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ABSTRAK

KOORDINASI MULTI-STAKEHOLDER DALAM PENGAWASAN
PELAKSANAAN DANA DESA DI KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh

SIDIK ARYONO

Pembangunan di Indonesia telah memasuki tahap yang lebih serius. Pembangunan
yang dimaksud tertuang dalam Nawa Cita dan diperkuat dengan adanya Undang-
Undang No.6 Tahun 2016 Tentang Desa, disusul dengan digulirkanya dana desa
yang bersumber dari APBN sebagai sumber dana. Pada prakteknya, pelaksanaan
dana desa menemui beberapa permasalahan, seperti yang terjadi di Desa Sidodadi
Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu. Penggunaan dana desa yang tidak
transparan, Kaur Pembangunan tidak dilibatkan dan difungsikan, Tidak ada
musyawarah pekon dalam penggunaan dana desa, Uang dana desa yang dipegang
oleh PJS Kepala pekon, Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak
melalui musyawarah pekon. Namun permasalahan ini nyaris luput dari banyaknya
stakeholder pengawas pelaksana dana desa yang melibatkan Dinas PMD,
Inspektorat, Bappeda, Tenaga Ahli, dan Dinas PU. Hal ini menunjukan indikasi
bahwa koordinasi pengawasan dalam pelaksanaan dana desa masih kurang
maksimal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukan bahwa koordinasi multi-
stakeholder dalam pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pringsewu sudah berjalan
meskipun masih ada kekurangan terkait dengan pola dan syarat koordinasi yang
belum tercapai secara maksimal. Hasil penelitian menunjukan sudah memenuhi
indikator teknik-teknik mengadakan koordinasi menurut Koontz dan Donnely
dalam Wulandari (2015). Kendala yang dihadapi berkaitan dengan sumber daya
manusia dan perbedaan mekanisme kerja antar stakeholder.

Kata kunci : Koordinasi Multi-Stakeholder, Pengawasan, Pelaksanaan Dana
Desa



ABSTRACK

MULTI-STAKEHOLDER COORDINATION IN THE SUPERVISION OF
VILLAGE FUNDS IN PRINGSEWU REGENCY

By

SIDIK ARYONO

Development in Indonesia has entered a more serious stage. The development in
question is contained in Nawa Cita and reinforced by UU No. 6th of 2016th about
Villages, followed by the revolving of village funds sourced from APBN as a fund
source. In practice, the implementation of village funds encountered several
problems, as happened in Sidodadi Village Pardasuka District Pringsewu District.
The use of village funds that are not transparent, The Village Development Leader
not involved and functioned, No village meetings in the use of village funds,
village funds funds held by PJS Pekon Head, Formation of Implementation Team
(TPK) not through pekon deliberation. But this problem is almost escaped from
the many stakeholders of village fund managers involving Dinas PMD,
Inspektorat, Bappeda, Experts, Dinas PU. This indicates that the coordination of
supervision in the implementation of village funds is still not maximal.

The type of this research is descriptive research with qualitative approach. Thus
the results of this study indicate that multi-stakeholder coordination in the
implementation of village funds in the District Pringsewu already running
although there are still shortcomings associated with the pattern and terms of
coordination that has not been reached maximally. The results showed that it has
met the indicators of coordinating techniques according to Koontz and Donnely in
Wulandari (2015). Constraints faced with regard to human resources and
differences in work mechanism among stakeholders.

Keywords: Multi-Stakeholder Coordination, Monitoring, Implementation of
Village Funds
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RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Sidik Aryono, dilahirkan pada 12

September 1993 di Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo

Kabupaten Lampung Tengah,  Lampung dari pasangan
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Penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP

Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur masuk SBMPTN (test

tertulis). Pada jenjang SMP, penulis aktif berorganisasi dan menjabat sebagai

Ketua Organisasi Intra Sekolah (OSIS) SLTP Pancakrida Kalirejo pada periode

2007/2008. Pada jenjang perguruan tinggi penulis berkesempatan berorganisasi di

HIMAGARA dan diamanahkan sebagai Ketua Umum periode 2015/2016,

anggota bidang Humas Pansus Pemira Universitas 2014, Anggota Divisi Litbang

UKMF PA Cakrawala FISIP Unila tahun 2015/2016 dan Kepala Divisi Litbang

tahun 2016/2017. Menjadi anggota Bidang Dana dan Usaha (Danus) UKMF FSPI



FISIP Unila tahun 2014/2016 dan anggota Bidang Kaderisasi pada tahun

2015/2016. Kemudian menjadi Staf Ahli Aksi dan Propaganda (Akspro) BEM U

KBM Unila tahun 2014/2015. Pada bulan Juli-Agustus 2016 penulis mengikuti

kegiatan Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM)

di Desa Kediri Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, selama 40 hari.



Motto

Dan Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku,
maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku

mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia
memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi

(segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman
Kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

(QS Al Baqarah : 186)

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS : Al Insyirah : 5-6)

Kalau tidak bisa mengejar mimpi, berjalan perlahan saja.
Satu langkah kecil setiap hari akan lebih baik dibandingkan

diam dan berandai-andai. (Fiersa Besari)

Melompatlah, namun jangan kehilangan pijakan. Berlarilah,
namun jangan kehilangan tuntunan. Tengadahkan kepala
memandang langit, tundukan pandang memandang tanah.

Pergilah kemanapun, pulanglah hanya pada satu rumah.
Sadar diri, sabar hati

(Sidik Aryono)

Letakan iri pada pengejar akhirat yang dikejar dunia, bukan
pada pengejar dunia yang menjauhi akhirat.

(Sidik Aryono)
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banyak berkorban untuk kami adik-adikmu, semoga mamas dan keluarga

selalu dalam lindunganNya.



17. Mamas Kedua (Sugiarto) terimakasih atas segala curahan tenaga, materi,

pikiran dan banyak hal dari awal masuk kuliah hingga sekarang. Mamas

begitu baik, semoga aku bisa melakukan apa yang sudah mas lakukan, maaf

masih merepotkan dan belum bisa membalas kebaikanmu. Semoga mamas

dan keluarga selalu dalam lindunganNya, segera dikaruniai momongan, dan

bisa berkumpul bersama kami di Lampung. Aku selalu merindukanmu.

18. Mba (Dede Amalia) mba baik banget, nggak ngerti lagi bagaimana

mendeskripsikanya, yang pasti mba the best. Sosok pendiam dan penyayang,

semoga mba dan keluarga selalu dalam lindunganNya, barokah dan sukses

terus usahanya.

19. Adik Perempuanku (Rohmiati Soleha), yang judes banget dari kecil,

ngambekan, tapi penyayang diem-diem. Maaf ya sering jahilin kamu, tapi

kamulah pengobat lelahku saat aku pulang ke rumah. Kamu tetap adik

kecilku yang judes dan ngambekan, selamat kamu telah diterima di Perguruan

Tinggi yang membuat kami sekeluarga bangga padamu. Jangan sia-siakan

kesempatan ini, mulailah belajar bertangggung jawab atas dirimu, buatlah

bapak dan ibu serta kami bangga atas pencapaianmu. Semoga Alloh

senantiasa melindungimu dan menjagamu di sana, dan semoga ilmu yang

sedang kamu tempuh dapat mengangkat derajat keluarga dan menjadi syafaat

bagi keluarga kelak, aamiin. Adik laki-lakiku, (Afid Riyadi) yang sekarang

sudah masuk SMA, si bungsu yang sekarang sudah sama denganku dalam hal

tinggi dan berat badan (bahkan kamu lebih dariku). Tetep baik dan

penyayang, kamu tetap jadi si bungsuku yang juga kujaihili saat aku pulang



ke rumah, kamu juga salah satu pengobat lelahku. Semoga Alloh

memudahkan jalan kalian dalam mencapai kesuksesan dunia akhirat. Aamiin

20. Saudara Sepupuku (Daniel Yanuar) driver handal lintas provinsi. Tetap baik

dan unik, semangat selalu mengais rejeki, salah satu motivasiku selama di

rumah. Semoga disegerakan jodohnya, jangan bosen ditumpangi kalo lagi

pengen refreshing gratisan. Semoga barokah kerjaanya.

21. Ponakanku Melda Ramadhani Setyaningrum dan Nafisha Syafa Ayunindya,

canda tawa kalian sebagai pengobat lelah dan mood boster. Semoga selalu

sehat dan tambah pinter.

22. Keluarga besar mbah Ahmad Sutarjo yang telah menjadi tempatku tumbuh

dan berkembang.

23. Teman satu kamar kost, Dinda dan Leo. Dinda (Ucok, Pangeran Raja

Salman) berawal dari nyariin kost-kostan waktu maba, alhamdulillah

berteman dan bersahabat baik sampai sekarang. Masih jadi orang misterius

yang sulit ditebak, berwawasan luas, teman diskusi yang kritis dan seru.

Orang palembang yang lagi belajar bahasa jawa dan suka lagu dangdut koplo

bahasa jawa. Paling mager kalo dikosan, tapi lu bakal jadi orang yang super

rajin di saat yang tepat. Tetep lucu dengan humor kita bertiga yang

menghangatkan suasana pagi di kostan, dengan jargon khas “semua

tergantung diri sendiri”.Semoga cepet dapet kerjaan yang baik menurut Alloh.

Leo (babang tampannya adek-adek, temen akrab dari maba-dari propti

universitas malah). Jangan mageran le, waktu gak akan berulang, kalo ada

masalah jangan disimpen sendiri. Mulai serius dan tentukan pilihan, tetap

baik tapi jangan bikin baper, tetep energik dan semangat tapi jangan



berlebihan, tetep berponi tapi jangan dimiringin, tetep seperti itu tapi

tambahin dewasa dikit. Terimakasih untuk kalian berdua, temen sharing,

temen makan, temen tidur, temen berjuang walaupun kita punya zona

masing-masing. Maaf sering gua omelin kalo gue kesel, semoga nggak jadi

dendam, semoga kita sukses, jadi calon bapak dan suami yang baik dan selalu

jadi sahabat baik yang semakin baik di hadapan Alloh.amiiin.

24. Squad Basecamp 758 Zona Berfikir Kritis, Kosdik. Pindo (Bapak Rusa),

sosok ketua angkatan yang mengayomi, kekanakan kadangan tapi sebenernya

dewasa dan penuh rekayasa basa-basi. Adi Suryo (Gugum), owner Ngaos

Murah yang sedang merintis bisnis dari bawah, tetep bersahaja dalam

kebaikanmu, atur pola tidurmu. Zulham (Ketua Pelaksana Wismagara The

best, calon anggota dewan) percayalah Zul, cinta punya jalan dan waktu yang

tepat, kurangin begadang yang sia-sia, mulai menata diri dan hidup. Ari

Ismarangga (Denharin 16, Master Sensei), tetep ikhlas dan berikan

pembelajaran, sosok baik yang gupekan, ahli begadang dan berwawasan luas-

terutama dunia kemiliteran, squad ALTA (Anak Lampung Tengah Asli).

Dimas (Samid), si tubuh besar yang baperan, suka narsis layaknya artis, tapi

gue tau lo penyayang, semoga lekas dapet kerja yang baik menurut Alloh.

Hapis Ramadhan (Si Keriting dari Ambon) tetapkan pilihanmu pada satu

wanita, seriusin, tetep baik dan jangan bikin baper, terimaksih buat banyak

hal, terutama PP jakarta lampung sehari semalem, itu mantap. Terimakasih

untuk kalian semua yang telah mewarnai hari-hari penulis selama dalam masa

perjuangan, walau kadang kesal tapi juga rindu selalu ada untuk kalian.



25. Squad Wanita Albarokah, Okke, Septya, Uki, Ghina, dan Uun. Okke (Si

Cabe) terimakasih untuk tebenganya, sering banget nebeng kalau mau pulang

kampung dan berangkat ke Bandar Lampung, sampai dikira pacaran. Adik

kelas dari SMA yang sekarang malah sudah lulus duluan. Septiya

(Kembaranku, sama tanggal dan bulan lahir doang padahal), sosok yang

diem-diem memperhatikan dan penyayang, masih cukup misterius, tapi baik

sebenernya, pinter masak juga, dan keibuan, salah satu temen motoran kalau

pas pulang searah bareng Okke. Uki (si keriting bersuara keras), suka denger

cerita orang, pendengar yang baik dan perhatian, bahkan kebaikanmu

terkadang suka disalahgunakan. Tetep jadi baik ya kii, bersahaja dalam

kebaikan nggak ada ruginya, pokoknya cukup kehilangan semenjak ukii

pindah dari albarokah. Ghina (Si badan besar yang polos), maaf ya gin kalau

selama ini sering jahil, abisnya kamu polos banget, tapi di sisi lain kamu juga

baik, jangan gampang nangisan, sosok penyayang dari Tanggerang, tetep

begitu ya, bersahaja dalam kebaikan. Uun (Si kecil dari Belitang, sering

masuk rumah sakit), sosok wanita yang cukup keras dan galak, bahkan

menurutmu aku adalah orang yang paling sering kamu marahin, mungkin itu

benar. Sosok bendahara umum, bendahara terbaikku, dan kamu juga baik

seperti mereka, yang terkadang sulit mengerti begitu baiknya dirimu, tetap

begitu, bersahaja dalam kebaikan. Jaga diri, jangan sering sakit, jauh dari

rumah, squad albarokah juga udah jauh. Selamat berkarir dan mengabdi di

Lampung, dan tetaplah menjadi dirimu. Terimaksih untuk kalian semua,

banyak yang masih ingin diutarakan, yang pasti kalian semua telah mewarnai

kehidupan perjuangan penulis selama kuliah. Semoga dipertemukan kembali



dalam keadaan yang lebih baik, dan jadilah istri yang baik untuk calon suami

kalian. Aamiin

26. Teman-teman Alasmenara: Okta (Pejuang cinta di atas sepatu roda), Arif

(Inget wismagara rif haha), Zikri(pemilik tendangan kalajengking, zik nyetep

motor dari Natar sampe Kampung Baru itu berkesan hehe ), Meilika (gadis

padang kesunda-sundaan), Ayu W (wakgeng yang idealis), Dilla (pertama

kenal pas maba lewat fb hehe), Hendro (pak kotak, pak sipir yang kalem dan

kadang gak jelas, petikan gitarmu memukau ndro), Dwi MS (pecinta naruto

yang sedang berjuang menjadi hafidzoh, barokalloh ya wi), Eka (yang selalu

manggil gue kakek hmmm), Laras (si kecil murah senyum), Ratu (susah

didefinisikan), Riska (kata yang lain, Cuma gua yang bisa becandaan sama lo,

mungkin faktor U), Sasa (terimakasih buat jamuan gratis seafoodnya hehe),

Luse (yang selalu manggil gua Plak), Arinta (pacarnya Shedi, cinlok nih),BJ

Shedy (pacarnya Arinta, semoga segera menuju semoga) Desti (partner

terbaik pas jadi panitia wismagara, yang katanya mirip Sanju JKT48 ), Rindu

(aku baru sadar, ternyata itu berat), Pepah (yang selalu manggil gua Wak,

nggak tau apa sebabnya), Ade (kok susah didefinisikan), Agnes (kadang

ketuker antara lo sama deviyona hehe), Fajar (berbadan tegap kaya tentara),

Andan (Bukan bumi andan jejama, yang juga manggil gue Wak), Anggi

(yang sekarang sedang menghilang, lekas kembali), Asti (sekarang jadi ibu

bhayangkari, barokalloh), AyuKrui (mantan Ketum UKMBS yang menurutku

itu keren), Cici (tinggi semampai), Eci (cukup banyak membantu karena tema

skripsinya sama, walaupun lo lulus duluan haha), Emon (yang katanya mirip

yuki kato), Devi P (harus liat foto alasmenara buat nginget hh), Devi Y



(pemilik tatapan sendu), Nuris (pemilik seruit tipis), Ellyza (yang sedang

menghilang), Elva (yang sering dipanggil Neng), Fella (ponakanya bung pay

yang jauh dari bungpay, tapi lo baik fell), Ghozie (si badan besar penyuka

anime), Isti (driver wanita dari metro, keep strong), Hendriyansyah (invisible

man), Kartika F (mirip ibu-ibu sosialita, tapi lo baik), Lela (squad kalirejo

pringsewu yang sempat hilang dan sekarang kembali berjuang, semangat la),

Hasby (masuk RS gara-gara sepeda gue), Iqbal (yang katanya kembaran gue,

sampe ibu gue mengakuinya), Nanda (rumahnya di waykandis banyak batu

alam), Nisa (yang pernah ikutan jalan-jalan ke alam bebas bareng kita),

Nita(mirip desti, susah bedain pas maba dulu), Oca (alhamdulillah udah nikah

dan jadi ibu), Yoga (yang sering digodain pake bahasa palembang, jangan

keseringen main game online, “bahaya”), Yogi (kiper Alasmenara andalan),

Galih (Dulur lanang-ketua pekokloverudah mau nikah,-semangat Gal), Resghi

(pelukis yang hilang), Respaty (berbadan besar mirip Ghozi, ahli IT),

Revardo (cowok scoopy), Rico (Coby, yang semangat aktivisnya membawa

ke dunia politik, semangat Co), Syntia (mirip andan), Taufiq (Ketua Ropik

yang lulus cepet), Tiara (pertama kenal pas maba, inget hari sabtu ke kampus

mau ngadep PA, eh ternyata sabtu itu kuliah libur bukan kaya SMA haha),

Tulva (mirip bule), Vania (gadis batak yang ceria), Wahyu (Ketua Gapoktan

yang hilang), Wiza (sering disebut-sebut mirip bu yayu), Wulan (kalem nan

innocent), Dewi A (gadis kobum), Fitri W (si ramping yang lulus cepet dan

sekarang lanjut S2), Hendriko (yang selalu manggil gue Mbah), Jita (yang

tanggal lahirnya sama dengan nama belakang Aryani), Maya (pacarnya

Ketum Sosiologi, semoga segera menuju semoga), Meylani (yang marganya



sama dengan Pak Simon), Pepy (pemilik tahi lalat di bawah bibir seperti

Rano karno), Rahma (yang suka banget godain dinda), Rijkiana (wanita

pemain futsal), Sarah (dipanggil mba Ala), Kartika R (si gendut yang yang

kadang cuek dan gupekan). Edo (pak polisi yang pernah gagal IPDN), Mala

(Ade kelas dari Smansakare), Bayu (alhamdulillah sedang belajar menjadi

bapak yang baik), Khaidir (dulur lanang dari Sendang, salah satu pekoklover,

penggemar ayam), Gibran (selamat udah lulus IPDN), Silvi (yang pernah

lompat pagar kosan pas mau berangkat inagurasi), Panji (lelaki manis yang

pindah ke STAN). Terimakasih atas kebersamaan, warna dan cerita semasa

kuliah, sukses untuk kita semua.

27. Senior-senior Himagara, Angkatan 2000 (Bang Hermawan, Bang Ginanjar),

Angkatan 2001 (Bang Arjay),2002 (Bang Surya), Angkatan 2005 (Bang

Arwin, Bang Deni, Bang Puja, Bang Dani), Angkatan 2006 (Bang Fajrin,

Mas Vico), Angkatan 2007 (Bang Izul Zulkarnain, Bang Agung), Angkatan

2008 (Bang Cindang, Yondri, Bang Ucok, Bang Riski Saad, Bang Joko),

Angkatan 2009 (Bang Angga Mok, Guruh Leo W, Ruli, Agus Setiawan as

Nyom, Fahmi MH, Hendi, Bang Mamang, Bang Dede), Angkatan 2010

(Bang Aden, Samsu, Loy, Efridho, Rizal Beg, Uyung Kagami, Abil,

Ardiansyah, Hepsa R, Woro, Satria, Tiyan Peng, Riski, Datas JM, Taufik

Dito), Angkatan 2011 (Bang Aji, Akbar Pongki, Wahyu Wahedi, Upil, Toto,

Fredi, Deni Menceng, Rosid, Ahmed, Risky Satria, Ciko, Yori, Mba Vike,

Popo, Esa Devi). Angkatan 2012 (Ayah Akbar, Kak Dennish, Alga MM,

Irlan, Beri DS, Satria Mbah, Alfajar, Mamat Gomat, Kiki, Risky Ciby, Rifky

Tiara, Topik Kamera, Uda Reski, Ichwan, Bayu KW, Eko Kalirejo, Abang



Danu, Riski Tripang, Yogi Panjang, Iksan Kribo, Alan, Mba Novi,

Purnamasari, Umay, Ayu Widya, Dara Virginia, Dewi KSL, Anisa R).

Terimakasih untuk semua banyak pengalaman dan pertemanan yang cukup

berharga, yang mewarnai kehidupan kuliah penulis dan menjadi cerita yang

tak terlupakan.

28. Keluarga Besar UKMF Pecinta Alam Cakrawala Fisip Unila. Yang Utama

Angkatan 17, Deby Lisa (Kretek), Aditya Dera (Engkes), Havid Dasuki

(Domble), Agil Wahyu (Balung), Galuh Ambayani (Sang’e), Ecy (Cupang),

Dulta Alghiari (Bonceng), Bona (Teteng), bersama kalian penulis pernah

berproses ditempa di alam bebas, di tengah gelap malam dan dinginya angin

hutan, itu semua menjadi pengalaman yang sangat berharga. Kemudian untuk

Bang Bz, Mario, Eka, Eko, Mamiboy, Ferdi Awed, Imam Santoso, Yusman,

Mimin, Saleh, Juni F, Abi, Tedy Enyeng, Wahyu Curut, Pepy Sember, Rido

Jambon, Resky Bonjrot, Iqbal U, Gaple, Riski Gabon, Adi Sowek, Rico

Martini, Septi Prenges, Ela Lonceng, Athiya Cipluk, Kutek, Leses, Fajar

Cumpluk, Adit Tobong, Karbon, Septri Bontel, Bintang Cuping. Terimakasih

untuk banyak pelajaran dan pengalaman tentang kepecinta alaman, semoga

tetap mencintai diri sendiri dan mencintai alam, salam lestari.

29. Keluarga Besar FSPI FISIP Unila, sebagai tempat belajar dan menimba ilmu

keislaman semasa berkuliah di FISIP, Barokalloh, semoga kita semua

tergolong orang-orang yang dirahmati Alloh Subhaanahu wata’ala. Aamiin.

30. Teman-teman SMA Negeri 1 Kalirejo, terutama kelas XII IPS 2 (DISTRO) :

Manggala Yuda, Ilham Eka, Dedi Kurniawan, Alfi Masruri, Suci Prahyugo,

Aldono F, Yogi Asmara, Robi Wahyu N, Deny, Putri N, Sinta Anggi, Ummi



Kalsum, dan yang lainya yang turut mewarnai kehidupan penulis semasa

duduk di bangku SMA, sukses untuk kita semua.

31. Teman seperjuangan Dimmas Pranata Gama (Buyung), tetap semangat

dengan segala keterbatasan, menembus batas keluar zona nyaman. Sukses

terus usaha dan bisnisnya, semoga sukses dan senantiasa dalam lindungan

dan rahmat Alloh Subhaanahu wata’ala. Aamiin.

32. Teman-teman kelompok KKN PPM Unila periode Juli-Agustus 2016, Desa

Kediri Kec. Gadingrejo Pringsewu. Azmy Prilly Naisa (Purna Paskibra

Pringsewu dan aktifis Himafi), Annisa (Pendiam yang bijak sekaligus

menghanyutkan), Citra (Sikecil yang matematis, perfeksionis serta banyak

bicara), Dea Raisa (Mba-mba yang bijak), Ezra (wati yang sering dibully),

Romario Sihombing (Si Saun the sip yang polos dan easy going), Rahmat

(pakde yang lupa), Sunu Akbar (Innocent dan mageran), Rama (Senior yang

mager), Nadia (yang banyak kejutan), Virgin (banyak hal yang sulit

dimengerti). Terimakasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama masa

pengabdian, kalian turut menjadi bagian kisah selama penulis berproses

dalam studinya. Semoga kita diberikan kesuksesan sesuai jalan yang baik

menurut Alloh. Aamiin

33. Segenap kerabat KKN PPM Unila periode Juli-Agustus 2016, Desa Kediri

Kec. Gadingrejo Pringsewu. Ibu Sri Ismiyati selaku Dosen DPL KKN PPM

Unila khususnya Desa Kediri. Keluarga Pak Saring, terimakasih atas segala

kehangatan dan keramahan yang menjadi rumah kami selama mengabdi 40

hari. Mas Anwar Tsani sekeluarga, yang memberikan banyak pelajaran dan

pengalaman berharga dalam masa pengabdian KKN. Segenap Aparat desa



dan tokoh masyarakat, Pak Sarimin, Pak Widodo, Pak Pairin, dan seluruh

warga desa Kediri yang begitu hangat menerima kami. Semoga keberkahan

selalu dilimpahkan kepada kita semua.

34. Sosok nama dalam doa yang selalu kusemogakan, “Liliana Tarataya”.

Terimakasih banyak “Non” untuk semangat yang diberikan serta dukungan

yang disertakan pada setiap tahap penulis berproses menyelesaikan tugas

skripsi. Tetaplah putih seperti bunga Lili putih dan tetaplah terjaga

kesucianmu seperti bunga Teratai di tengah rawa. Banyak kata yang tak dapat

terucap, biarlah doa sebagai pelengkap atas segala apa yang kita semogakan

bersama. Aamiin.

35. Semua pihak yang membantu secara langsung atau tidak langsung selama

penulis kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini ditulis

dengan usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan peneliti.

Jika masih terdapat banyak kekurangan, dapat dijadikan evaluasi atau penelitian

lanjutan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang memerlukan.

Bandar Lampung, Januari 2019

Penulis

Sidik Aryono
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia saat ini telah memasuki fase yang sangat

diprioritaskan. Pembangunan dalam hal ini meliputi pembangunan pada sektor

pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha

dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan,

infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, pembangunan wilayah, serta politik,

hukum, pertahanan dan keamanan. Hal tersebut dirumuskan dalam Rencana Kerja

Pemerintah 2018 demi mengarahkan pembangunan secara menyeluruh yaitu pada

sektor ekonomi , sosial, politik dan kebudayaan.

Pelaksanaan pembangunan nasional, idealnya juga harus disertai koordinasi

berbagai pihak terkait demi mencapai tujuan pembangunan yang efektif dan

efisien. Tercapainya tujuan pembangunan idealnya melibatkan banyak pihak baik

dari instansi pusat, daerah, pihak swasta serta masyarakat sebagai objek dari

pembangunan itu sendiri. Upaya dalam melaksanakan pembangunan di era

reformasi seperti sekarang ini justru banyak melibatkan pihak swasta dan

masyarakat, pada dasarnya hal ini merupakan penerapan dari prinsip good

governance. Berdasarkan prinsip good governance ini maka pembangunan
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nasional memang membutuhkan peran dari banyak pihak serta harus

terkoordinasi.

Kebijakan pembangunan di era reformasi, terutama di era pemerintahan presiden

Jokowi juga telah dituangkan dalam sembilan program yang disebut Nawa Cita.

Program ini digagas untuk menunjukan prioritas jalan perubahan menuju

Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan

berkepribadian dalam kebudayaan. Salah satu dari Nawa Cita presiden Jokowi

menunjukan keberpihakan pada pembangunan di sektor pedesaan. Hal ini tertuang

pada Nawa Cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Berdasarkan Nawa Cita inilah pemerintah mulai memfokuskan pembangunan di

daerah dengan memperkuat pembangunan dari tingkat desa untuk mewujudkan

pemerataan pembangunan. Dikutip dari Merdeka Online. 2017. Ini 10 Prioritas

Pembangunan Nasional Pemerintahan Jokowi di 2018. (Online), diakses pada 3

November 2017 pukul 06.17 WIB

Program Nawa Cita presiden yang salah satunya adalah memprioritaskan

pembangunan di sektor pedesaan senada dengan pendapat yang diungkapkan oleh

Adisasmita. Menurut Adisasmita (2006:3) pembangunan pedesaan merupakan

bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan

kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang

dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan

pedesaan. Dalam pelaksanaanya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu

pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat

pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.
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Keberpihakan pemerintah dalam menindaklanjuti Nawa Cita tersebut adalah

dengan dibentuknya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang di

dalamnya mengatur tata pemerintahan di tingkat desa. Pelaksanaan Undang-

Undang tentang Desa ini tentunya tidak berdiri sendiri, dibutuhkan faktor lainya

yang mendukung tercapainya pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa tersebut.

Salah satu pendukung pelaksanaan Undang-Undang Desa yang juga merupakan

konsekuensi dari Undang-Undang Desa ini yaitu dengan digulirkanya dana desa

guna mendanai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di tingkat desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Dana Desa adalah dana yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dan digunakan untuk mendanai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan dana desa ini telah dilaksanakan mulai dari tahun 2015, maka

berdasarkan masa pelaksanaanya sudah berjalan selama dua tahun dan sudah ada

pencapaian dari pelaksanaan dana desa tersebut. Berdasarkan evaluasi yang

dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia per tahun 2015 dan

2016, diantaranya adalah evaluasi terhadap realisasi dalam penggunaan dana desa.

Realisasi penggunaan dana desa selama tahun 2015 sebesar 82,2% pada

pembangunan, 7,7 % pada bidang pemberdayaan,  6,5% pada bidang

pemerintahan, dan sisanya sebesar 3,5% pada bidang kemasyarakatan. Kemudian
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pada tahun 2016, 89,8% direalisasikan pada pembangunan, 6,1% pada

pemberdayaan, 2,7%  pada pemerintahan, dan sisanya sebesar 1,4% pada

kemasyarakatan. Berdasarkan hasil evaluasi tentang realisasi pencapaian

penggunaan dana desa di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan dari

tahun 2015 ke 2016 terutama dalam bidang pembangunan yaitu 82,2% ke 89,8%.

Hal ini menunjukan bahwa tujuan dari kebijakan dana desa ini pun secara

signifikan mulai terealisasi terutama dalam bidang pembangunan, meskipun

dalam bidang pemberdayaan dan kemasyarakatan mengalami penurunan.

Implementasi kebijakan dana desa yang merupakan upaya meningkatkan

pembangunan di tingkat desa juga tentunya melibatkan banyak pihak di dalamnya.

Hal ini ditujukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan dana desa.

Terdapat tiga aktor utama yang terlibat langsung dalam pelaksanaan  dana desa

yang dimulai dari tingkat nasional yaitu, Kementerian Keuangan yang

menjalankan fungsi penganggaran dana desa, Kementerian Dalam Negeri sebagai

fasilitator pelaksanaan dana desa, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi menjalankan fungsi pendampingan terhadap

pelaksanaan dana desa. Tiga kementerian tersebut mempunyai peran masing-

masing dan tentunya saling berkoordinasi dalam rangka mensukseskan

pelaksanaan kebijakan ini. Sebagaimana pelaksanaan pembangunan, dalam

pelaksanaan kebijakan dana desa yang merupakan upaya pemerataan

pembangunan juga aktor-aktor yang terlibat harus saling berkoordinasi guna

mencapai tujuan yang sebagaimana tertuang dalam undang-undang.

Pelaksanaan kebijakan dana desa mendapatkan pengawasan dari berbagai pihak.

Hal ini bertujuan untuk mengawal agar dana desa dapat dipergunakan sesuai
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dengan tujuanya. Pengawasan yang dilakukan adalah mulai dari tingkat nasional,

tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, serta pihak-pihak di luar instansi

pemerintahan yang termasuk masyarakat pada umumnya. Pengawasan

pelaksanaan dana desa mendapatkan dukungan mulai dari yang berbentuk instansi

pemerintahan maupun nonpemerintahan. Berdasarkan edaran Optimalisasi Dana

Desa dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia,  beberapa aktor yang

terlibat dan turut mendukung dalam pengawasan pelaksanaan dana desa

diantaranya yaitu Satuan Tugas (Satgas Dana Desa), Pemerintah Daerah, Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pendamping Desa, Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK), Forum Perguruan Tinggi Untuk Desa, Kejaksaan

dan Kepolisian, Masyarakat dan Media Massa. Dengan demikian pengawasan

terhadap pelaksanaan dana desa begitu ketat karena melibatkan banyak

stakeholder yang memantau jalanya pelaksanaan dana desa. Namun di sisi lain

stakeholder yang terlibat di dalamnya juga harus berkoordinasi dalam

menjalankan fungsi dan peranya masing-masing.

Pelaksanaan dana desa yang mendapatkan pengawasan dari banyak pihak juga

tidak menutup kemungkinan masih adanya penyimpangan penggunaan dana desa

di luar peruntukanya. Berdasarkan data dari Kementerian Desa Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Trasnmigrasi pada tahun 2016, Satgas Dana Desa berhasil

mengumpulkan 900 kasus dugaan pelanggaran. Karena kasus tersebut

berhubungan dengan penyelenggaraan negara, 200 kasus diserahkan ke KPK, 167

diserahkan ke pihak kepolisian, sedangkan sisanya berkaitan dengan masalah

administratif. Dari seluruh total kasus tersebut, 67 kasus masuk ke meja hijau. Hal

ini menunjukan bahwa besaran dana desa yang digulirkan pemerintah juga
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berpotensi terhadap penyimpangan yang berujung pada jalur hukum. Selain itu ,

berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik

Indonesia per tahun 2015 dan 2016, dalam penggunaanya masih banyak

ditemukan adanya kekeliruan. Kekeliruan dalam penggunaan dana desa ini seperti

masih adanya penggunaan dana desa di luar prioritasnya, pekerjaan konstruksi

sepenuhnya dilakukan oleh pihak ketiga, hasil pengadaan yang tidak dapat

digunakan atau dimanfaatkan, pengeluaran dana desa yang tidak didukung dengan

bukti yang memadai, serta adanya pengeluaran di luar APBDes. Jumlah besaran

alokasi dana desa yang digulirkan oleh pemerintah juga tidak menutup

kemungkinan pada penyimpangan dalam pengelolaanya.

Hasil temuan penyimpangan penggunaan dana desa oleh Satgas Dana Desa

menunjukan bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana desa sudah cukup

ketat. Satgas Dana Desa dibentuk oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi dengan mengacu pada Keputusan Mendes PDTT

Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Dana Desa. Satgas

Dana Desa diketuai oleh Bibit Samad Rianto, Eko Bambang Riadi sebagai wakil

ketua dan Douglas Pasaribu sebagai sekretaris. Satgas Dana Desa juga diisi oleh

para anggota berpengalaman, di antaranya mantan anggota kepolisian, kejaksaan,

inspektorat, TNI, akademisi, swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM).Peran Satgas Dana Desa adalah untuk membantu para kepala desa supaya

bisa menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan undang-undang. Satgas bukan

untuk menangkap kepala desa. Selain itu, Satgas harus punya kemampuan untuk

bekerja sama dengan para kepala daerah dan 19 kementerian atau lembaga,
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dikutip dari http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/05/oslx2l-

mantan-wakil-ketua-kpk-pimpin-satgas-dana-desa.

Pengawasan yang dilakukan oleh Satgas Dana Desa sudah cukup ketat karena

memang personil di dalamnya terdiri dari berbagai elemen yang dinilai cukup

berpengalaman untuk mengawasi pelaksanaan Dana Desa. Namun, keberadaan

Satgas Dana Desa yang hanya ada di pusat juga menjadi persoalan lain.

Keberadaan Satgas Dana Desa yang hanya ada di pusat tentunya memberi batasan

tersendiri bagi Satgas Dana Desa untuk dapat turun langsung dan meninjau

pelaksanaan dana desa di lapangan. Berkaitan dengan hal itu, maka pengawasan di

daerah-daerah yang tidak dapat disentuh langsung oleh Satgas Dana Desa

dilakukan oleh pemerintah daerah beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD). Meskipun demikian, pihak pemerintah daerah tetap menjalin koordinasi

dengan Satgas Dana Desa, sama halnya dengan Satgas Dana Desa yang

berkoordinasi dengan kementerian lain serta pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam pengawasan pelaksanaan

dana desa. Pasalnya, pihak pemerintah daerah merupakan pihak yang secara

langsung bersentuhan dengan pelaksanaan dana desa di daerah. Pemerintah daerah

mendisposisikan pengawasan pelaksanaan dana desa di daerah kepada SKPD

yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan dana desa. Disposisi wewenang

untuk mengawasi pengawasan dana desa di daerah tidak hanya menjadi tanggung

jawab satu instansi dalam SKPD saja, tetapi banyak instansi yang terlibat yang

memiliki fungsi masing-masing dalam manjalankan fungsi pengawasan

pelaksanaan dana desa. Banyaknya instansi daerah yang terlibat, serta tugas dan

fungsi yang berbeda,  mengharuskan adanya koordinasi antar instansi guna
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menghindari adanya tumpang tindih, sehingga pengawasan dapat berjalan secara

optimal.

Salah satu daerah yang sedang mengimplementasikan dana desa untuk

pembangunan yaitu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Kabupaten

Pringsewu merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sedang gencar

melakukan pembangunan, yang tentunya juga menggiatkan pembangunan di

tingkat desa dengan memanfaatkan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN

tersebut. Berdasarkan keterangan dari media, dana desa tahun 2016 naik hingga

100%. Kabupaten Pringsewu sendiri mendapatkan jatah dana desa sebesar Rp78

miliar pada 2016 dan 99,7 miliar pada tahun 2017. Dana itu rencananya

dikucurkan pemerintah pusat ke 126 desa/pekon yang ada di Kabupaten

Pringsewu pada bulan Maret, dikutip dari http://www.saibumi.com/artikel-72170-

2016-pringsewu-dapat-dana-desa-rp78-miliar-.html, diakses tanggal 29 Desember

2016 pukul 20.30 WIB.

Berikut adalah data alokasi dana desa tahun anggaran 2015-2017 dalam lingkup

Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pringsewu.

Tabel 1. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015-2017dalam lingkup
Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pringsewu

No Tahun
Anggaran Nasioanl Provinsi Lampung Kabupaten Pringsewu

1 2015 20.766.200.000.000 684.727.653.000 34.990.818.561

2 2016 46.982.080.000.000 1.536.762.050.000 78.159.651.000

3 2017 60.000.000.000.000 1.957.487.721.000 99.750.756.000

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id , Tahun 2017 dan diolah oleh peneliti
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Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa aliran dana desa Kabupaten

Pringsewu mengalami mengalami peningkatan. Hal ini tentunya menjadi

perhatian tersendiri berkaitan dengan kemampuan pengelolaan dana desa yang

begitu besar. Pasalnya apabila dalam pengelolaan dan pelaksanaanya tidak sesuai

dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang justru akan menimbulkan

permasalahan baru. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang cukup intensif

guna mengawal pelaksanaan dana desa sesuai dengan peruntukanya.

Pengawasan pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pringsewu dilakukan oleh

banyak instansi di tingkat kabupaten.Berdasarkan keterangan dari Tenaga Ahli

Pendamping Desa Kabupaten Pringsewu pada saat peneliti melakukan prariset 2

Maret 2017, pengawasan pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pringsewu

dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP), Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda), Inspektorat Kabupaten serta Tenaga Pendamping Desa.

Pengawas pelaksanaan dana desa di tingkat kabupaten memiliki tugas dan fungsi

masing-masing. Keadaan ini memungkinkan harus adanya koordinasi yang di

antara instansi pengawas guna menyelaraskan pada tujuan pelaksanaan dana desa.

Menurut Terry dalam Hasibuan (2009:85) mengungkapkan bahwa koordinasi

adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu

yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan

yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Dengan demikian

memang harus ada usaha yang sinkron dan terintegrasi secara harmonis antar

stakeholder dalam pengawasan pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pringsewu.
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Persoalan lainya yang terdapat di Kabupaten Pringsewu terkait dengan

pelaksanaan dana desa yaitu masih adanya penyimpangan penggunaan dana desa.

Seperti Program Dana Desa di Pekon Sidodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten

Pringsewu, yang bersumber dari dana APBN dengan total anggaran

Rp. 621.422.183 diduga penggunaannya tidak transparan. Hal tersebut terlihat dari

beberapa pelaksana kegiatan seharusnya melibatkan kaur pembagunan namun

sayangnya di Pekon Sidodadi Kaur Pembagunan tidak dilibatkan dan difungsikan.

Kaur pembagunan tidak dilibatkan dalam penggunaan anggaran maupun

pelaksana kegiatannya, bahkan tidak tahu di dusun mana saja yang harus

dibangun, sedangkan dia adalah kaur pembagunan yang fungsinya untuk

perencanaan kegiatan. Berdasarkan keterangan salah satu masyarakat setempat

mengatakan bahwa, pelaksanaan kegiatan anggaran dana desa di Pekon Sidodadi,

tidak ada keterbukaan Kepala Pekon ke masyarakat, sehingga warga tidak tahu

kegunaannya dana desa tersebut, sebab tanpa ada musyawarah pekon. Lebih lajut

ia menjelaskan bukan hanya tidak transparan, bahkan uang anggaran dana desa di

pegang oleh Pjs kepala pekon bukan oleh bendahara pekon/ kaur keuangan. Selain

itu, pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tanpa ada musyawarah

pekon.TPK yang dipakai adalah TPK Tahun 2015 dan masyarakat tidak dilibatkan

dalam pembentukan TPK. Hal yang tidak sesuai dengan ketentuan lainya yaitu

uang anggaran dana desa di pegang oleh kepala pekon bukan bendahara desa,

dikutip dari http://lampungmediaonline.com/2016/07/dprd-pringsewu-soroti-

penggunaan-dana-desa/ diakses tanggal 15 Desember 2016 pukul 09.15 WIB.

Berdasarkan fenomena di atas ada beberapa hal yang dapat dititikberatkan. Yang

pertama, adalah pengawasan dan pendampingan stakeholder terhadap pelaksanaan
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dana desa di Kabupaten Pringsewu. Penyimpangan yang ditemukan terkait

pelaksanaan dana desa bukan mutlak kesalahan dari aparat tingkat desa itu sendiri,

tetapi juga pihak-pihak lain yang terlibat dan belum menjalankan peranya dengan

maksimal. Kemudian yang kedua adalah hubungan lintas stakeholder dalam

melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pelaksanaan dana desa,

dalam hal ini adalah koordinasi lintas stakeholder dalam menjalankan fungsi

pengawasan. Kebijakan dana desa merupakan kebijakan yang masih rentan

terhadap penyimpangan apabila tidak dipersiapkan secara matang.

Berdasarkan banyaknya stakeholder yang terlibat dalam pengawasan pelaksanaan

dana desa di Kabupaten Pringsewu, mengharuskan adanya koordinasi lintas

stakeholder dalam rangka mencapai tujuan dana desa yang telah dituangkan

dalam undang-undang. Koordinasi antar stakeholder dalampengawasan

pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pringsewu ditujukan untuk menghindari

adanya tumpang tindih dalam melaksanakan pengawasan. Dalam pelaksanaanya,

koordinasi antar stakeholder yang terlibat dalam pengawasan dana desa cukup

menarik untuk diteliti. Para stakeholder melaksanakan pengawasan berdasarkan

tupoksi masing-masing yang telah dibebankan sesuai dengan kewenanganya.

Namun dalam prakteknya, koordinasi antar stakeholder dalam pengawasan

pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pringsewu masih mengalami beberapa

kendala karena tidak adanya acuan yang jelas dalam mengadakan koordinasi.

Maka, berdasarkan  masalah yang ada di latar belakang di atas peneliti

memfokuskan penelitian dengan judul “Koordinasi Multi-stakeholder Dalam

PengawasanPelaksanaan Dana Desa Di Kabupaten Pringsewu”.
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B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka dapat dirumuskan

permasalahanya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah koordinasi multi-stakeholder dalam pengawasan

pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pringsewu?

2. Apa saja faktor penghambatkoordinasi multi-stakeholder dalam

pengawasan pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pringsewu?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Mendapatkan deskripsi dan menganalisis koordinasi multi-stakeholder

dalam pengawasan pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pringsewu.

2. Mengetahui dan mendeskripsikan faktorpenghambat koordinasi multi-

stakeholder dalam pengawasan pelaksanaan dana desa di Kabupaten

Pringsewu.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan secara teoritis dan

praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan mampu menambah

wawasan dalam ilmu pengetahuan mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi

Negara tentang fungsi manajemen yaitu koordinasi, terutama koordinasi
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multi-stakeholder dalam pengawasan pelaksanaan dana desa di Kabupaten

Pringsewu.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan

bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu tentang pengawasan terhadap

pelaksanaan dana desa, terutama dalam hal koordinasi multi-stakeholder

dalam pengawasan pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pringsewu.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan ini

dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan fungsi-fungsi manajeman itu.

Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang

diinginkan. Menurut Hasibuan (2009 : 2) manajemen adalah ilmu dan seni yang

mengatur proses sumber daya manusia dan sumber-sumber lainya secara efektif

dan efisien  untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan Stoner dalam

Handoko (2009:8) mengungkapkan bahwa manajemen adalah proses

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para

anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainya

agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Terry dalam Hasibuan (2009 : 8) mengatakan bahwa:

management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating,
and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the
use of human being and other resources.

Artinya, manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-

tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang
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dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah

ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa

manajemen adalah perpaduan antara ilmu dan seni yang di dalamnya terdapat

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian untuk

mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam mencapai tujuanya, manajemen juga

memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang ada guna mencapai tujuanya

secara efektif dan efisien.

2. Fungsi Manajemen

Terry (1958) dan Mainduh (1997) dalamTorang (2014:166) membagi manajemen

ke dalam empat fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan

pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut

Terry dan Mainduh:

a. Perencanaan (planning) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan

penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan.

Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan

matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk

pelaksanaan kegiatan yang bermaksuud untuk mencapai tujuan.

b. Pengorganisasian (organization) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan

orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya

dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
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c. Penggerakan (actuating) yaitu untuk menggerakan organisasi agar berjalan

sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakan seluruh

sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang

dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.

d. Pengawasan (controlling) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari

organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi

penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan

efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Berbeda halnya dengan Fayol dalam Manulang (2012:7) yang menambahkan

unsur kepemimpinan dan koordinasi dalam fungsi manajemen. Fayol membagi

manajemen menjadi lima fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian,

kepemimpinan, koordinasi, dan pengendalian. Berikut adalah penjelasan fungsi

manajemen menurut fayol :

a. Perencanaan

Manajemen berfungsi mencakup proses mendefinisikan sasaran, menetapkan

strategi untuk mencapai sasaran itu, dan menyusun rencana untuk

mengintegrasikan dan mengordinasikan sejumlah kegiatan.

b. Pengorganisasian

Manajeman mencakup proses menentukan tugas apa yang harus dilakukan,

siapa yang harus melakukan, bagaimana cara mengelompokkan tugas-tugas itu,

siapa harus melapor ke siapa, dan di mana keputusan harus dibuat.
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c. Kepemimpinan

Fungsi manajeman dalam hal ini mencakup memotivasi bawahan,

memengaruhi individu atau tim sewaktu mereka bekerja, memiliki saluran

komunikasi yang paling efektif, dan memecahkan berbagai cara masalah

perilaku karyawan.

d. Koordinasi

Koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai

kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan

dengan jalan menghubung-hubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan

pekerjaan-pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam

usaha mencapai tujuan organisasi.

e. Pengendalian

Manajemen berfungsi untuk memantau kinerja aktual, membandngkan aktual

dengan standar, dan membuat koreksinya, jika perlu.

Berdasarkan fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli di atas dapat

disimpulkan bahwa manajemen berfungsi sebagai perencanaan, pengorganisasian,

kepemimpinan, koordinasi dan pengawasan. Berkaitan dengan pelaksanaan dana

desa di Kabupaten Pringsewu, pengawasan menjadi fokus penting di dalamnya.

Pasalnya, pelaksanaan dana desa harus sesuai dengan tujuan yang telah

diamanahkan dalam undang-undang. Maka dari itu dibutuhkan adanya fungsi

pengawasan untuk memonitor apakah pelaksanaan dana desa di Kabupaten

Pringsewu sudah sesuai dengan tujuanya atau belum. Selain itu, banyaknya pihak

pengawas dalam pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pringsewu juga

menimbulkan persoalan baru. Instansi yang bertugas mengawasi pelaksanaan dana
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desa di Kabupaten Pringsewu memiliki fungsi masing-masing yang harus

dijalankan. Meskipun demikian seluruh instansi tersebut harus menjalin hubungan

demi terciptanya keselarasan dalam melaksanakan pengawasan. Oleh sebab itu

dibutuhkan adanya koordinasi antar instansi pengawas tersebut guna

menyelaraskan tujuan pengawasan dalam rangka mengawal pelaksanaan dana

desa.

B. Tinjauan Tentang Koordinasi

1. Pengertian Koordinasi

Terry dalam Hasibuan (2009:85) menjelaskan bahwa koordinasi adalah suatu

usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat,

dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam

dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Kemudian Awaluddin Djamin

dalam Hasibuan (2009:86) mendefinisikan koordinasi sebagai suatu usaha kerja

sama antara badan, instansi, unit, dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu

sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling

melengkapi. Sedangkan Hasibuan sendiri berpendapat tentang koordinasi yaitu

kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur

manajemen (6M) dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan

organisasi.

Handoko (2003:195) mendefinisikan koordinasi sebagai proses pengintegrasian

tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen

atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi
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secara efisien. Lain halnya dengan Handayaningrat yang menambahkan adanya

unsur komunikasi di dalamnya. Menurut Handayaningrat (1985:88) bahwa

koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain

itu, Handayaningrat juga mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan

(leadership) adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain

saling mempengaruhi.

Dari pendapat para ahli di atas, dapat ditarik garis besar bahwa koordinasi

merupakan proses menyelaraskan dan megintegrasikan kegiatan-kegiatan antar

instansi atau bidang guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selain itu,

dengan adanya koordinasi memberikan kemudahan untuk mencapai tujuan karena

terjadi saling membantu dan saling mengisi serta saling melengkapi dalam

melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi.

Proses manajemen akan berjalan sempurna dan efektif, apabila koordinasi

diimplementasikan khusus pada dimensi ‘organizing’ dan ‘actuating’. Berikut ini

adalah skema yang menggambarkan hubungan antara proses manajemen dengan

koordinasi.
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Gambar 1 : Internal Coordinating of an Enterprise menurut Terry(1958)
dalam Torang (2014:182)

Sumber : Organisasi & Manajemen, Torang 2014

Gambar di atas menunjukan hubungan antara manajemen proses dengan

koordinasi. Pada kotak tengah menggambarkan bahwa, manusia (men) yang

dilengkapi dengan/ memiliki bahan (materials), mesin (machines), uang (money),

pasar (markets), dan metode (methods) tidak akan dapat mencapai tujuan

organisasinya tanpa menjalankan fungsi manajemen (planning, organizing,

actuating, dan controlling) serta melakukan koordinasi baik secara internal

maupun eksternal.

a. Perencanaan (Planning) dan koordinasi (Coordinating)

Menurut Terry(1958) dalam Torang (2014:183), pengaruh perencanaan

sangat signifikan terhadap koordinasi. Hal ini berarti bahwa sebuah rencana

haruslah berinterelasi dan di disain bersama dan oleh sebab itu, kedudukan

koordinasi menjadi sangat penting. Misalnya, dalam pelaksanaan manajemen
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berbasis sekolah, dalam membuat rencana (planning), sebuah sekolah harus

menginterelasikan dan mendesain rencana tersebut bersama dengan guru,

murid, masyarakat lingkungan sekolah, dan stakeholder. Apa yang

digambarkan di atas, merupakan wujud pelaksanaan koordinasi.

b. Pengaturan (Organizing) dan Koordinasi (Coordinating)

Sangat sulit untuk tidak melakukan koordinasi dalam mengimplementasikan

‘organizing’ sebagai salah satu manajemen. Terry menjelaskan bahwa :

“organizing has a profound effect upon co-ordination because where the
component activities are assigned regulates the amount and extend of co-
ordination they will receive. A manager with three subordinates reporting to
him is logically expected to maintain co-ordination among their efforts”

Pendapat Terry tersebut mengindikasikan bahwa manajemen hanya dapat

efektif melalui koordinasi dan atau keberhasilan ‘organizing’ dalam sebuah

organisasi ditentukan oleh ‘coordination’.

c. Pelaksanaan (Actuating) dan Koordinasi (Coordination)

Dalam ‘actuating’ pelaksanaan tipe dan fungsi kepemimpinan (leadership

function), pemgawasan, dan instruksi merupakan bentuk ‘coordination’ yang

sangat signifikan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Terry yang

menjelaskan bahwa : ‘by employing variations in the intensities of the many

different actuating forces, a manager helps to achieve co-ordination’.

d. Pengawasan (Controlling) dan Koordinasi (Coordination)

Menurut Terry (1958) dalam Torang (2014:184), ‘controlling’ memiliki

hubungan langsung dengan ‘coordination’ terhadap evaluasi kemajuan

pekerjaan. Hal tersebut membantu mensinkronkan setiap usaha, sehingga

tujuan organissasi yang telah ditentukan dapat dicapai.
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Berdasarkan teori hubungan antara koordinasi dan manajemen menurut Terry di

atas, peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi terjadi dalam semua tahapan

manajemen, muali dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga

pengawasan. Hal ini menunjukan bahwa koordinasi merupakan faktor yang sangat

penting dalam proses manajemen terutama dalam pencapaian tujuan. Peneliti

dalam hal ini menitikberatkan koordinasi pada pengawasan, bahwasanya dalam

proses pengawasan juga dibutuhkan adanya koordinasi untuk menyelaraskan

tujuan dari pengawasan itu sendiri dalam pencapaian tujuan manajemen. Begitu

pula dalam proses pengawasan dana desa, koordinasi sangat penting dalam rangka

menyelaraskan tujuan pengawasan dana desa guna mencapai tujuan pelaksanaan

dana desa.

2. Pendekatan-pendekatan untuk Pencapaian Koordinasi yang Efektif

Komunikasi merupakan kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi secara

langsung tergantung pada perolehan, penyebaran dan pemrosesan informasi.

Semakin besar ketidak pastian tugas yang dikoordinasikan, semakin

membutuhkan informasi. Untuk alasan ini, koordinasi pada dasarnya merupakan

tugas pemrosesan.

Menurut Handoko (2009 : 198) ada tiga pendekatan untuk pencapaian koordinasi

yang efektif. Pertama, hanya mempergunakan teknik-teknik manajemen dasar

yaitu, hirarki manajerial, rencana dan tujuan sebagai pengarah umum kegiatan-

kegiatan serta aturan-aturan dan prosedur-prosedur. Organisasi yang relatif

sederhana tidak memerlukan peralatan koordinasi lebih dari teknik-teknik

tersebut. Pendekatan kedua menjadi diperlukan bila bermacam-macam satuan
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organisasi menjadi lebih saling tergantung dan lebih luas dalam ukuran dan

fungsi. Pendekatan ketiga, di samping penigkatan koordinasi potensial,

mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Dalam beberapa situasi adalah tidak

efisien untuk mengembangkan cara pengkoordinasian tambahan. Ini dapat

dilakukan dengan penyediaan sumber daya-sumber daya untuk satuan-satuan

organisasi atau pengelompokkan kembali satuan-satuan organisasi agar tugas-

tugas dapat berdiri sendiri.

Gambar 2. Tiga pendekatan untuk koordinasi yang efektif : metoda-metoda
bagi manajer James A.F. Stoner

Sumber : Manajemen, Handoko 2009

a. Mekanisme-mekanisme Pengkoordinasian Dasar

Mekanisme-mekanisme dasar untuk pencapaian koordinasi adalah komponen-

komponen vital manajemen yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :
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1. Hirarki manajerial

Rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan

tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integritas

bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang

tepat.

2. Aturan dan prosedur

Aturan-aturan dan prosedur-prosedur adalah keputusan-keputusan

manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin, sehingga

dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan

rutin.

3. Rencana dan penetapan tujuan

Pengembangan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk pengkoordinasian

melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang

sama. Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memroses

seluruh informasi yang diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan-

kegiatan satuan-satuan organisasi.

b. Menigkatkan Koordinasi Potensial

Bila mekanisme pengkoordinasian dasar tidak cukup, investasi dalam mekanisme-

mekanisme tambahan diperluka. Kordinasi potensial dapat ditingkatkan dalam dua

cara, vertikal dan horizontal :

1. Sistem informasi vertikal

Sistem informasi vertikal adalah peralatan melalui mana data disalurkan

melewati tingkatan-tingkatan organisasi. Komunikasi dapat terjadi di dalam
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atau di luar rantai perintah. Sistem informasi manajemen telah

dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan seperti pemasaran, keuangan,

produksi dan operasi-operasi internasional untuk meningkatkan informasi

yang tersedia bagi perencanaan, koordinasi dan pengawasan.

2. Hubungan-hubungan lateral (horizontal)

Melalui pemotongan rantai perintah, hubungan-hubunga lateral membiarkan

informasi dipertukrkan dan keputusan dibuat pada tingkat hirarki dimana

informasi yang dibutuhkan ada. Ada beberapa hubungan lateral, yang dapat

diperinci sebagai berikut :

a. Kontak langsung antara individu-individu yang dapat menigkatkan

efektifitas dan efisiensi kerja.

b. Peranan penghubung, yang menangani komunikasi antar departemen

sehingga mengurangi panjangnya saluran komunikasi.

c. Panitia dan satuan tugas. Panitia biasanya diorganisasi secara formal

dengan pertemuan yang dijadwalkan teratur. Satuan tugas dibentuk bila

dibutuhkan untuk masalah-masalah khusus.

d. Pengintegrasian peran-peran, yang dilakukan oleh misal manajer produk

atau proyek, perlu diciptakan bila suatu produk, jasa atau proyek khusus

memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi dan perhatian yang terus

menerus dari seseorang.

e. Peranan penghubung manajerial, yang mempunyai kekuasaan menyetujui

perumusan anggaran oleh satuan-satuan yang diintegrasikan dan

implementasinya. Ini diperlukan bila posisi pengintegrasian yang

dijelaskan di atas tidak secara efektif mengkoordinasikan tugas tertentu.
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f. Organisasi matriks.

c. Pengurangan Kebutuhan akan Koordinasi

Bila mekanisme-mekanisme pengkoordinasian dasar tidak mencukupi, koordinasi

potensial dapat ditingkatkan dengan penggunaan metode-metode di atas. Tetapi

kebutuhan akan koordinasi yang sangat besar dapat menyebabkan kelebihan

beban bahkan memperluas mekanisme-mekanisme pengkoordinasian. Langkah

yang paling konstruktif yang dapat diambil dalam menghadapi kasus ini adalah

mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Ada dua metode pengurangan kebutuhan

koordinasi yaitu :

a. Penciptaan sumber daya-sumber daya tambahan

Sumber daya-sumber daya tambahan memberikan kelonggaran bagi satuan-

satuan kerja. Penambahan tenaga kerja, bahan baku atau waktu, tugas

diperingan dan masalah-masalah yang timbul berkurang.

b. Penciptaan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri

Teknik ini mengurangi kebutuhan koordinasi dengan mengubah karkter

satuan-satuan organisasi. Kelompok tugas yang dapat berdiri sendiri diserahi

suatu tanggung jawab penuh salah satu organisasi operasi (perusahaan).

3.Tujuan dan Pentingnya Koordinasi

Beberapa ahli berpendapat bahwa koordinasi merupakan fungsi dasar manajemen.

Terry (1958) dalam hasibuan (2009:87) berpendapat bahwa masalah koordinasi

merupakan hal yang akan tercapai dengan sendirinya, jika POAC diterapkan

dengan baik. Para ahli sependapat bahwa koordinasi itu penting supaya semua
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tindakan ditujukan serta memberikan sumbanganya kepada tujuan umum (laba)

perusahaan.

Hasibuan (2009 : 87) mengemukakan beberapa tujuan tentang koordinasi dalam

organisasi sebagai berikut :

a. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah

tercapainya sasaran perusahaan

b. Untuk menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan.

c. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan.

d. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran.

e. Untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan 6M ke arah sasaran

organisasi atau perusahaan.

f. Untuk menghindari tindakan overlapping dari sasaran perusahaan.

Selain tujuan, koordinasi juga penting untuk dilakukan di dalam sebuah organisasi

dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kemudian, Hasibuan juga

menambahkan tentang arti penting sebuah koordinasi dalam organisasi atau

perusahaan yaitu sebagai berikut:

a. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan, dan kekembaran atau

kekosongan pekerjaan.

b. Agar orang-orang dan pekerjaanya diselaraskan serta diarahkan untuk

pencapaian tujuan perusahaan.

c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.

d. Supaya semua unsur manajemen (6M) dan pekerjaan masing-masing individu

karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
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e. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang

diinginkan.

Berdasarkan tujuan dan pentingnya koordinasi yang telah dikemukakan oleh

Hasibuan di atas, maka peneliti menyimpulkan tujuan dan pentingnya koordinasi

dalam pencapaian tujuan organisasi adalah untuk menyelaraskan langkah-langkah

serta menghindari adanya peran tumpang tindih. Sehingga yang terjadi adalah

saling mengisi dan saling membantu dalam mencapai tujuan organisasi.

4.Tipe-tipe dan Sifat Koordinasi

Hasibuan (2009:86) membagi koordinasi menjadi dua tipe yaitu :

a. Koordinasi vertikal (vertical coordination)

Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang

dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan

kerja yang berada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya,

atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya

secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan,

karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.

b. Koordinasi horizontal (horizontal coordination)

Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau

kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap keegiatan-

kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan

dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat.
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Koordinasi horizontal dibagi atas interdisciplinary dan interrelated.

Interdiscipinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan

menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara

unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun secara ekstern

pada unit-unit yang sama tugasnya.

Interrelated adalah koordinasi antar badan (instansi), unit-unit yang fungsinya

berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantungan atau

mempunyai ikatan baik, cara intern atau ekstern yang levelnya setaraf.

Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan karena kordinator tidak dapat

memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukanya

setingkat.

Selain tipe-tipe koordinasi di atas, Hasibuan mengemukakan sifat-sifat koordinasi

sebagai berikut:

a. Koordinasi bersifat dinamis bukan statis.

b. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator

(manajer) dalam rangka mencapai sasaran.

c. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

5. Syarat-syarat Koordinasi

Menurut Brech dan Terry dalam Wulandari (2015:23), koordinasi harus memiliki

syarat-syarat sebagi berikut :

a. Sense of cooperation (perasaan untuk bekerja sama), ini harus dilihat sudut

bagian perbagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang.
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b. Rivalry, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan

antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai

kemajuan.

c. Team spirit, artinya satu sama lainpada setiap bagian harus saling

menghargai.

d. Esprit de corps, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai,

umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat.

Menurut Tripathi dan Reddy dalam Moekijat (2006:39), ada 9 syarat mencapai

koordinasi yaitu:

a. Hubungan langsung

Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung

diantara orang-orang yang dapat bertanggung jawab. Melalui hubungan

pribadi langsung, ide-ide, cita-cita, tujuan-tujuan, pandangan-pandangan

dapat dibicarakan dan salah paham dapat dijelaskan dan cara ini jauh lebih

baik ketimbang melalui metode apapun lainnya.

b. Kesempatan awal

Koordinasi dapat dicapai dengan mudah dalam tingkat-tingkat awal

perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan. Misalnya, sambil mempersiapkan

rencana itu sendiri hanya ada dalam konsultasi bersama.

c. Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinyu dan harus berlangsung pada

semua waktu, mulai dari tahapan perencanaan. Oleh karena itu koordinasi

merupakan dasar struktur organisasi, maka koordinasi harus berlangsung

selama perusahaa berfungsi.
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d. Dinamisme

Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan-

perubahan lingkungan intern maupun ekstern. Dengan kata lain koordinasi itu

jangan kaku. Koordinasi akan meredakan masalah-masalah apabila timbul

koordinasi yang baik akan mengetahui masalah secara dini an mencegah

kejadiannya.

e. Tujuan yang jelas

Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif dalam

suatu perusahaan, manajer-manajer bagian harus diberi tahu tentang tujuan

perusahaan dan diminta agar bekerja untuk tujuan bersama perusahaan.

f. Organisasi yang sederhana

Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif.

Menurut Robbins struktur organisasi adalah pengakuan sebuah organisasi

mengenai kebutuhan untuk membicarakan dan mengkoordinasikan pola

interaksi para anggotanya secara formal. Struktur organisasi bisa diisi oleh

orang-orang yang berperan penting dalam organisasi tersebut struktur

organisasi memberikan gambaran pemisah kegiatan antara satu dengan yang

lain dan hubungan aktivitas dan fungsi yang telah dibatasi.

g. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas

Wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu dan

bagian. Wewnang yang jelas tidak harus mengurangi pertentangan diantara

pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam

pelaksanaan pekerjaan dengan kesatuan tujuan.
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h. Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi

yang baik. Melalui saling tukar informasi secara terus menerus, perbedaan

individu dan bagian dapat diatasi dan perubahan-perubahan kebijaksanaan,

penyesuaian program-program, untuk waktu yang akan datang. Suatu proses

komunikasi membutuhkan aktivitas, cara dan sarana lain agar bisa berlangsung

dan mencapai hasil yang efektif.

i. Kepemimpinan yang efektif

Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhui oleh hakikat kepemimpinan dan

supervisi. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-

orang, baik pada tingkatan perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan.

Ringkasnya kekuatan suatu organisasi ditentukan spirit atau semangatnya.

Semangat ini ditentukan oleh tujuan dan cara-cara mencapai tujuan itu dan ini

meliputi doktrin. Selain semangat koordinasi juga harus mempunyai aspek-aspek

formal yaitu metode-metode, teknik yang ditunjukan untuk  mengejar / mencapai

sasaran tersebut.

6. Cara-cara Mengadakan Koordinasi

Ada beberapa cara untuk mengadakan koordinasi, Hasibuan membagi cara-cara

mengadakan koordinasi sebagai berikut :

a. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan

mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat

harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik.
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b. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai

oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan

tujuanya sendiri-sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama.

c. Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-

sara, dan lain sebagainya.

d. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan

penciptaan sasaran.

e. Membina human relations yang baik antara sesama karyawan.

f. Manajer sering melakukan komunikasi informal denga para bawahan.

Dengan demikian, suatu koordinasi akan lebih baik, jika memperoleh dukungan,

partisipasi dari bawahan, dan pihak-pihak yang terkait yang akan melakukan

pekerjaan diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan supaya mereka

antusias dalam melaksanakanya.

Teknik-teknik koordinasi digunakan untuk mencapai koordinasi yang diinginkan

agar semua sektor berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing tanpa ada

tumpang tindih. Teknik-teknik koordinasi menurut Koontz dan Donnely dalam

Wulandari (2015:26) antara lain:

a. Mengangkat seorang pengawas atau koordinator untuk tiap-tiap kelompok

kerja atau satuan organisasi. Tugas utama dalam seorang pengurus atau

koordinator ialah untuk menjaga orang-orang bawahannya mencapai tingkat

target kerjanya dalam koordinasi dengan kelompok lainnya.
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b. Menciptakan keseimbangan antara beban kerja, wewenang dan tanggung

jawab, yang dipikul oleh tiap-tiap koordinasi dengan karyawan yang

dikoordinasi.

c. Menciptakan hubungan inter dan antar personel dari satuan-satuan organisasi

yang terlibat dalam organisasi. Hubungan dapat dipererat dengan bentuk-

bentuk komunikasi lisan, tertulis, prosedur-prosedur, surat-surat, buletin-

buletin, dan cara-cara mekanis modern untuk menyampaikan pesan dan

pendapat-pendapat.

d. Mengadakan rapat-rapat terjadwal secara rutin untuk menerima laporan

pertanggung jawaban secar berkala dari tiap-tiap satuan organisasi. Disela-

sela rapat ada waktu luang yang dapat digunakan untuk pertemuan informasi

tukar pendapat dan informasi antara para pejabat dari berbagai satuan

organisasi.

e. Membuat edaran berantai dan selebaran kepada para pejabat yang diperlukan.

Satu satuan organisasi mencetak masalah yang dihadapi, kemudiaan pada

satuan-satuan organisasi lainnya untuk menanggapi dan ikut serta

memecahkan masalah tersebut.

f. Membuat mekanisme kerja sedemikian rupa sehingga koordinasi dapat

dilaksanakan secara optimal. Mekanisme kerja ini dapat di atur melalui buku

pedoman organisasi, buku pedoman tata kerja dan buku pedoman kumpulan

peraturan.

g. Koordinasi melalui alat komunikasi telepon, telegram, teleks radio CB, HT,

untuk koordinasi jarak jauh sedangkan untuk koordinasi dalam satu
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lingkungan kerja dapat dibuat tanda-tanda, simbol, kode, yang dapat

dipahami secara umum oleh semua karyawan yang bekerja.

Teknik-teknik koordinasi yang dikemukakan di atas dilakukan secara bertahap

dan cukup detail mulai dari konsep hingga alat yang mungkin dgunakan dalam

rangka mengoptimalkan koordinasi antar organisasi. Dengan adanya teknik

koordinasi ini diharapkan koordinasi antar anggota dapat berjalan efektif guna

menyelaraskan kegiatan-kegiatan para anggota. Jika kegiatan para anggota sudah

selaras dan terkoordinasi dengan baik serta semua teknik dijalankan dan

terpenuhi, maka diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai dengan maksimal.

Pengawasan pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pringsewu melibatkan banyak

stakeholder yang memungkinkan koordinasi yang dijalin cukup kompleks.

Koordinasi antar stakeholder yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan dana

desa harus berjalan secara optimal guna mencapai tujuan pelaksanaan dana desa di

kabupaten pringsewu. Berdasarkan hal tersebut, peneliti dalam hal ini akan

menggunakan teori teknik-teknik koordinasi menurut Koontz dan Donnely untuk

menganalisis koordinasi multi stakeholder dalam pengawasan pelaksanaan dana

desa di Kabupaten Pringsewu.

C.   Tinjauan Tentang Stakeholder

1.    Pengertian Stakeholder

Kebijakan publik tidak terlepas dari peran stakeholder di dalamnya, baik dari

mulai perumusan hingga pada tahap evaluasi kebijakan. Sacara umum

Stakeholder diartikan sebagai pemangku kepentingan, atau sebagai pihak yang
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memiliki kepentingan terhadap suatu kebijakan. Menurut Freedman dalam

Pratama (2017:12), stakeholder merupakan kelompok atau individu yang dapat

mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari sebuah program.

Budimanta dkk dalam Pratama(2017:12) mengungkapkan bahwa, stakeholder

juga diartikan sebagai mereka yang memiliki kepentingan dan keputusan

tersendiri, baik sebagai individu maupun wakil kelompok jika memiliki

karakteristik yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, kepentingan terhadap

program.

Munawaroh  dalam Pratama (2017:11-12) mengatakan bahwa stakeholder adalah

orang yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh suatu hal, serta

mereka yang mungkin memiliki kepentingan dalam proyek dan atau kemampuan

untuk mempengaruhi hasil, baik positif ataupun negatif. Selanjutnya stakeholder

juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu internal stakeholder dan eksternal

stakeholder. Eksternal stakeholder merupakan sekelompok individu yang bukan

merupakan bagian dari anggota organisasi namun, mempengaruhi organisasi.

Sedangkan internal stakeholder merupakan kelompok atau individu yang tidak

secara tegas menjadi bagian dari lingkungan organisasi karena sebenarnya internal

stakeholder adalah anggota dari organisasi, dimana para manajer memiliki

tanggung jawab atas kepentingan mereka.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa stakeholder

adalah individu ataupun kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh

suatu hal. Stakeholder dalam kebijakan publik maka merupakan pihak yang

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan publik. Begitu juga dalam

kebijakan dana desa, banyak stakeholder yang terlibat di dalamnya, dari mulai
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perumusan kebijakan dingga pada tahap evaluasi kebijakan. Namun, dalam hal ini

peneliti akan memfokuskan pada stakeholder yang terlibat dalam pengawasan

pelaksanaan dana desa.

2. Stakeholder Dalam Pengawasan Dana Desa

Pengawasan pelaksanaan dana desa melibatkan banyak stakeholder mulai dari

pusat hingga tingkat daerah. Ada tiga kementerian utama di tingkat pusat yeng

terlibat dalam pengawasan pelaksanaan dana desa yaitu, Kementerian Keuangan

Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Berikut adalah tugas masing-

masing kementerian dalam pelaksanaan dana desa menurut Edaran Bahan

Optimalisasi Dana Desa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi :

a. Kementerian Keuangan RI

1. Menganggarkan dana desa dalam APBN

2. Menetapkan rincian dana desa pada setiap kabupaten atau kota

berdasarkan peraturan presiden

3. Menyalurkan dana desa ke kabupaten dan kota

b. Kementerian Dalam Negeri

1. Memfasilitasi terhadap regulasi dan pelaksanaan penyaluran dana desa

di bupaten atau kota

2. Penguatan kapasitas untuk aparat desa

3. Melakukan fasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa
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c. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnmigrasi

1. Menetapkan pedoman umum dan prioritas penggunaan dana desa

2. Pendampingan dana desa di tingkat kabupaten, kecamatan dan lokal

desa

3. Peningkatan kapasitas pendampingan

Selain tiga stakeholder di atas, dalam edaran Bahan optimalisasi dana desa dari

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, banyak

pihak yang mendukung pengawasan pelaksanaan dana desa diantaranya :

1. Satuan Petugas Dana Desa (Satgas Dana Desa)

2. Pemerintah Daerah

3. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

4. Pendamping Desa

5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

6. Forum Perguruan Tinggi Untuk Desa

7. Kejaksaan dan Kepolisian

8. Masyarakat

9. Media Massa

Penelitian difokuskan pada koordinasi stakeholderpengawas dana desa di tingkat

kabupaten, yaitu di Kabupaten Pringsewu. Tidak semua stakeholder pengawas

dana desa di atas terlibat langsung di tingkat kabupaten. Menurut keterangan dari

Staf Bidang Pengembangan Masyarakat dan Pekon Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Pringsewu, berikut adalah stakeholder yang

terlibat langsung dalam pengawasan pelaksanaan dana desa di tingkat kabupaten

khususnya Kabupaten Pringsewu, yaitu :
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1. Inspektorat Kabupaten Pringsewu

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten

Pringsewu

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten

Pringsewu

5. Tenaga Ahli Kabupaten Pringsewu

Lima stakeholder menjadi informan utama dalam pengambilan data penelitian.

Alasan peneliti menentukan kelima stakeholder di atas sebagai informan utama

dalam pengambilan data penelitian karena kelima stakeholder tersebut terlibat

langsung di lapangan dari mulai pencairan dana desa hingga evaluasi dan

pelaporan dana desa. Memang secara umum banyak stakeholder yang terlibat,

namun tidak semua terlibat khususnya di tingkat kabupaten yaitu di Kabupaten

Pringsewu.

D.Tinjauan Tentang Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Dana Desa adalah dana yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan

bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan,
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pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat.

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dana desa yang digulirkan memiliki prioritas dalam penggunaanya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015

Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Pasal 4, dana

desa diprioritaskan untuk  membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala

lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pembangunan desa yang dimaksud diatas dijelaskan lagi dalam Pasal 6

bahwasanya ntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup

manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa

diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:

a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana

dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan

permukiman.

b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

kesehatan masyarakat.

c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

pendidikan, sosial dan kebudayaan.

d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan

pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.
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e. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta

kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang

pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang

bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam

pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi

individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan

atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas

melalui pelatihan dan pemagangan.

b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa

atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga

ekonomi masyarakat Desa lainnya.

c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan

pangan Desa.

d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan

bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader

Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas

Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre).

e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidupbersih dan

sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes,

Polindes dan ketersediaan atau keberfungmedis/swamedikasi di desa.

f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaanDesa dan Hutan/Pantai

Kemasyarakatan.
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g. Peningkatan kapasitas kelompok masyenergi terbarukan dan pelestarian

lingkdan/atau

h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomisesuai dengan analisa kebutuhan

desa ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Dengan demikian dana desa yang digulirkan oleh pemerintah melalui APBD

sudah jelas prioritas penggunaanya. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir

penyimpangan penggunaan dana desa. Selain itu sesuai dengan tujuanya untuk

memajukan sektor pemerintah terkecil yaitu desa, dengan adanya undang-undang

ini akan membantu tercapinya tujuan tersebut.

3.Pengawasan Dana Desa

Pengawasan dana desa menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 49 /PMK.07 /2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,

Penggunaan,Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, pengawasan dana desa

dilakukan terhadap :

a. Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata  cara pembagian dan

penetapan besaran dana desa.

Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati/ walikota mengenai tata

cara pembagian dan penetapan besaran dana desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari penundaan

penyaluran dana desa setiap desa untuk tahap I. Dalam hal terdapat

keterlambatan penetapan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

meminta bupati/walikota untuk melakukan percepatan penetapan peraturan
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dimaksud. Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuanga dapat

memfasilitasi percepatan penetapan peraturan bupati/walikota mengenai

tata cara pembagian danpenetapan dana desa setiap desa.

b. Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke

Rekening Kas Desa (RKD)

Pemantauan terhadap penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk

memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat

penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

memberikan teguran kepada bupati/walikota. Ketidaksesuaian penyaluran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dapat berupa keterlambatan

penyaluran dan tidak tepat jumlah penyaluran. Dana desa yang terlambat

disalurkan dan/ atau tidak tepat jumlah penyalurannya sebagaimana

dimaksu pada ayat (3) harus segera disalurkan ke RKD oleh

bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima

teguran dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

c. Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan

dana desa.

Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyaluran dan

konsolidasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

ayat (2) huruf (c) dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran

dana desa tahun anggaran berikutnya. Dalam hal bupati/walikota terlambat
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dan/ atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta

kepada bupati/walikota untuk melakukan percepatan penyampaian laporan

dimaksud. Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangandapat

memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyaluran dan

konsolidasi penggunaan dana desa.

d. Sisa Dana Desa di RKUD

Pemantauan sisa dana desa di RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

27 ayat (2) huruf d dilakukanuntuk mengetahui besaran dana desa yang

belum disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran sebelumnya. Dalam

hal Sisa dana desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi

karena bupati/walikota belum menerima laporan realisasi penggunaan

dana desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Menteri c.q.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta kepada bupati/walikota

untuk memfasilitasi percepatan penyampaian laporan dimaksud. Dalam hal

sisa dana desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi

karena perbedaan jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(4) , bupati/walikota menyampaikan pemberitahuan  kelebihan salur dana

desa dari RKUN ke RKUD kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan.

E. Kerangka Pemikiran

Dana desa yang digulirkan oleh pemerintah seperti yang tertuang dalam Peraturan

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik



45

Indonesia nomor 21 Tahun 2015, Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana

Desa Tahun 2016 adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat. Namun dalam pelaksanaanya masih ditemukan adanya kesalahan.

Seperti yang terjadi di Pekon Sidodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten

Pringsewu, dalam perencanaan yang tidak melibatkan Kaur Pembangunan,

penggunaan dana desa yang dinilai kurang transpaaran, pembentukan TPK tanpa

musyawarah dengan masyarakat desa, serta dana desa yang bukan masuk pada

rekening desa melalui bendahara melainkan pada Kepala Desa. Hal ini merupakan

sebuah kesalaha prosedural.

Pelaksanaan dana desa ini tentunya diawasi oleh banyak pihak yang memang

sudah dibentuk baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun

hal ini tentunya tidak sesuai dengan yang diharapkan, banyaknya pihak atau

stakeholder yang mengawasi dan mendampingi pelaksanaan dana desa masih

kurang optimal dibuktikan dengan adanya penyimpangan tersebut. Banyaknya

stakeholder yang berperan sebagai pengawas tentunya bukan jaminan tidak

adanya lagi penyimpangan, terkecuali jika semua stakeholder memiliki peran dan

berkoordinasi dengan baik. Adapun stakeholder yang dimaksud peneliti di sini

seperti yang ada di tingkat Kabupaten Pringsewu yaitu Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat Kabupaten Pringsewu, dan Tenaga

Ahli Kabupaten.
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Peneliti dalam hal ini akan mendeskripsikan bagaimana koordinasi multi-

stakeholder dalam pengawasan pelaksanaan dana desa di Kabupaten pringsewu

dengan mengacu pada teknik-teknik koordinasi menurut Koontz dan Donnely

dalam Wulandari 2015 antara lain:

a. Mengangkat seorang pengawas atau koordinator untuk tiap-tiap kelompok

kerja atau satuan organisasi. Tugas utama dalam seorang pengurus atau

koordinator ialah untuk menjaga orang-orang bawahannya mencapai

tingkat target kerjanya dalam koordinasi dengan kelompok lainnya.

b. Menciptakan keseimbangan antara beban kerja, wewenang dan tanggung

jawab, yang dipikul oleh tiap-tiap koordinasi dengan karyawan yang

dikoordinasi.

c. Menciptakan hubungan inter dan antar personel dari satuan-satuan

organisasi yang terlibat dalam organisasi. Hubungan dapat dipererat

dengan bentuk-bentuk komunikasi lisan, tertulis, prosedur-prosedur, surat-

surat, buletin-buletin, dan cara-cara mekanis modern untuk menyampaikan

pesan dan pendapat-pendapat.

d. Mengadakan rapat-rapat terjadwal secara rutin untuk menerima laporan

pertanggung jawaban secar berkala dari tiap-tiap satuan organisasi. Disela-

sela rapat ada waktu luang yang dapat digunakan untuk pertemuan

informasi tukar pendapat dan informasi antara para pejabat dari berbagai

satuan organisasi.

e. Membuat edaran berantai dan selebaran kepada para pejabat yang

diperlukan. Satu satuan organisasi mencetak masalah yang dihadapi,
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kemudiaan pada satuan-satuan organisasi lainnya untuk menanggapi dan

ikut serta memecahkan masalah tersebut.

f. Membuat mekanisme kerja sedemikian rupa sehingga koordinasi dapat

dilaksanakan secara optimal. Mekanisme kerja ini dapat di atur melalui

buku pedoman organisasi, buku pedoman tata kerja dan buku pedoman

kumpulan peraturan.

g. Koordinasi melalui alat komunikasi telepon, telegram, teleks radio CB,

HT, untuk koordinasi jarak jauh sedangkan untuk koordinasi dalam satu

lingkungan kerja dapat dibuat tanda-tanda, simbol, kode, yang dapat

dipahami secara umum oleh semua karyawan yang bekerja.

Selain memfokuskan pada teknik-teknik koordinasi di atas,fokus penelitian juga

ditujukan pada faktor-faktor penghambat jalanya koordinasi antar stakeholder

dalam pengawasan pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pringsewu. Faktor-faktor

penghambat koordinasi yang dimaksud yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Alasan peneliti menggunakan teknik-teknik koordinasi menurut Koontz dan

Donnely dalam Wulandari 2015 yaitu, untuk mengetahui proses koordinasi antar

stakeholder dalam pengawasan pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pringsewu.

Koordinasi tersebut mungkin sudah dilakukan, hanya saja, mungkin masih kurang

efektif sehingga masih ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaanya.

Dengan kata lain peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi dalam pengawasan

pelaksanaan dana desa masih lemah dan kurang efektif. Selain menganalis dan

mendeskripsikan bagaimana proses koordinasi antar stakeholder, peneliti juga

akan menganalisis faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam menjalankan

koordinasi antar stakeholder. Sehingga, nantinya peneliti dapat memberikan saran
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dan masukanya agar mampu mencapai koordinasi antar stakeholder yang efektif

dalam pengawasan pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pringsewu.
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Gambar 3. Kerangka pemikiran yang diolah oleh peneliti

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017

Masih adanya penyimpangan dalam pelaksanaan dana desa
seperti yang terjadi di Pekon Sidodadi Kec. Pardasuka Kab.

Pringsewu.
Banyak stakeholder yang terlibat dalam pengawasan terhadap
pelaksanaan dana desa yang memungkinkan adanya tumpang

tindih fungsional sehingga kurang maksimal.

Stakeholder Pengawas Dana Desa
1. Dinas PMD
2. Bappeda
3. Inspektorat
4. Dinas PU
5. Tenaga Ahli Kabupaten

1. Teknik-teknik koordinasi menurut Koontz dan Donnely dalam Wijayanti
2015 antara lain:

a. Mengangkat seorang pengawas atau koordinator
b. Menciptakan keseimbangan antara beban kerja, wewenang dan tanggung jawab
c. Menciptakan hubungan inter dan antar personel
d. Mengadakan rapat-rapat terjadwal secara rutin
e. Membuat edaran berantai dan selebaran kepada para pejabat yang diperlukan.
f. Membuat mekanisme kerja
g. Koordinasi melalui alat komunikasi

2. Faktor penghambat koordinasi
a. Faktor internal
b. Faktor Eksternal

Dengan adanya koordinasi yang efektif antar stakeholder dalam
pengawasan pelaksanaan dana desa memungkinkan tercapainya
pengawasan yang maksimal dengan menjalankan fungsi masing-

masing stakeholder.

Kendala yang dihadapi dalam mengadakan
koordinasi antar stakeholder.
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III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2013 : 6), adalah penelitian

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

subjek penelitian misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan secara holistic

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Maksud

penulis menggunakan tipe penelitian ini ialah untuk melihat, mendeskripsikan,

dan memperoleh pemahaman tentang bagaimana proses koordinasi yang

dilakukan oleh para stakeholder dalam rangka pengawasan pelaksanaan dana desa

di Kabupaten Pringsewu.Maka diharapkan nantinya penulis dapat memberikan

gambaran tentang bagaimana koordinasi yang berjalan serta mengetahui

penghambat koordinasi multi-stakeholder dalam pengawasan pelaksanaan dana

desa tersebut.



51

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berguna untuk membatasi studi dan membatasi dalam

pengumpulan data. Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh

banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu fokus peneliti

akanberperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan peneliti.

Menurut Moleong (2013 : 94), dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap,

seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang

dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan

dibuang. Fokus penelitian yang pertama ditujukan pada cara-cara mengadakan

koordinasi menurut Teknik-teknik koordinasi menurut Koontz dan Donnely dalam

Wulandari 2015 antara lain:

a. Mengangkat seorang pengawas atau koordinator untuk tiap-tiap kelompok

kerja atau satuan organisasi.

b. Menciptakan keseimbangan antara beban kerja, wewenang dan tanggung

jawab, yang dipikul oleh tiap-tiap koordinasi dengan karyawan yang

dikoordinasi.

c. Menciptakan hubungan inter dan antar personel dari satuan-satuan

organisasi yang terlibat dalam organisasi.

d. Mengadakan rapat-rapat terjadwal secara rutin untuk menerima laporan

pertanggung jawaban secara berkala dari tiap-tiap satuan organisasi.

e. Membuat edaran berantai dan selebaran kepada para pejabat yang

diperlukan.

f. Membuat mekanisme kerja sedemikian rupa sehingga koordinasi dapat

dilaksanakan secara optimal.
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g. Koordinasi melalui alat komunikasi telepon, telegram, teleks radio CB,

HT, untuk koordinasi jarak jauh sedangkan untuk koordinasi dalam satu

lingkungan kerja dapat dibuat tanda-tanda, simbol, kode, yang dapat

dipahami secara umum oleh semua karyawan yang bekerja.

Fokus yang kedua adalah ditujukan pada faktor-faktor penghambat dalam

menjalankan koordinasi antar stakeholder. Faktor penghambat yang dimaksud

oleh peneliti yaitu :

a. Faktor internal, yaitu faktor yang ada di dalam organisasi atau

stakeholder

b. Faktor eksternal, yaitu faktor yang ada di luar lingkup organisasi atau

stakeholder

C. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2013 : 128), lokasi penelitian merupakan tempat di mana

peneliti melakukan penelitian terutama dalam rangka mendapatkan data-data

penelitan yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian, cara terbaik yang perlu

ditempuh dalam penentuan lokasi penelitian adalah dengan jalan

mempertimbangkan fokus serta rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini

lokasi penelitian adalah di kantor-kantor stakeholder di tingkat Kabupaten

Pringsewu yang turut terlibat dalam pengawasan pelaksanaan dana desa yang

levelnya setara. Kantor-kantor stakeholder yang dimaksud oleh peneliti adalah,

Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten

Pringsewu, Kantor Inspektorat Kabupaten Pringsewu, Kantor Dinas Pekerjaan
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Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PU), Kantor Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Kantor  Pendamping Desa Kabupaten

Pringsewu.

D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh berasal dari data primer dan data

sekunder:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau

obyek penelitian. Penentuan informan kunci tidak hanya didasarkan atas

keterwakilan sampel tetapi ditentukan oleh dua hal pokok yakni good informant

dan keterlibatan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari informan dengan

menggunakan teknik :

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk

memperoleh informasi langsung dari sumber data atau seorang informan.

Wawancara yang akan penulis lakukan dengan teknik wawancara berstruktur dan

tidak struktur. Wawancara berstruktur dengan cara menggunakan panduan

wawancara sehingga informasi yang diperoleh tidak menyimpang dan mampu

menjawab permasalahan penilitian. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah

mewawancarai informan mengenai apa saja yang berkaitan dengan permasalahan

penelitian tanpa panduan pertanyaan yang dimaksudkan untuk memperoleh

informasi secara lebih mendalam. Informasi yang diinginkan dari informan yaitu
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tentang koordinasi dalam pengawasan pelaksanaan dana desa serta faktor

penghambat dalam koordinasi pengawasan pelaksanaan dana desa. Dalam hal ini,

wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah wawancara berstruktur dengan

menggunakan panduan wawancara. Panduan wawancara tersebut dibuat oleh

peneliti berdasarkan batasan-batasan melalui fokus penelitian untuk

memaksimalkan hasil penelitian yang diharapkan. Wawancara dilakukan secara

langsung dengan menggunakan media elektronik berupa handphone untuk

mencatat hasil wawancara.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, menemui informan-

informan  baru yang berkaitan dalam melengkapi data-data penelitian. Maka

dalam hal ini peneliti menggunakan snowball sampling (Sugiono : 2011).

Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya

kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama

menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua

orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data

yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan

dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu

seterusnya hingga jumlah sampel semakin banyak. Adapun yang menjadi

informan dalam penelitian ini adalah :
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Tabel 2. Data Informan Penelitian

No. Informan Informasi Tanggal Wawancara

1 Kepala Bidang
Pembangunan dan
Pengembangan, Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
(Dinas PMD)
Kabupaten Pringsewu

Tugas pokok dan fungsi
Dinas PMD dalam
pengawasan Dana Desa di
Kabupaten Pringsewu.
Peran Dinas PMD sebagai
leading sector dalam
pengawasan pelaksanaan
dana desa.

25 Desember 2017

2 Staff Bidang
Pembangunan dan
Pengembangan, Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
(Dinas PMD)
Kabupaten Pringsewu

Kapasitas Dinas PMD dalam
melakukan pengawasan
pelaksanaan dana desa
dibandingkan dengan instansi
lain yang terlibat.

21 Februari 2018

3 Staff Kasubbag Umum
dan Kepegawaian Dinas
Pekerjaan Umum
(Dinas PU) Kabupaten
Pringsewu

Peran dan keterlibatan Dinas
PU Kabupaten Pringsewu
dalam pengawasan
pelaksanaan dana

20 Desember 2018

4 Sekretaris Inspektur,
Inspektorat Kabupaten
Pringsewu

Tupoksi Inspektorat dalam
pengawasan pelaksanaan
dana desa di Kabupaten
Pringsewu.

15 Desember 2018

5 Auditor II Inspektorat
Pembantu Wilayah III
(Irbanwil III),
Inspektorat Kabupaten
Pringsewu

Peran Irbanwil dalam
melakukan pengawasan
pelaksanaan dana desa secara
langsung di lapangan.

17 Januari 2018

6 Tenaga Ahli Kabupaten
Pringsewu

Tugas dan kapasitas Tenaga
ahli dalam melakukan
pengawasan pelaksanaan
dana desa di Kabupaten
Pringsewu, serta koordinasi
dengan stakeholder lainya.

22 Februari 2018

7 Kepala Bidang Sosial
Budaya dan
Pemerintahan I, Badan
Perencanaan
Pembangunan
(BAPPEDA) Kabupaten
Pringsewu

Peran dan tupoksi Bappeda
Kabupaten Pringsewu dalam
pengawasan pelaksanaan
dana desa di Kabupaten
Pringsewu.

19 Januari 2018

Sumber : diolah Peneliti, 2018
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b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan

secara langsung terhadap gejala-gejala yang hendak di teliti. Sesuai dengan tujuan

penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dikontrol

reliabilitasnya dan validitasnya. Dalam penelitian ini peneliti mengamati

bagaimana koordinasi antar stakeholder dalam melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan dana desa di kabupaten pringsewu. Observasi dilakukan di setiap

lokasi atau kantor dari satuan organisasi dengan orang-orang yang ada di lokasi

tersebut sebagai objeknya. Pengamatan ini memungkinkan memberikan informasi

bagi peneliti tentang pola dan perilaku objek penelitian di lapangan dalam

mengupayakan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan dana desa di Kabupeten

Pringsewu.

2. Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, peneliti juga memanfaatkan data sekunder.

Menurut Sugiyono (2013 : 225) bahwa data sekunder merupakan sumber data

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat

orang lain atau lewat dokumen. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa

dokumen-dokumen yaitu Undang-Undang, Peraturan Daerah, Standar Operasional

Prosedur dan lainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Dokumentasi

Selain dengan menggunakan wawancara, penelitian ini juga melakukan

dokumentasi sebagai sumber data penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan

mencari data penunjang dari pengumpulan data yang menghasilkan catatan
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penting. Untuk melengkapi data yang dibutuhkan, maka peneliti juga akan

melakukan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi yang

dimaksud peneliti adalah dokumen penunjang yang didapatkan dari stakeholder

terkait koordinasi dalam pengawasan pelaksanaan dana desa di Kabupaten

Pringsewu. Dokumen itu dapat berupa, hasil monitoring evaluasi penggunaan

dana desa selama satu periode, dokumen rapat koordinasi (berupa foto, daftar

hadir, dan agenda rapat), pedoman kerja dari masing-masing stakeholder terkait

pengawasan pelaksanaan dana desa.

Berikut adalah data dokument yang didapatkan oleh peneliti :

Tabel 3. Data Dokumen Penelitian

No Nama Dokumen Sumber Dokumen
1 Tupoksi Dinas PMD Kab. Pringsewu Dinas PMD Pringsewu
2 Form Ceklis Monev dana desa Dinas PMD Pringsewu
3 Perda tentang perubahan organisasi Dinas PMD Pringsewu
4 Renstra Bappeda Pringsewu Bappeda Pringsewu
5 RKPD Kabpupaten Pringsewu Bappeda Pringsewu
6 RPJMD Kabupaten Pringsewu Bappeda Pringsewu
7 SOP Pegawasan Reguler Inspektorat Pringsewu
8 PKPT Inspektorat Inspektorat Pringsewu
9 SOP Pembinaan dan Pengendalian Tenaga

Pedamping Profesional
Pendamping Desa
Pringsewu

Sumber : dari berbagai sumber, diolah oleh peneliti

E. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013 : 246) mengemukakan

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari tiga komponen berupa:
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1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang

telah direduksi akan memberikan pengertian yang lebih jelas, dan mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data

berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

Selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugusan-

gugusan dan menulis memo. Dalam tahapan ini peneliti memilah-milah mana data

yang dibutuhkan dalam penelitian koordinasi multi-stakeholder dalam

pengawasan pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya peneliti

memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar

berhubungan dengan koordinasi multi-stakeholder dalam pengawasan

pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pringsewu.

2. Penyajian Data (Data display)

Penyajian data mempermudah apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya

yang didasarkan dengan apa yang telah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan flowchart.

Penyajian data dilakukan dengan cara memaparkan hasil temuan dalam

wawancara terhadap informan yang memahami terkait koordinasi multi-

stakeholder dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Pringsewu.

3. Penarikan Kesimpulan (conclusion Drawing/Verification)

Penarikan kesimpulan yaitu teknik analisis data yang melakukan verification

secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal
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memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti

berusaha untuk menganalisis data yang dikumpulkan dengan cara mencari pola,

tema, hubungan persamaan hal-hal yang sering muncul dan dituangkan dalam

kesimpulan yang bersifat tentative, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui

proses verifikasi secara terus menerus dan setiap kesimpulan senantiasa dilakukan

verifikasi selama berlangsungnya penelitian. Kesimpulan akhir penelitian ini

berupa teks naratif yang mendeskripsikan koordinasi multi-stakeholder dalam

pengawasan pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pringsewu serta kendala yang

dihadapi dalam mengadakan koordinasi dalam pengawasan pelaksanaan dana desa

di Kabupaten Pringsewu.

F. Teknik Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan

teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Terdapat empat

kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan

(transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).

Menurut Moeloeng (2011 : 324) 4 (empat) kriteria tersebut dijelaskan sebagai

berikut:

1. Derajat Kepercayaan (credibility)

Penerapan kriteria derajat kepercayaan (kredibilitas) pada dasarnya menggantikan

konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria derajat kepercayaan ini

berfungsi untuk (a) Melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat

kepercayaan penemuannya dapat dicapai; (b) Mempertunjukan pembuktian oleh

peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.
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Teknik pemeriksaan keabsahan data ini antara lain:

a. Perpanjangan Keikutsertaan Peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai

kejenuhan pengumpulan data tercapai. Keikutsertaan tersebut tidak hanya

dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan

keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan yang

dimaksud yaitu peneliti melakukan penelitian dilapangan sampai pada

kejenuhan pengumpulan data yang diperoleh dengan membutuhkan waktu

yang tidak sedikit dalam mencapai tujuan dari hasil penelitian yang akan

diperoleh.

b. Ketekunan Pengamatan Ketekunan pengamatan berarti mencari secara

konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses

analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud

menemukan cirri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri

pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam penelitian ini, agar dapat

meningkatkan derajat kepercayaan, pengamatan yang dilakukan adalah

menguraikan secara rinci koordinasi multi-stakeholder dalam pengawasan

pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pringsewu.

c. Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzim dalam Moeloeng (2011 :

330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam upaya

memeriksa keabsahan data, peneliti melakukan pengecekan dari berbagai
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sumber, yaitu dengan mewawancarai beberapa informan yang berasal dari

kalangan yang berbeda. Wawancara ini dilakukan dengan pihak Kantor Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dsinas PMD) Kabupaten Pringsewu,

Dinas PU Kabupaten Pringsewu, Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten

Pringsewu, serta Inspektorat Kabupaten Pringsewu.Teknik pengumpulan data

melalui wawancara, observasi dan dokumentasi juga dilakukan untuk

mendapatkan data yang akurat.

2. Keteralihan (transferability)

Teknik ini berbeda dengan validitas eksternal dari nonkualitatif. Konsep validitas

menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan

pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang

diperoleh pada sampel yang secara representative mewakili populasi itu. Dengan

demikian, pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat

memutuskan dan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ke

tempat lain. Untuk melakukan keteralihan peneliti berusaha mencari dan

mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama dalam koordinasi

multi-stakeholder dalam pengawasan pelaksanaan dana desa di Kabupaten

Pringsewu

3. Kebergantungan (dependability)

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang

nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, realibilitas ditunjukan dengan jalan

mengadakan replikasi studi. Peneliti dalam melakukan pengulangan dalam suatu

studi dua atau beberapa kali dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara
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esensial sama, maka dikatakan realibilitasnya tercapai. Persoalan yang amat sulit

dicapai disini ialah bagaimana mencari kondisi yang benar-benar sama dengan

hasil penelitian dan fenomena yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu hasil

penelitian ini benar atau tidak, maka penulis selalu mendiskusikannya dengan

pembimbing.

4. Kepastian (comfirmability)

Menguji kepastian (comfirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan

dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi

hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang

cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya.

Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan

disepakati hasil penelitian oleh banyak orang maka hasil tidak lagi subjektif tetapi

sudah objektif. Hal ini dapat terlihat dari apa yang telah dilakukan peneliti dalam

menguji kepastian ini adalah dengan seminar tertutup dan terbuka dengan

mengundang teman sejawat dan pembimbing.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai koordinasi multistakeholder dalam

pengawasan pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pringsewu, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Koordinasi multi-stakeholderdalam pengawasan pelasanaan dana desa di

Kabupaten Pringsewu

a. Bentuk Koordinasi multi-stakeholder dalam pengawasan pelaksanaan dana

desa adalah koordinasi horizontal yaitu koordinasi horizontal Interrelated

adalah koordinasi antar badan (instansi), unit-unit yang fungsinya berbeda,

tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantungan atau mempunyai

ikatan baik, cara intern atau ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi

horizontal ini relatif sulit dilakukan karena kordinator tidak dapat memberikan

sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukanya setingkat.

b. Setiap stakeholder pengawas dana desa memiliki koordinator yaitu, Dinas

PMD dipimpin oleh kepala dinas, Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur,

Bappeda dipimpin oleh Kepala Bappeda, Tenaga Ahli Pendmaping Desa

dipimpin oleh Koordinator TA, dan Dinas PU dipimpin oleh kepala dinas.

Stakeholder yang berperan sebagai koordinator dalam satuan koordinasi multi-
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stakeholder dalam pengawasan pelaksanaan dana desa adalah Dinas PMD

Kabupaten Pringsewu. Hal ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas

PMD yang lebih dominan dibandingkan dengan stakeholder yang lain, yaitu

60% dalam pelaksanaan dana desa.

c. Keseimbangan antara beban kerja, wewenang dan tanggungjawab yang dipikul

oleh stakeholder yaitu, Dinas PMD, Inspektorat, Bappeda, Tenaga Ahli

Pendamping Desa dan Dinas PU sudah cukup seimbang. Hal ini didasarkan

pada tupoksi masing-masing stakeholder dalam pengawasan pelaksanaan dana

desa.

d. Hubungan yang terjalin antar stakeholder pengawas pelaksanaan dana desa di

Kabupaten Pringsewu merupakan pola koordinasi horizontal sejajar dimana

stakeholder menempati posisi sejajar sebagai instansi pengawas yang tidak

dapat saling menekan dan memberi sanksi namun tetap menjalankan tugas

pokok dan fungsinya.

e. Rapat-rapat yang diadakan dalam rangka mengadakan koordinasi antar

stakeholder dilaksanakan tidak terjadwal atau tidak memiliki jadwal dan

agenda tertentu. Rapat yang dilaksanakan bersifat tentatif sesuai dengan

kebutuhan, terutama pada saat akan melakukan monitoring dan evaluasi. Hal

ini tentunya menjadi kendala tersendiri dalam menjalin koordinasi yang

intensif dengan adanya pertemuan rapat yang teragendakan secara rutin.

f. Mekanisme kerja atau selanjutnya disebut SOP, semua stakeholder memiliki

SOP sesuai dengan pedoman kerja masing-masing stakeholder. Hal ini sudah

cukup membuktikan bahwa tidak ada tumpang tindih dalam menjalankan

tupoksi dalam pengawasan. Namun di sisi lain, belum ada SOP secara khusu
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dalam stakeholder terutama terkait pelaksanaan dana desa, sehingga dengan

SOP yang berbeda seringkali menjadikan kendala pada saat pelaporan dana

desa.

g. Koordinasi menggunakan alat komunikasi di era sekarang banyak dilakukan

dengan menggunakan alat komunikasi elektronik seperti HandphoneAndroid

yang didukung dengan fasilitas internet. Hal ini semakin memudahkan para

stakeholder dalam menjalin koordinasi melalui alat komunikasi baik jarak jauh

ataupun dekat.

2. Faktor penghambatkoordinasi multi-stakeholder dalam pengawasan

pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pringsewu.

Faktor yang menjadi kendala dalam koordinasi multi-stakeholder dalam

pengawasan pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pringsewu terbagi atas faktor

internal dan faktor eksternal. Adapun kesimpulanya sebagai berikut :

a. Faktor internal

Faktor internal penghambat koordinasi dalam pengawasan pelaksanaan dana

desa adalah :

1. Keterbatasan kuantitas Sumberdaya manusia. Hal ini merupakan faktor

penting bagi kelangsungan kinerja organisasi, dimana SDM merupakan

faktor penggerak organisasi. begitu juga dalam pengawasan dan

koordinasi pelaksanaan dana desa.

2. Keterbatsan kualitas sumberdaya manusia

Selain kuantitas, SDM yang berkualitas juga turut mendukung optimalnya

kinerja stakeholder dalam pengawasan dan dalam melaksanakan

koordinasi.
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b. Faktor eksternal

1. Keterlambatan pembuatan laporan dari pihak desa

Keterlambatan pembuatan laporan dari pihak desa menyebabkan

pemeriksaan terhadap laporan tertunda, berdampak pada pelaksanaan

pengawasan lapangan dan koordinasi yang tertunda.

2. Paradigma aparat desa terhadap stakeholder

Stereotip masyarakat sebagai objek pengawasan turut mempengaruhi

kinerja stakeholder pengawas dana desa. Dalam hal ini tentunya perlu

diberikan pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat akan fungsi

stakeholder sebagai pengawas dana desa.

3. Perbedaan SOP pada masing-masing stakeholder

Perbedaan SOP menjadi kendala terutama dalampengawasan. Pasalnya hal

ini harus disesuaikan oleh aparat desa yang membuat laporan

pertanggungjawaban dana desa. Hal ini seringkali menimbulkan

kerenggangan antar stakeholder dalam menyatukan pamahaman untuk

mengatasi hal tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti menunjukan bahwa

koordinasi multi-stakeholder yang dilakukan dalam rangka pengawasan

pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pringsewu sudah terlaksana. Namun masih

terdapat beberapa kelemahan sehingga koordinasi kurang maksimal. Oleh karena

itu dalam hal ini peneliti memberikan saran sebagai berikut :
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a. Rapat-rapat antar stakeholder pengawas pelaksana dana desa perlu dijadwalkan

dan diagendakan secara rutin, minimal satu bulan sekali guna menjalin

koordinasi yang intensif. Dengan adanya rapat yang diagendakan secara rutin

satu bulan sekali, hal ini dapat menjadi upaya yang efektif untuk menyatukan

visi dan misi dalam pengawasan pelaksanaan dana desa. Selain itu, rapat ini

juga berfungsi untuk mengupgrade tentang isu-isu terkini terkait pelaksanaan

dana desa baik secara nasional ataupun lokal.

b. Diperlukan dibuat SOP secara khusus terkait pelaksanaan pengawasan dana

desa oleh masing-masing stakeholder. SOP ini merupakan SOP khusus yang

akan menjadi panduan dalam pelaksnaan dana desa oleh stakeholder pengawas

dana desa, sehingga di waktu mendatang tidak ada lagi kendala yang dihadapi,

terutama pada saat penyampaian laporan pertanggungjawaban.

c. Penelitian yang telah dilakukan tentunya belum sepenuhnya sempurna diiringi

dinamika sosial yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu tentang

koordinasi stakeholder pengawas pelaksanaan dana desa. Oleh karena itu,

peneliti merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya memperdalam

koordinasi pengawasan pelaksanaan dana desa di Kabupaten Pringsewu yang

melibatkan stakeholder swasta. Hal ini mengingat stakeholder yang dilibatkan

dalam fokus penelitian ini hanyalah stakeholder yang bersfiat institusi atau

pemerintahan.
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