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ABSTRAK

PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PEKON (APBPEKON) UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN PEKON

(Studi Pekon Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

Oleh

DAURI

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (di
Kabupaten Pesisir Barat disebut Pekon), posisi pemerintahan desa menjadi
semakin kuat. Permasalahan yang timbul dalam proses penyusunan APBPekon di
Pekon Paku Negara adalah Aparat Pekon tidak mengikut sertakan masayarakat
dalam menentukan APBPekon untuk satu tahun anggaran berikutnya.
Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah
proses penyusunan APBPekon untuk menunjang pembangunan desa di Pekon
Paku Negara dan (2) apakah faktor-faktor penghambat dalam proses penyusunan
APBPekon.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
masalah secara normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan data primer
dan skunder. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian
lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) proses penyusunan APBPekon di Pekon
Paku Negara sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
telah dilaksanakan berdasarkan Pasal 24 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 6
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon di Kabupaten Pesisir Barat
melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan, evaluasi dan penetapan. Namun pada
tahap persiapan proses penyusunan APBPekon tersebut tidak melibatkan
masyarakat secara langsung sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 113
Tahun 2014 tentang Keuangan Desa. (2) faktor penghambatnya perangkat pekon
dan Lembaga Himpunan Pekon kurang memahami Undang Undang Desa dan
peraturan pelaksananya, lemahnya kemampuan perencanaan.

Kata Kunci: Anggaran Pekon, Belanja Pekon, Proses Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Pekon.



ABSTRACT

PROCESS FOR DEVELOPMENT OF VILLAGE AND EXPENDITURE
BUDGET (APBPEKON) TO SUPPORT VILLAGE DEVELOPMENT
(Study of Paku Paku Negara Village, Pesisir Selatan Sub-District, West

Coastal District)

By

DAURI

The publication of Law Number 6 of 2014 concerning Village (in the coastal
district called Pekon), the position of the village government became stronger.
The problems that arise in the process of preparing a Pekon Budget in Paku
Negara Village are Village Officials that do not involve the community in
determining the Pekon Budget for the next fiscal year. The problems raised in this
study are (1) how is the process of drafting the Pekon Budget to support the
development of Pekon in Paku Negara Pekon and (2) what are the inhibiting
factors in the village budget development process.

The research method used in this study is a problem approach that is normative
and empirical. Data sources used primary and secondary data. Data collection
through library studies and field research, then analyzed qualitatively.

The results showed that, (1) the process of preparing a Pekon Budget in Paku
Negara Pekon as the implementation of Government Regulation Number 43 of
2014 concerning Implementing Regulation of Law Number 6 Year 2014
concerning Villages was carried out based on Article 24 of West Coast Regent
Regulation Number 6 of 2015 concerning Management Pekon Finance in Pesisir
Barat District through 3 (three) stages, namely the preparation, evaluation and
determination stages. However, at the preparation stage, the Paku Negara Pekon
Secretary held a meeting with pekon officials not to involve the community. (2)
the inhibiting factors of the pekon apparatus and the Pekon Consultative Body
lack understanding of the Village Law and implementing regulations, weak
planning capabilities.

Keywords: Pekon Budget, Pekon Expenditures, Process of Preparing Pekon
Revenue and Expenditure Budget.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan 

pelaksanaannya,  telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri 

dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki 

termasuk didalamnya pengelolaan keuangan, kekayaan alam milik desa dan 

pembangunan desa. Dalam APBN-P tahun 2017 telah dialokasikan dana sebesar 

35,675 triliun kepada seluruh pekon yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang 

ada saat ini sesuai dengan Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 75.093 desa.
1
 

Selain dana desa, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Desa, Pekon sebutan 

lain dari desa
2
 memiliki Pendapatan Asli Pekon dan Pendapatan Transfer  berupa 

Alokasi Dana Pekon; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota dan 

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. 

Tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah pekon harus melibatkan 

masyarakat pekon yang direfresentasikan oleh Lembaga Himpunan Pekon (LHP) 

                                                           
1
 Putu Dharmanu Yudartha, Analisis Perencanaan dan Penyususnan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Tahun 2017, Vol.6, No.1, Universitas Medan, 2018, hlm. 5. 
2
 Pekon adalah sebutan lain dari Desa di Kabupaten Pesisir Barat atau setara dengan Desa. 
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adalah sebutan lain dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3
, sehingga program 

kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan 

masyarakat desa  serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa. Oleh 

karena itu pemerintah desa  harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam 

tata pemerintahannya. Semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Peran dan tanggungjawab yang diterima oleh desa belum dimbangi dengan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun 

kualitas. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko 

yang cukup tinggi dalam pengelolaannya. Oleh sebab itu pemerintah, 

pemerintahan provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu 

memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa. 

Pemerintahan pekon diselenggarakan di bawah pimpinan seorang Peratin adalah 

sebutan lain dari kepala desa
4
 sebagai penyelenggara dan betanggungjawab utama 

di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, termasuk pembinaan 

ketentraman dan ketertiban serta menumbuhkan semangat pembangunan yang 

dijiwai atas asas kebersamaan dan asas kekeluargaan. Menyusun dan mengelola 

anggaran, kepala desa dibantu oleh Badan yang bertugas menetapkan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Pekon disetiap tahunnya sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

                                                           
3
 Lembaga Himpunan Pekon (LHP) adalah sebutan dari Badan Permusyawaratn Desa (BPD) atau 

setara dengan BPD di Kabupaten Pesisir Barat. 
4
 Peratin adalah sebutan lain dari Kepala Desa atau setara dengan Kepala Desa di Kabupaten 

Pesisir Barat. 
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Dalam proses penyusunan rancangan APBPek terdapat Rancangan Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKPPek) 

antara lain : 

a) RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan 

misi dari kepala desa yang terpilih; 

b) setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Peratin terpilih menyususn kembali 

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; 

c) RPJMDesa di tetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peratin dilantik; 

d) Peratin bersama Lembaga Himpunan Pekon (LHP) menyususn RKPPek yang 

merupakan penjabaran dari RPJMPek berdasarkan hasil Musyawarah Rencana 

Pembangunan Pekon; 

e) penyusunan RKPPekon diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun 

anggaran sebelumnya.
5
 

Uraian di atas merupakan indikator dan sasaran kinerja pemerintah Pekon yang 

menjadi acuan laporan pertanggungjawaban tentang kinerja pekon. Berdasarkan 

arah kebijakan umum, pemerintah pekon menyusun strategi dan prioritas tersebut 

dengan menyiapkan rancangan APBPekon berikutnya. 

Pekon adalah sebutan lain dari Desa
6
 Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan 

Kabupaten Pesisir Barat merupakan  salah satu desa yang menerima alokasi dana 

desa. Setiap aparat di Pekon Paku Negara dituntut untuk mampu mengelola 

alokasi dana desa sesuai dengan pembangunan desa berbasis pemberdayaan. 

                                                           
5
 A.W. Widjaja, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

2013, hlm. 34. 
6
 Pekon adalah sebuatan lain dari Desa di Kabupaten Pesisir Barat. 
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Dengan dikeluarkannya alokasi dana desa oleh pemerintah menjadikan Pekon 

Paku Negara semakin mudah untuk berkembang. Hanya saja terdapat masalah 

pokok dalam  pelaksanaan alokasi dana desa terutama pada tahap penyusunan 

pendapatan dan belanja desa. Hal ini karena kurangnya sumber daya manusia 

handal yang tersedia. Profesionalitas aparat Pekon Paku Negara dalam 

mengalokasikan dana desa dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa. 

Seperti yang disebutkan oleh bendahara Pekon Paku Negara bahwa hanya terdapat 

satu orang aparat desa yang berlatar belakang sarjana selebihnya adalah sekolah 

menegah atas. Padahal dalam menentukan program-program yang akan dijalankan 

memerlukan analisis yang tepat terhadap masalah-masalah desa untuk dibuat 

suatu program. Dalam melakukan musyawarah pekon, aparat Pekon Paku Negara 

tidak mengikut sertakan masayarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan 

anggaran untuk pembangunan pekon. 

Menurut penelitian sementara, di Pekon Paku Negara belum memiliki kantor 

Balai Pekon, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman aparat pekon serta 

kurangnya partisipasi masyarakat di dalam penyusunan anggaran pendapatan dan 

belanja pekon. Kurangnya sumber informasi serta saran yang dapat membantu 

kepala desa dan aparat desa dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja 

desa sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan apa yang telah diuruaikan di atas, akan dilakukan penelitian dengan 

judul: Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPek) 

Untuk Menunjang Pembangunan Pekon (Studi Pekon Paku Negara Kecamatan 

Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat).   
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalahnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagaimanakah proses penyusunan APBPek untuk menunjang pembangunan 

desa di Pekon Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat? 

b. Apakah faktor-faktor penghambat dalam proses penyusunan APBPek untuk 

menunjang pembangunan desa di Pekon Paku Negara Kecamatan Pesisir 

Selatan Kabupaten Pesisir Barat? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun beberapa tujuannya yaitu: 

a. Untuk mengetahui proses penyusunan APBPek untuk menunjang 

pembangunan desa di Pekon Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan 

Kabupaten Pesisir Barat. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang timbul dalam proses 

penyusunan APBPek untuk menunjang pembangunan desa di Pekon Paku 

Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. 

1.4. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya pemerintahan pekon 
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b. Menembah cakrawala pengetahuan khususnya mengenai proses 

penyusunan APBPek. 

1.4.2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 

yang berguna bagi aparat pemerintahan pekon dalam memahami proses 

penyusunan APBPek. 

b. Memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi kepada perangkat 

desa tentang cara menyelesaikan hambatan yang timbul dalam proses 

penyusunan APBPek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
  

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Otonomi Desa 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa 

mempunya hak-hak otonom. Sebagai sebuah kawasan yang otonom memang 

memberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan 

dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. 

Widjaja menyatakan, bahwa Otonomi Desa merupakan otomi asli, bulat, dan utuh 

serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah 

berkewajiban menghormati otonpmi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai 

kesatuan masyarakat hukum yang mmpunyai susunan asli berdasarkan hak 

istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun 

hukum perdata, memiliki kekayan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut 

dimuka pengadilan.
7
 

Dengan dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “Development 

community” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan 

daerah tetapi sebaliknya sebagai “Independen Community” yaitu desa dan 

                                                           
7
 A.W Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh, Jakarta : Rajawali 

Pers, 2008, hlm. 165. 
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masyarakat berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberikan 

kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, 

politik, dan ekonomi. 

Bagi desa, otonomi yang dimiliki desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki 

oleh daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota. Otonomi yang dimiliki oleh 

desa adalah berdasarkan usul-usul dan adat istiadat masyarakatnya selama tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan 

penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau disebut dengan nama lainnya, 

yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan hak usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem 

Pemerintahan Nasional berada di daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang 

perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 

demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.
8
 

Pengakuan otonomi desa, Taliziduhu Ndraha, menjelaskan sebagai berikut: 

a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya, dan dilindungi oleh 

pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” 

pemerintah dapat semakin berkurang. 

b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan seperti sediakala atau 

dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan. 

Otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan 

                                                           
8
 Ibid., hlm. 167. 
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hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk 

tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan 

pemerintahan berdasarkan asal usul desa, urusan yang menjadi wewenang 

pemerintahan Kabupaten/Kota diserahkan peraturanya kepada desa.
9
 

Perlu ditegaskan kembali bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan 

tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam 

pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi 

desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak 

dapat terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang, 

dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara 

integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang 

dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10

 

2.2 Desa dan Pemerintahan Desa 

2.2.1 Pengertian Desa/Pekon 

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan Keuangan pekon di Kabupaten Pesisir Barat nama lain dari desa 

                                                           
9
 Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Jakarta : Bina Aksara, 1981, hlm. 12. 

10
 M.Jafar, Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Penilaian Laporan Realisasi 

Anggaran Desa, Vol.1, No.1, Aceh: Politekhnik Negeri Lhokseumawe, 2017, hlm. 3. 



10 
  

adalah Pekon
11

. Istilah Pekon di Kabupaten Pesisir Barat artinya sama dengan 

Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pengertian desa juga terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa 

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

diatur dalam undang-undang yang berlaku. 

Pengertian desa dalam Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan Pemrintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem Pemrintahana Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

                                                           
11

 Pekon adalah nama lain dari desa sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 6 tahun 
2016. 
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Desa adalah suatu wilayah yang di tempati atau dihuni oleh sejumlah penduduk 

sebagai kesatuan masyarakat yang termasuk di dalamnya adalah masyarakat 

hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang langsung di 

bawah camat dan berhak menyelenggarakan atau mengurus rumah tangganya 

sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Desa dari segi geografis adalah suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan 

sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu 

wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur 

fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antara 

unsur tersebut dan juga dalam hubunganya dengan daerah lain.
12

 

Undang-Undang mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dapat 

diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah pusat ataupun 

pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya. Dengan demikian 

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemrintahan 

yang sudah ada berdasarkan hak-hak usul desa urusan yang menjadi kewenangan 

Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa, tugas pembantu dari pemerintahan 

pusat dan pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan lainya yang oleh pengaturan 

perundang-undangan yang diserahkan kepada desa. 

Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum 

perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan 

menuntut di pengadilan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan 

asli desa, bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan 

                                                           
12

 Sadu Wasistiono dan M.Irawan Tahir, Prospek Pengembangan Desa, Bandung : Fokus Media, 

2006, hlm. 8. 
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keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah 

provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan 

pemerintahan dan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
13

  

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, yaitu mengenai hak dan kewajiban desa. 

Desa memiliki hak: 

a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak usul, adat 

istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; 

b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan 

c. menetapkan sumber pendapatan. 

Desa juga berkewajiban: 

a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat 

Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa; 

c. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan 

d. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa. 

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menentukan hak dan kewajiban 

masyarakat desa. 

 

 
                                                           
13

 Nurmayani., Op., Cit., hlm. 93. 
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Masyarakat Desa/Pekon berhak: 

a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi 

kegiatan peneyelenggraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil. 

c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara 

bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, 

peleksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa. 

d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetepkan menjadi: 

1. Kepala Desa/Peratin; 

2. Perangkat Desa; 

3. Anggota Badan Permusayawaratan Desa; 

4. Anggota lembaga kemasyarakatan Desa; 

5. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman 

dan ketertiban Desa 

Masyarakat Desa/pekon juga berkewajiban: 

a. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa/pekon; 

b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarkat Desa yang baik; 

c. mendorong terciptanya situasi yang aman, dan tentram di Desa; 
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d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, 

kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan 

e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa. 

Demi tercapainya keselarasan mengenai hak dan kewajiban desa dan masyarakat 

maka diperlukan Peraturan Desa. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, jenis peraturan desa terdiri atas Peraturan Desa, 

Peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. Peraturan 

sebagimana dimaksud dilarang beretentangan dengan kepentingan umum dan/atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan desa 

ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan sepakati bersama badan 

permusyawaratan desa. 

Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Dan 

masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan 

Desa. Peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam Lembaran 

Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa. Dalam pelaksanaan  Peraturan Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagaimana aturan 

pelaksananya. 

2.2.2 Pemerintahan Desa/Pekon 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
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Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menentukan bahwa, 

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Sedangkan yang 

dimaksud pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebutkan dengan 

nama lain dibantu prangkat Desa sebagai unsur penyelenggraan Pemerintahan 

Desa. 

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menentukan bahwa, 

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 

wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan 

secara demokrasi. 

A. Kepala Desa/Peratin 

     Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. berdasarkan peraturan Bupati Pesisir Barat peratin adalah 

sebutan lain dari Kepala Desa di Kabupaten Pesisir Barat.
14

 

     Dalam melaksanakan tugasnya, wewenang kepala desa sebagaimana diatur 

dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu: 

a. Memimpin, penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 

c. memegang kekuasaan dan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 

d. menetapkan Peraturan Desa; 

e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

                                                           
14

 Peratin adalah sebutan lain dari Kepala Desa di kabupaten Pesisir Barat, Berdasarkan Peraturan 
Bupati Pesisir Barat. 



16 
  

f. membina kehidupan masyarakat Desa; 

g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; 

h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan 

agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran masyarakat Desa; 

i. mengembangkan sumber pendapan Desa 

j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna 

meningkatkan kesejahteran masyarakat Desa; 

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 

l. memanfaatkan tekhnologi tepat guna; 

m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; 

n. mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum 

untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan 

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dalam 

melaksanakan tugasnya, kepala desa berhak: 

a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa; 

b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; 

c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainya 

yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan; 

d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan 
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e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainya kepada Perangkat 

Desa. 

Sebagimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala 

Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. Pemilihan Kepala Desa bersifat 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemelihan Kepala Desa 

dilaksnakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014, bahwa calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Wali kota 

atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan 

keputusan Bupati/Walikota, sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih 

bersumpah/berjanji. 

Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melaui Badan Permusyawaran 

Desa dan menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota.
15

 

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal 

pelantikan. Kepala Desa menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara 

berturut-turut atau tidak secara berturut-turut(Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2). 

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 

Kepala Desa berhenti apabila: 

a. Meninggal dunia; 

b. permintaan sendiri; 

c. diberhentikan. 
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 Nurmayani., Op., Cit.,hlm. 102. 
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Diberhentikan sebagimana dimaksud, dikarenakan berakhir masa jabatannya, 

tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap 

secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak lagi memenuhi sayarat 

sebagai Kepala Desa, melanggar larangan sebagai Kepala Desa dan melenggar 

peraturan perundang-undangan dan atau norma yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakat. 

Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Ketentuan lebih 

lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

B. Perangkat Desa/Pekon 

     Pemerinta Desa/Pekon dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat 

Desa. Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Perangkat Desa 

terdiri atas: 

a. Sekretariat Desa/Pekon; 

b. Pelaksana Kewilayahan; dan 

c. Pelaksanaan takhnis. 

Unsur Sekretariat Desa, terdiri dari: 

1. Sekretaris Desa; 

2. Kepala-Kepala Urusan. 

Jumlah Kepla Urusan terdiri dari 5 (lima), yaitu Kepala Urusan 

Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan 

Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan 

Umum. 
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Unsur Pelaksanaan Tekhnis Lapangan, terdiri dari : 

1. Kepala Seksi Pamong Tani; 

2. Kepala Seksi Keamanan. 

Jumlah Kepala Seksi Teknis Lapangan menyesuaikan, kemudian jumlah kepala 

dusun paling sedikit 2 (dua) dusun dan sebnyak-banyaknya menyesuaikan. 

Sedangkan unsur wilayah terdiri dari kepala dusun.
16

 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 

Perangkat Desa dilarang: 

a. merugikan kepentingan umum; 

b. membuat keputusan yang menuntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak 

lain, dan/atau golongan tertentu; 

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; 

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan 

masyarakat tertentu; 

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; 

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau 

jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang 

akan dilakukan; 

g. menjadi pengurus partai politik; 

h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; 

i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan 

Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Daerah RI, 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau 

pemilihan kepala desa; 

k. melanggar sumpah/janji jabatan; 

l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa 

alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan, Perangkat Desa 

berhenti karena : 

a. meninggal dunia; 

b. permintaan sendiri; 

c. diberhentikan. 

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud, dikarenakan usia 

telah genap 60 (enam puluh) tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai Perangkat Desa, atau melanggar larangan sebagai Perangkat 

Desa dan peraturan perundang-undangan atau norma yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat. 

Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah 

dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
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C. Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Himpunan Pekon 

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan 

Persmusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara 

demokratis. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa. berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Barat, 

bahwa nama Lain dari Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga Himpunan 

Pekon, setara dengan maksud yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang 

Badan Permusyawaratan Desa. 

Pembentukan Baadan Permusyawaratan Desa dapat dilihat pada Pasal 56, 58, dan 

59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu: 

a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk 

Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya 

dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan  Permusyawaratan 

Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan 

sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk 

masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau 

tidak secara berturut-turut (Pasal 56). 

b. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah 

gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, 
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dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemempuan 

Keuangan Desa (Pasal 58 ayat (1)). 

c. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 

(satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan Badan 

Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dipilih dari dan oleh anggota 

Badan Permusyawaratan Desa secara langsung (Pasal 59). 

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri yang disebutkan pada Pasal 55 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu: 

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 

b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 

c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

Akan tetapi dalam kerangka sebagai penyelenggara pemerintahan Desa, Badan 

Permusywaratan Desa mempunyai 3 (tiga) fungsi pokok, yaitu : 

a. Fungsi legislasi, yaitu pembuatan peraturan desa bersama Kepala Desa. 

Peraturan Desa yang dibuat ini terkait dengan kepentingan, kebutuhan, harapan 

serta ketertiban seluruh warga masyarakat baik dalam perencanaan maupun 

pelaksanaanya. 

b. Fungsi Anggaran, yaitu menyusun rencana keuangan tahunan pemerintahan 

Desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

c. Fungsi Pengawasan, yaitu Badan Permusyawaratan Desa mengadakan 

pengamatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan 

pertauran Kepala Desa serta pelaksanaan berbagai peraturan/ketentuan hukum 
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lainya.
17

 Pada dsarnya pengawasan dilakukan untuk mengurangi kekeliruan 

atau kesalahan yang dilakukan oleh suatu badan, sehingga akan menimbulkan 

keharmonisan antara satu dengan yang lainnya.
18

 

Menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, hak Badan 

Permusyawaratan Desa, yaitu: 

a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa kepada Pemerintahan Desa; 

b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

Masyarakat Desa; dan 

c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa. 

Kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana ditegaskan dalam 

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu: 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka 

Tunggal Ika; 

b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
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 Soewito M.D., Tanya Jawab Memahami Pengaturan Desa dan Kelurahan, Bandung : Nuansa 

Mulia, 2007, hlm. 165. 
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 Muhammad, Akib, Hukum Lingkungn, Perspektif Global dan Nasional, Jakarta: PT.Raja Grafindo 
Persada, 2016, hlm. 20. 
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c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat desa; 

d. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, 

dan/atau golongan; 

e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan 

f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 

kemasyarakatan Desa. 

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa teridri dari wakil penduduk Desa 

yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. 

Adapun yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti Ketua 

Rukun Warga, Pemangku Adat, dan Tokoh Masyarakat. 

Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat Desa, masing-masing unsur 

pemerintah Desa, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dapat 

menjalankan fungsinya dengan mendapatkan dukungan dari unsur yang lain. Oleh 

karena itu, hubungan yang bersifat kemitraan antara Badan Permusyawaratan 

Desa dengan Pemerintahan Desa harus didasarkan pada filosofi antara lain: 

a. adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra; 

b. adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai; 

c. adanya prinsip yang saling menghormati; 

d. adanya niat baik untuk saling membentuk dan saling mengingatkan.
19
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 Nurmayani., Op., Cit., hlm. 106.  
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2.2.3 Peraturan Desa/Pekon 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 

Permusyawaratan Desa. 

Jenis peraturan Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, 

dan peraturan Kepala Desa. Peraturan tersebut dilarang bertentangan dengan 

kepentingan umum dan/atau ketentuan peraruran perundang-undangan yang lebih 

tinggi. 

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 

bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014, menentukan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa, penguatan, tata ruang, dan organisasi Pemerintahan 

Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/walikota sebelum ditetapkan 

menjadi Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada 

masyarakat Desa, dan masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap 

Rancangan Peraturan Desa. 

Dalam menyusun Peraturan Desa terdapat batasan-batasan yang harus dijadikan 

acuan umum dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, dalam menyususn peraturan perundang-
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undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik, yang meliputi: 

a. Kejelasan tujuan; bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan 

harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; bahwa setiap jenis peraturan 

perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan 

perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut 

dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat 

yang tidak berwenang. 

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; bahwa dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi 

muatan yang tepat dengan jenis perundang-undanganya. 

d. Dapat dilaksanakan; bahwa dalam setiap pembentukan peraturan perundang-

undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan 

tersebut dalam masyarkat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. 

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; bahwa setiap peraturan perundang-

undangan dibuat kerena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat 

dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

f. Kejelasan rumusan; bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus 

memenuhi persyaratan teknis penyususnan peraturan perundang-undangan, 

seistematika, dan dan pilihan kata terminologi, serta nahas hukumnya jelas dan 

mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam implementasi 

dalam pelaksanaannya. 
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g. Keterbukaan; bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai 

dari perencanaan, penyususunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan 

pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh 

lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk 

memberikan masukan dalam pemebentukan peraturan perundang-undangan.
20

 

Materi muatan peraturan desa juga harus mengacu pada asas meteri muatan 

peraturan perundang-undangan yang meliputi: pengayoman, kemanusiaan, 

kebangsaan, kekeluargaan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan 

dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau 

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 

Materi muatan peraturan desa adalah seluruh materi dalam rangka 

penyelenggaraan urusan desa atau yang disetingkat serta penjabaran lebih lanjut 

Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, dan yang didalamnya tidak 

diperbolehkan mengatur tentang ketentuan pidana. Termasuk penyelenggaraan 

urusan Desa, misalnya Peraturan Desa APBDesa, Peraturan Desa Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Peraturan Desa tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan lain-lain. 

Syarat Peraturan Desa yang baik secara umum harus memenuhi 3 (tiga) syarat 

berlaku, yaitu: 

a. berlaku secara yuridis, yakni apabila peraturan tersebut disusun sesuai dengan 

prosedur atau tata cara pemebntukan peraturan yang berlaku didalam 

masyarakat tersebut; 
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 Armen Yasir, Hukum Perundang-Undangan, Bandar Lampung : Penerbit Universitas Lampung, 

2007, hlm. 109. 
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b. berlaku secara filosofi, yakni apabila isi peraturan tersebut sesuai dengan nilai-

nilai tertinggi yang berlaku dan dihormati didalam masyarkat tersebut; 

c. berlaku secara sosiologis, yakni apabila isi peraturan tersebut sesuai dengan 

aspirasi dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat tersebut.
21

 

2.3 Keuangan Desa 

2.3.1 Pengertian Keuangan Desa/Keuanagn Pekon 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, Keuangan Desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban 

desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang 

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan desa pada dasarnya 

merupakan subsitemnya dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Nomor 6 tahun 2016 tentang Pengelolaan 

Keuangan Pekon di Kabupaten Pesisir Barat, nama lain dari keuangan desa adalah 

adalah keuangan Pekon di Kabupaten di Pesisir Barat. 

Berdasarkan pengertian keuangan Negara dengan pendekatan objek, terlihat 

bahwa hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas 

cakupanya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, 

dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan. Berpijak pada hal tersebut, 

sebagai sub sistemnya dari keuangan Negara, dengan demikian pengertian 

keuangan desa dalam Bab VIII, Bagian kesatu, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 
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Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menentukan bahwa Keuangan Desa adalah 

semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban desa. 

Hak dan kewajiban sebagimana dimaksud menimbulkan pendapat, belanja, 

pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keungan desa 

berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang 

telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

menentukan bahwa keuangan desa meliputi, perencanaan, pelaksanaan, 

penetausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 

2.3.2 Ruang Lingkup Keuangan Desa/Pekon 

a. Ruang Lingkup Berdasarkan Obyek 

Ruang lingkup keuangan desa sejalan dengan hak atau kewenangan yang dimiliki 

desa sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 33 dan 34 Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, yaitu: 

1. Kewenangan berdasarkan hak usul, paling sedikit terdiri atas: 

a. sistem organisasi masyarakat adat; 

b. pembinaan kelembagaan masyarakat; 

c. pembinaan lembaga dan hukum adat; 

d. pengelolaan tanah kas Desa; dan 

e. pengembangan peran masyarakat Desa. 
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2. Kewenangan lokal bersekala Desa, paling sedikit terdiri atas: 

a. pengelolaan tambatan perahu; 

b. pengelolaan pasar Desa; 

c. pengelolaan tempat pemandian umum; 

d. pengelolaan jaringan irigasi; 

e. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa; 

f. pembinaan kesehatan mayarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu 

g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; 

h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; 

i. pengelolaan embung Desa; 

j. pengelolaan air minum bersekala Desa; dan 

k. pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian 

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

4. Kewenangan lain yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 

Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dalam hubungan ini Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan 

desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan yang bersifat lokal. 

Pelaksanaan atas semua kewenangan tersebut memrlukan sejumlah uang/dana 

yang merupakan hasil pungutan desa berdasarkan peraturan desa, maupun dana 

yang bersala dari APBN, bantuan dari APBD Provinsi, Alokasi Dana Desa yang 
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bersumber dari APBD Kabupaten/Kota maupun bagi hasil pajak dan retribusi 

Kabupaten/Kota.
22

 

Berdasarkan uraian diatas secara terici ruang lingkup keuangan desa meliputi: 

a. hak desa untuk melakukan pungutan berdasarkan Peraturan Desa; 

b. kewajiban desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan membayar 

tagihan pihak ketiga; 

c. Penerimaan Desa; 

d. Pengeluaran Desa; 

e. kekayaan desa yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat 

berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Desa; dan 

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah desa dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum. 

B. Ruang Lingkup Berdasarkan Sifat Pengelolaannya 

Dilihat dari sifat pengelolaan Keuangan Desa dapat dibagi menjadi Keuangan 

Desa yang bersifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Keuangan Desa yang 

sifat pengelolaanya dilakukan secara terpisah yang dilakukan oleh Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDesa). 

Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan secara tidak langsung atau terpisah 

oleh BUMDesa dimaksudkan bukan hanya menjadi motor penggerak roda-roda 
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perekonomian desa tetapi juga dimaksudkan sebagai sumber pendapatan desa. 

Untuk itu pengelolaan keuangan desa ini harus ditangani secara profesional, 

sehingga kedua maksud tersebut dapat dicapai.
23

 

2.3.3 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa/Pekon 

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Keuangan Desa 

diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas atau 

prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua 

pendapatan dan belanja Desa disajikan dalam kesatuan dokumen Anggaran 

Desa; 

2. asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap 

transaksi keungan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen Anggaran 

Desa; 

3. asas tahunan, yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya 

anggaran untuk setiap tahun anggaran; 

4. asas spesialis, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit 

anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukanya; 

5. asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, yaitu asas atau prinsip yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan; 
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6. asas proporsionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa; 

7. asas profesionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian 

berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

8. asas keterbukaan, yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dantidak 

diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap 

memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan; 

9. asas pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Kuangan (BPK) yang 

bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi 

BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak dipengaruhi 

oleh siapun; 

10. asas value for money, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam 

pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan 

efektif; 

11. asas kejujuran, yaitu asas atau prinsip yang menekankan dalam pengelolaan 

dan publik (termasuk APBDesa) harus dipercayakan kepada masyarakat 

kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga 

potensi munculnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat 

diminimalkan; 

12. asas pengendalian, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya 

monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDesa), sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat 

segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut; 
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13. asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu 

asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan 

desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

14. asas bertanggungjawab, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada 

penerimaan amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan peleksanaan kebijakan yang 

dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan; 

15. asas keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya 

keseimbangan ditribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau 

keseimbangan ditribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan 

obyektif; 

16. asas kepatutan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap 

dan tindakan yang wajar dan proporsonalitas; 

17. asas manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan 

bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamkan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat desa. 

Berbagai asa atau prinsip pengelolaan keuangan tersebut perlu dijadikan pedoman 

dalam mengelola keuangan desa, agar dana tersebut dapat dipergunakan secara 

efektif, efisien, ekonomis, dan berkeadilan. Secara efektif maksudnya adalah 

pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran 

yang hendak dicapai, secara efisien maksudnya bahwa pengelolaan keuangan 

dimaksud dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara pemasukan dan 

pengeluaran. 
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Secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat 

menghasilkan perbandingan terbalik antara pemasukan dengan nilai pengeluaran, 

adapun secara berkeadilan, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut 

dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.
24

 

2.4  Pembangunan Desa/Pekon 

Bedasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

menentukan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup 

dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Produknya 

adalah arahan pembangunan yang mempunyai implikasi penataan ruang pada 

tingkat kota. Dalam kaitan ini maka selain aspek penyusunannya sendiri, maka 

aspek pelaksanaannya juga menjadi bagian tak terpisahkan yang perlu mendapat 

perhatian.
25   Pada dasarnya pembangun desa ini diutamakan untuk 

menyejahterakan masyarakat desa, dan meningkatkan kemampuan masyarakat 

desa dalam mengawali pembangunan yang ada di desa yang lakukan oleh 

Pemerintah Desa dan/atau Prangkat Desa lainya.  

2.4.1 Perencanaan Pembangunan Desa/Pekon 

Menurut ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

menentukan Perencanaan Pembangunan Desa disusn secara berjangka meliputi : 

a. Rencana Pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) 

tahun; dan 

                                                           
24

 Ibid, hlm. 7-9. 
25

  Ati, Yuniati, Peran Dinas Kota Bandar Lampung dalam Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang, 
Fiat Justisia: Fakulats Hukum Universitas Lampung, Vol.6, Nomor.1, Januari-April 2012, hlm. 3. 
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b. Rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut rencana kerja 

pemerintah desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

2.4.2  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Pekon (RPJMD-

Pekon) 

Perencanaan pembangunan desa disusun dalam priode 6 (enam) tahun, 

Perencanaan pembanguan 6 (enam) tahun tersebut merupakan RPJM-Desa yang 

memuat arah kebijakan keuangan desa, trategi pemabngunan desa, dan program 

kerja desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Kemudian dijabarkan kedalam 

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun 

RKP-Desa memuat: 

a. kerangka ekonomi Desa; 

b. prioritas pembanguan Desa; 

c. rencana kerja; dan 

d. pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun 

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu 

pada RPJM-Desa. 

Rencana pebangunan desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disusun 

untuk menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggran, 

pelaksanaan dan pengawasan. 

Rencana Pembangunan Desa didasarkan pada: 



37 
  

a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian 

masyarakat dalam kehidupan nermasyarakat, berbangsa dan bermegara; 

b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam 

proses pumbanguan; 

c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan 

secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat 

khusus masyarakat miskin; 

d. keterbukaan, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat 

dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa; 

e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunanyang 

dipertanggung jawabkan dengan benar, baik pada pemerintahan desa maupun 

pada masyarakat; 

f. selektif, yaitu semua masalah terselektif dengan baik untuk mencapai hasil 

yang optimal; 

g. efisien dan Efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan 

potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia; 

h. berkelanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus 

berjalan secara berkelanjutan; 

i. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan 

menampung aspirasi masyarakat; 

j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara 

berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan 
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k. penggalian informasi, yaitu dalam menemukan masalah dilakukan penggalian 

informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama 

dari peserta musyawarahan perencanaan.
26

 

RPJM-Desa bertujuan untuk: 

a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan keadaan setempat; 

b. menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program 

pembangunan di desa; 

c. memelihara dan mengembangkan haasil-hasil pembangunan desa; dan 

d. menumbuh kembangkan dan mendorong pera serta masyarakat dalam 

pembangunan di desa. 

RKP-Desa bertujuan untuk: 

a. menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKP-

Desa) tahunan yang sifatnya barn, Rehap maupun lanjutan kegiatan 

pemabngunan untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai 

bahan dasar RKP Daerah Kabupaten; 

b. menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB-Desa, 

APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun 

swadaya masyarakat rencana pemerintah daerah. 

2.4.3 Rencana Kegiatan Pembangunan Di Desa/Pekon (RKP-Desa/Pekon) 

Penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan: 

                                                           
26

 Bambang T.S, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bandung : Fokus Media, 2011. 

Hlm. 73-75. 
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a. Persiapan  

1) Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa yang ditetapkan dengan keputusan 

kepala desa; 

2) tim penyusun RKP-Desa terdiri dari : 

a) Kepala Desa selaku pengendali kegiatan; 

b) Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan; 

c) Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa selaku penanggungjawab 

pelaksana kegiatan; 

d) Tokoh masyarakt, tokoh agama selaku nara sumber; 

e) pengurus TP-PKK Desa, KPM selaku anggota; dan 

f) pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKP-Desa. 

b. Pelaksanaan  

Kegiatan pelaksanaan mengaju pada RPJM-Desa dengan memilih prioritas 

kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur 

masyarakat, yeng berupa: 

1) Pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa. 

2) Indikasi program pembangunan Desa dari RPJM-Desa; 

3) Rencana Kerja Pemabngunan Desa sebagai bahan APB-Desa; dan 

4) Daftar Usulan Rencana Kerja Pemabngunan Desa; dan Berita Acara 

Musrembang Desa.
27

 

2.4.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) terdiri dari : Pendapatan 

Pekon, Belanja Pekon, dan Pembiayaan Pekon. Berdasarkan ketentuan Pasal 72 

                                                           
27

 Bambang T.S., Op., Cit., hlm. 77-78 
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ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa, Pendapatan Desa 

meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak 

desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, 

yang terdiri dari : Pendapatan Asli Pekon (APBPekon), Alokasi Dana Pekon dari 

APBN, Bagi Hasil pajak Kabupaten/Kota, Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota 

dan Desa laainnya, Hibah dan sumbangan pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan 

desa yang sah. 

Alokasi anggaran sebagimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) bersumber dari 

belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata 

dan berkeadilan. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota 

sebagimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh 

perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi dana Desa sebagimana 

dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana 

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) adalah Rencana Keuangan 

Tahunan Pemerintah Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 

Pekon dan Badan Permusyawaratan Desa (dikabupaten Pesisir Barat di sebut 

Lembaga Himpunan Pekon) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang terdiri 

dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sebagimana telah ditegaskan pada 

Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Jo.Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Anggaran Pendapatn dan Belanja Desa, 

selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. 
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Pendapatan desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penembah nilai 

kekayaan bersih. Berdasarkan ketentuan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, seluruh pendapatan 

desa diterima dan disalurkan melalui kas desa dan penggunaanya ditetapkan 

dalam APBDesa. 

Pendapatan desa sebagimana dijelaskan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014, terdiri atas: 

a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa; 

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; 

d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/Kota; 

e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahnProvinsi 

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; 

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 

g. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah. 

Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang 

nilai kekayaan bersih. Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Jo. 

Peraturan Pemerinta Nomor 47 Tahun 2015 mengatur mengenai ketentuan 

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa. 
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Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Alokasi Dana Pekon Minimal (ADPM) adalah besarnya bagian ADD yang sama 

untuk semua Desa. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah besarnya 

bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai 

bobot desa yang dihitung dengan rumus variabel tertentu. Pengalokasian Dana 

Desa diatur pada Bab VI Bagian Kesatu Paragraf Kedua Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

 

 

Metode penelitian ini dilakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat serta 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan 

kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika, dan pemikiran tertentu, 

dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam 

terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas 

permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.
28

 

3.1 Pendekatan Masalah 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, 

yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara 

menganalisisnya.
29

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Yuridis Normatif dan 

Pendekatan Yuridis Empiris: 

 

 

                                                           
28

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

Hlm. 32. 
29

 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, 2004. Hlm. 1. 
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3.1.1 Pendekatan Yuridis Normatif 

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-

undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal 

ini adalah dengan Pemerintah Pekon dalam proses menyusun dan 

melaksanakan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Pekon Untuk Menunjang Pembangunan Pekon Paku Negara, Pesisir Barat 

3.1.2 Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara 

menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui 

secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. 

3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 

3.2.1 Data Primer 

Data Perimer adalah data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil 

penjelasan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui 

penelitian lapangan di Pekon Paku Negara Kabupaten Pesisir Barat. 
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3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dibahas. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, misalnya 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini yang 

digunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum 

primer. Berupa peraturan pelaksana dan peraturan pelaksana teknis yang 

berkaitan dengan pokok bahasan. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan-bahan penunjang lainya yang ada relevansinya dengan pokok 

permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, 

namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisis terhadap penerapan 

kebijakan hukum dilapangan. 
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3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa 

penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu: 

a. Penelitian Kepustakaan  

Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip 

baerbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berhubungan dengan Proses Penyusunan 

Anggran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPek). 

b. Penelitian Lapangan 

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-

alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari 

informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-

pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. 

Adapun para narasumber yang akan diwawancarai adalah :  

1. Marlianti  : Peratin Paku Negara 

2. Lukman Hakim : Sekretaris Pekon Paku Negara 

3. Sumadi, S.pd  : Lembaga Himpunan Pekon  

4. Ihwani  : Bendahara Pekon Paku Negara 

5. Basri Irawan  : Masyarakat Pekon Paku Negara 

6. Muhammad Rifai’i : Masyarakat Pekon Paku Negara 
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3.3.2 Pengolahan Data 

Dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data 

tersebut akan dikelola melalui tahapan: 

a. Editing  

Semua data yang diperoleh kemudin disesuaikan dengan permasalahan 

yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah 

terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan. 

b. Seleksi  

Semua data yang telah diediting, diteliti kembali (diseleksi) untuk 

mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera 

dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesingkronan data yang hendak 

dianalisis. 

c. Klasifikasi  

Setelah tahap seleksi, selanjutnya proses yang dilakukan adalah 

mengklasifikasi jawaban-jawaban para informasi menurut kriteria yang 

telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan. 

d. Penyusunan Data 

Data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada 

setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk 

dianalisis lebih lanjut. 
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3.4 Analisis Data 

Data yang telah disusun selanjutnya dianalisis secara kualitatif adalah tata cara 

penelitian yang menghasilkan data deskriftif yaitu apa yang dinyatakan oleh 

informan secara tertulis atau lisan dan prilaku yang nyata. Sedangkan secara yang 

dimaksud dengan analisis kualitatif yaitu menguraikan secara bermutu dalam 

bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi 

data dan pemahaman hasil analisis guna  menjawab permasalahan yang ada. 
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hal-hal yang telah dimuat pada bab hasil dan pembahasan, maka 

dapat disimpulkan hal-hal antara lain: 

1. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) 

untuk menunjang pembangunan pekon pada Pekon Paku Negara Kecamatan 

Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat telah dilaksanakan berdasarkan Pasal 

24 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 

Keuangan Pekon di Kabupaten Pesisir Barat melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap 

persiapan, evaluasi, dan penetapan. Tahap persiapan yaitu dilakukan oleh 

perangkat desa dimulai dari rapat membahas Rancangan Peraturan Pekon 

mengenai APBPekon, membuat Rancangan Peraturan Pekon, Rancangan 

Peraturan Pekon tersebut dibuat oleh Sekretaris Pekon bersama Peratin dan 

disetujui oleh Lembaga Himpunan Pekon, selanjutanya dilakukan tahap 

evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Pekon tersebut yang dilakukan oleh 

oleh Bupati Pesisir Barat sekaligus menetapkan Rancangan Peraturan Pekon 

Paku Negara, dan Rancangan Peraturan Pekon tersebut ditetapkan menjadi 

Peraturan Pekon Paku Negara. Namun pada tahap persiapan proses penyusunan 

tersebut tidak melibatkan masyarakat secara langsung sesuai dengan 
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Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa APBPekon tidak 

mengikut sertakan masyarakat. 

2. Faktor penghambat dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Pekon (APBPekon) untuk Menunjang Pembangunan Pekon pada 

Pekon Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat: 

1) Sumber Daya Manusia yaitu Perangkat Pekon dan Lembaga Himpunan 

Pekon dalam Menyelenggarakan pemerintahan desa masih lemah jika 

ditinjau dari pemahaman dan pelaksanaan sesuai dengan acuan perundang-

undangan yang berlaku. Sulitnya sosialisasi dengan masyarakat, 

kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya ikut serta dalam 

menentukan APBPekon.  

2) lemahnya kemampuan perencanaan ditingkat pekon dan masih bersifat 

formalitas, dimana masih menggunakan anggaran tahun sebelumnya. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat saya ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya Pemerintahan Pekon mengadakan sosialisasi kepada Masyarakat 

pekon yang rutin sehingga masyarakat dapat mengerti pentingnya musyawarah 

pekon dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya 

agar tersampaikan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat agar 

dapat diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon. 

2. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat memberikan pelatihan 

khusus kepada pemerintahan pekon dan lembaga himpunan pekon untuk 

meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang perencanaan 

pembangunan. 
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