) 

Kurangnya tenaga ahli pendamping desa di tingkat kecamatan karna hanya 

berjumlah 1 (satu) orang saja. (b) Kurang maksimal dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya yaitu dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi, dan 

pengorganisasian masyarakat. (c) Keterbatasan pengalaman dan pengetahuan 

dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan di desa masih 

kurang. (d) Kerjasama perangkat desa masih kurang hal ini disebabkan karna 

kurangnya komunikasi yang baik antara perangkat desa dengan pendamping 

desa. (e) Kurangnya keterbukaan perangkat desa kepada pendamping desa hal 

ini disebabkan karna kurangnya kepercayaan terhadap pendamping desa. 

 

5.2 Saran  

 

1. Sebaiknya pendamping desa dan pemerintah desa harus bersama–sama 

meningkatkan partisipasi masyarakat desa untuk meningkatkan optimalisasi 

kinerja, serta saling bersinergi dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk 

mewujudkan kelancaran dalam hal pembangunan di desa. 

2. Sebaiknya pemerintah merekrut pendamping desa yang lebih profesional, 

kompeten dan berkulaitas agar dapat mendampingi dan memfasilitasi 

pemerintah desa mulai dari perncanaan, pelaksanaan pembangunan, 

pengawasan, dan pertanggung-jawaban dengan baik. 
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3. Sebaiknya pemerintah menambahkan fasilitas penunjang bagi pendamping 

desa maupun pemerintah desa dalam menjalankan tugas, fungsi dan 

kewenangannya agar dapat bekerja lebih optimal lagi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa.  
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