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“Ketika kau sedang mengalami kesusahan dan bertanya-

tanya kemana Allah, cukup ingatlah bahwa seorang guru 

selalu diam saat tes berjalan.” 

- Nourman Ali Khan - 

 

”Bersyukur dengan apa yang hanya sedikit, tapi berharap 

lebih.” 

- Charles Lamb – 

  
“ Saat kita memperbaiki hubungan dengan Allah, 

niscaya Allah akan memperbaiki segala sesuatunya 

untuk kita.” 
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            Abstrak 

 

Penelitian ini berjudul Pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo Kecamatan 

Sewon Kabupaten Bantul menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Perangkat Desa. Permasalahan utama yang ingin dijawab dengan penelitian ini 

ialah, bagaimana pelaksanaan pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo 

menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa serta 

faktor apa sajakah yang menjadi pendukung sekaligus penghambat dalam 

pelaksanaan hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan menggunakan 

penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris dengan nalaisis data 

menggunakan analisis kualitatif. Proses rekruitmen perangkat desa di Desa 

Timbulharjo dengan sistem yang seperti ini baru pertama kali dilakukan namun 

secara garis besar proses rekruitmen ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan peraturan daerah yang mengatur. Faktor pendukung berasal dari faktor luar 

dan faktor dalam. Faktor pendukung dari dalam antara lain : tuntutan tugas 

perangkat desa yang semakin tinggi, keinginan untuk menciptakan pelayanan yang 

berkualitas, keinginan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, adanya 

beban tugas perangkat desa yang semakin berat. Faktor pendukung dari luar antara 

lain: keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan akurat, 

tuntutan perkembangan teknologi, adanya Undang-Undang Desa yang menuntut 

kemandirian desa dan tuntutan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 

pemerintahan desa. Faktor penghambatnya antara lain: sumber daya manusia 

perangkat desa yang tidak bisa memenuhi tuntutan yang semakin tinggi, masa 

transisi undang-undang lama ke undang-undang baru, persepsi dan budaya 

masyarakat yang belum mengikuti adanya peraturan baru dan mindset perangkat 

desa yang harus diperbaiki. 

Kata kunci : Pengisian perangkat desa, Peraturan Daerah, Perangkat Desa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 

tanggal 17 Agustus 1945 dengan sistem desentralisasi, para pendiri negara 

telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemencaran kekuasaan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia yang tujuannya jelas 

tercantum pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

Salah satunya mengenai otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan 

pencerminan dari demokrasi Pancasila di seluruh wilayah Negara Republik 

Indonesia. Cita-cita untuk memberikan otonomi secara lebih luas kepada 

daerah-daerah yang dianggap mampu untuk melaksanakannya. Berbagai 

perangkat peraturan perundang-undangan telah dihasilkan untuk 

mewujudkan suatu otonomi daerah yang efektif dan efisien. Kewenangan 

dan penentuan kebijakan di masing-masing daerah tetap harus melalui 

Peraturan Daerah, karena peraturan daerah tersebut merupakan kebijakan 

yang mendasar untuk melakukan aktivitas dalam menjalankan roda 

pemerintahan yang stabil. Pemencaran kekuasaan di Indonesia terus 

dikembangkan atau menjadi focus pemerintah dengan wujudnya yaitu salah 

satunya mengenai pemilihan pamong desa. Pemilihan pamong desa di 

beberapa desa di daerah kabupaten / kota madya diatur di dalam Peraturan 

Daerah/Perda.  
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Salah satu contohnya yaitu Peraturan Daerah di Kabupaten Bantul 

yang mengatur tentang pemilihan Perangkat Desa. Yaitu Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2018. Peraturan Daerah ini merupakan Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2016 merupakan sebagai pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain hal tersebut pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, juga 

mengalami berbagai permasalahan salah satunya yaitu kurang lengkapnya 

penafsiran sehingga menimbulkan implementasi yang berbeda-beda di 

tingkat desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan agar mampu 

memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam proses pengisian 

lowongan Pamong Desa dimaksudkan supaya implementatif, berdaya guna 

dan mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi proses pengisian 

lowongan Pamong Desa. 

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

selanjutnya disebut Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.1 

Karena setiap desa mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah 

tangganya sendiri maka diperlukan adanya Pemerintah Desa yang mengatur 

                                                             
1 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
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rumah tangga desa tersebut. Maka terbentuklah Pemerintah Desa. 

Pemerintah Desa merupakan Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 

lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Desa.2 Adapun yang dimaksud mengenai Pemerintahan Desa yaitu 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.3 

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UU Desa 

Nomor 6 Tahun 2014 bertugas membantu Kepala Desa dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh 

Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas Bupati/Walikota. 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Perangkat Desa 

bertanggungjawab kepada Kepala Desa.4 Maka dari itu pengisian perangkat 

desa selalu dilakukan guna melaksanakan tugas yang sudah dituliskan di 

dalam Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Tetapi pengisian 

perangkat desa hanya bisa dilakukan ketika perangkat desa berhenti karena: 

1. Meninggal dunia 

2. Permintaan sendiri 

3. Diberhentikan.5 

Perangkat desa yang “diberhentikan” sebagaimana dimaksud dalam nomor 

3 diatas karena: 

1. Usia genap 60 (enam puluh) tahun 

2. Berhalangan tetap 

                                                             
2 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
3 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
4 Pasal 49 ayat 1-3 Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 
5 Paragraf 3 Pasal 68 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 



5 
 

 
 

3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, atau 

4. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.6 

Desa Timbulharjo merupakan desa yang terletak di Kecamatan 

Sewon Kabupaten Bantul yang pada tanggal 16 April 2018 lalu melakukan 

rekruitment pamong desa yaitu Kepala Dusun dan Sekretaris Desa. 

Pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo dilakukan karena adanya 

kekosongan beberapa posisi di Pemerintah Desa tersebut. Kekosongan 

posisi itu disebabkan karena beberapa faktor yaitu karena adanya mutasi. 

Jadi mutasi merupakan penarikan yang dilakukan oleh Kecamatan. 

Perangkat Desa yang terkena mutasi adalah Sekretaris Desa ditarik ke 

Kecamatan. Faktor penyebab kekosongan yang kedua yaitu ada beberapa 

Perangkat Desa yang sudah purna tugas. Kekosongan Perangkat Desa di 

Desa Timbulharjo yaitu pada posisi Sekretaris Desa dan Kepala Dusun. 

Jumlah pendaftar Sekretaris Desa yaitu sebanyak 19 orang dan Kepala 

Dusun sebanyak 5 orang.7 Pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa 

di Desa Timbulharjo mulai tanggal 16 April 2018 sampai dengan 12 Juni 

2018. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang Perangkat Desa, yang merupakan staf yang membantu 

Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi 

dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam 

pelaksanaan kebijakan.  

                                                             
6 Paragraf 3 Pasal 68 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
7 Wawancara dengan Kepala Desa Timbulharjo tanggal 16 Juli 2018 pukul 12.15 WIB 
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Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul : Pengisian 

Pamong Desa di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten 

Bantul menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Perangkat Desa 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo, 

Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul menurut Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pamong Desa? 

2. Faktor – faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan 

pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo menurut Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 5 Tahun 2018 atas pengisian Perangkat Desa di Desa 

Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. 

2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung 

pelaksanaan pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo, Kecamatan 

Sewon, Kabupaten Bantul. 

D. Orisinalitas Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan ini belum pernah ada yang meneliti. Ada 

pun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dimana topic yang dibahas 

yaitu terkait dengan penerapan system merit dalam pengisian perangkat 

desa di Desa Bendungan dan Ngestiharjo Kabupaten Kulonprogo yang 
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dilakukan oleh Charizma Nugraha Fazli dalam skripsi Fakultas Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2018 yang 

berjudul “Penerapan Sistem Merit Dalam Pengisian Perangkat Desa di Desa 

Bendungan dan Ngestiharjo Kabupaten Kulonprogo”. Yang membedakan 

penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu 

terdapat dalam rumusan masalah yang diteliti, rumusan masalah dalam 

penelitian sebelumnya antara lain: 

Bagaimana penerapan sistem merit dalam pengisian Perangkat Desa di Desa 

Bendungan dan Desa Ngestiharjo Kabupaten Kulonprogo Tahun 2016? 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa 

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa merupakan satu 

kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Wujud dari penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah maupun di desa yaitu dengan munculnya suatu 

aturan yang mengatur mengenai segala kegiatan yang diselenggarakan 

oleh pemerintah dibawah kabupaten / kota yaitu kelurahan atau desa. 

Setiap kegiatan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah desa atau 

dibawahnya harus berlandaskan oleh Peraturan Daerah atau Peraturan 

Bupati.  

Peraturan Daerah merupakan salah satu instrumen bagi 

pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 

berdasarkan sistem otonomi daerah yang memberikan wewenang untuk 

mengurus dan mengatur segala hal urusan rumah tangganya sendiri 
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termasuk membentuk peraturan daerah. Adapun lingkup wewenang 

membentuk Perda ditentukan bahwa Perda mengatur urusan rumah 

tangga di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas 

pembantuan. Di bidang otonomi, Perda dapat mengatur segala urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat 

(UU No. 22 Tahun 1999, Pasal 7). Di bidang tugas pembantuan, Perda 

tidak mengatur substansi urusan pemerintahan atau kepentingan 

masyarakat. Perda di bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara 

pelaksanaan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan 

masyarakat.8 Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa 

pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. Negara Republik Indonesia juga merupakan Negara 

kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada 

daerah untuk meneyelenggarakan otonomi daerah.9 Berdasarkan 

ketentuan tersebut, maka peraturan daerah merupakan salah satu elemen 

pendukung pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu Pasal 1 angka 25 yang 

menegaskan bahwa peraturan daerah yaitu peraturan daerah provinsi 

dan peraturan daerah kabupaten / kota. Selanjutnya, dalam Pasal 236 

ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan daerah ditegaskan bahwa 

                                                             
8 Ni’matul, Huda. Hukum Pemerintahan Daerah, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009, 

hlm. 212. 
9 Otonomi Daerah: Landasan Hukum, Asas, dan Pemda at 

http://.wordpress.com/otonomi-daerah-landasaan-hukum-asas-dan-pemda/ , tanggal 14 Juli 2018. 

http://.wordpress.com/otonomi-daerah-landasaan-hukum-asas-dan-pemda/
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peraturan daerah dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan 

tugas pembantuan, daerah membentuk Perda. Dalam ayat (2) Perda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan 

persetujuan Kepala Daerah. Ayat (3) menyatakan bahwa Perda memuat 

materi muatan, yaitu: 

a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. 

b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi.10 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.11 

2. Pengertian Desa dan Pemerintah Desa 

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 disebutkan 

bahwa pengertian Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI.12 Selanjutnya yang 

dimaksud dengan kelurahan ialah suatu wilayah yang ditempati oleh 

sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah 

langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah 

                                                             
10 Hasyimzoem, Yusnani dkk. Hukum Pemerintahan Daerah, Rajawali Pers, Jakarta, 

2017, hlm. 146-147 
11 Pasal 1 ayat 12 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pamong Desa 
12 Pasal 1 ayat 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pamong Desa 
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tangganya sendiri.13 Pengertian Desa atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya disebut Desa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 

angka 12 UU No. 32 Tahun 2004 adalah “kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan 

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan NKRI.”14 

Penjelasan umum UU No. 32 Tahun 2004 kembali menegaskan, 

bahwa “Desa berdasarkan UU ini adalah Desa itu yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 

asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk 

dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, 

sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945.” Kemudian 

di dalam Pasal 200 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 ditegaskan, “Dalam 

pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang 

terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. 

Kemudian dalam Pasal 2 PP No.72 Tahun 2005 ditegaskan, Desa 

dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal – usul 

Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pasal 200 ayat (1), 

yang menyatakan “Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota 

                                                             
13 Ndraha, Taliziduhu. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Yogyakarta, 

1991, hlm.3-4 
14 Ni’matul, Huda. Hukum Pemerintahan Desa,Setara Press, Malang, 2015, hlm. 189 



11 
 

 
 

dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan 

badan permusyawaratan desa.” Penggunaan istilah “dibentuk” ini 

menegaskan bahwa pemerintah desa merupakan subsistem atau bagian 

dari pemerintah kabupaten/kota, karenanya ia menjalankan sebagian 

kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dalam UU ini Desa 

merupakan satuan pemerintah yang ada dalam pemerintah 

kabupaten/kota.15 

Pemerintah Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. 

Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya 

(Pasal 202). Adapun yang dimaksud dengan perangkat desa lainnya 

dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri 

dari Sekretaris Desa, Pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, 

dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain.16 

3. Pengertian Perangkat Desa 

Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah 

unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan 

dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur 

pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang 

diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.17 

Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik Desa adalah pimpinan 

Sekretariat Desa.18 

 

                                                             
15 Ibid, hlm.190 
16 Ibid, hlm.191 
17 Pasal 1 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pamong Desa 
18 Pasal 1 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pamong Desa 
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4. Kewenangan Desa 

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. 

Kewenangan Desa meliputi: 

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul 

b. Kewenangan local berskala Desa 

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan 

kewenangan local berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa. Pelaksanaan kewenangan 

yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan yang tugas lain dari 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf 

d diurus oleh Desa.19 

 

 

                                                             
19 Pasal 18, 19, 20, 21 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini yaitu penelitian hukum empiris. 

Yaitu penelitian hukum melihat bagaimana peraturan perundang – 

undangn terkait pengisian perangkat desa yang berlaku di Desa 

Timbulharjo. 

2. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis empiris. Yakni mengkaji berbagai peraturan 

perundang – undangan yang mengatur tentang perangkat desa. 

3. Objek Penelitian 

Pengisian Perangkat Desa menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

2018 Tentang Perangkat Desa di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon 

Kabupaten Bantul. 

4. Subjek Penelitian 

Pihak – pihak yang mempunyai kompetensi karena keahliannya, 

sehingga dapat memberikan keterangan mengenai masalah yang akan 

diteliti, antara lain : 

a. Kepala Desa, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, 

Kabupaten Bantul. 

b. Kepala Sie Pemerintahan, Desa Timbulharjo, Kecamatan 

sewon, Kabupaten Bantul. 
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5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Timbulharjo, Kecamatan 

Sewon, Kabupaten Bantul tepatnya di Kantor Desa Timbulharjo yang 

beralamat di Cangkringmalang/Dk. Mriyan, Timbulharjo, Sewon, 

Bantul, DIY kode pos 55186. 

6. Sumber Data Penelitian 

a. Sumber Data Primer 

Data Primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari 

lapangan (field research) atau di lokasi penelitian seperti hasil 

wawancara dan data – data atau dokumen langsung dari Pemerintah 

Desa dan subjek penelitian lainnya di Desa Timbulharjo. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dengan 

mempelajari literature-literatur, dokumen-dokumen, dan bahan 

hukum lain yang berkaitan dengan skripsi. 

7. Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis 

kualitatif. Analisis kualitatif yaitu uraian data secara bermutu, dalam 

bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih 

sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil 

analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, selanjutnya 

bahan dan data tersebut dianalisis mengenai Pengisian Pamong Desa di 
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Desa Timbulharjo menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Perangkat Desa. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pengantar yang didalamnya terurai mengenai: 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Orisinalitas Penelitian 

E. Tinjauan Pustaka 

F. Metode Penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tinjauan – tinjauan umum yang terkait dengan 

permasalahan yang diteliti, antara lain: 

A. Pemerintahan Daerah, Asas Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, 

Kewenangan Desa dan Perangkat Desa 

B. Pemilihan Pemimpin dalam Hukum Islam 

BAB III HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai uraian yang diperoleh dari hasil penelitian yang 

dilakukan kepada subjek dan objek penelitian antara lain: 
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A. Pelaksanaan Pengisian Pamong Desa di Desa Timbulharjo, Kecamatan 

Sewon, Kabupaten Bantul menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

2018 tentang Pamong Desa 

B. Faktor – faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan 

pengisian Pamong Desa di Desa Timbulharjo menurut Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pamong Desa 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan 

jawaban atas permasalahan yang diteliti. Kemudian saran berisi hal – hal 

yang diusulkan penulis untuk perbaikan atas permasalahan yang diteliti. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, OTONOMI DAERAH DAN 

PEMERINTAHAN DESA 

 

A. Pemerintahan Daerah 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.20  

Memasuki era reformasi, ketentuan Pasal 18 UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 diubah dan ditambah Pasal 18 terdiri dari 7 ayat dan 

penambahan beberapa pasal yaitu Pasal 18 A dan Pasal 18 B. Pasal 18 yang 

baru dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam NKRI 

yang meliputi daerah provinsi terdapat daerah Kabupaten dan Kota. Baik 

secara konsepsional maupun hukum dan pasal – pasal baru pemerintahan 

daerah dalam UUD memuat berbagai paradigma baru dan arah politik 

                                                             
20 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf, 

tanggal 10 Oktober 2018. 

https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf
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Pemerintahan daerah yang baru pula. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut:21 

1. Prinsip daerah mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut 

asas otonomi dan asas pembantuan (Pasal 18 ayat 2) ketentuan 

ini menegaskan bahwa pemerintahan otonomi dalam NKRI. 

Dalam pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan otonom 

(termasuk tugas pembantuan). Prinsip dalam Pasal 18 lebih 

sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah 

sebagai suatu pemerintahan mandiri di daerah demokratis. Tidak 

ada lagi unsur pemerintahan yang sentralisasi dalam 

pemerintahan daerah. Gubernur, Bupati dan Walikota semata – 

mata sebagai penyelenggara otonomi daerah.22 

2. Prinsip menjalankan otonomi seluas – luasnya (Pasal 18 ayat 5, 

Daerah berhak mengatur dan mengurus segala urusan atau 

fungsi pemerintahan yang oleh undang – undang tidak 

ditentukan sebagai yang diselenggarakan pusat. 

3. Prinsip kekhususan dan keragaman Daerah (Pasal 18 A ayat 2). 

4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum 

adat beserta hak – hak tradisionalnya. (Pasal 18 B ayat 2), yang 

dimaksud masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum 

(rechtgemeenschaft) yang berdasarkan hukum adat atau adat 

istiadat seperti desa, marga, nagari, gampong, meusanah, huta, 

negorij dan lain – lain. Masyarakat hukum adalah kesatuan 

masyarakat yang bersifat territorial atau geneologis, yang 

memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat 

dibedakan dengan masyarakat hukum lainnyadan dapat 

bertindak kedalam dan keluar sebagai satu kesatuan hukum 

(subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka 

sendiri. Kesatuan masyarakat hukum ini tidak hanya diakui tapi 

dihormati artinya mempunyai hak hidup yang sederajat dan 

sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain seperti 

kabupaten dan kota. 

5. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang 

bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18 B ayat 1). 

6. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu 

pemilihan umum (Pasal 18 ayat 3). Gubernur, Bupati/Walikota 

masing-masing sebagai kepala pemerintahan dipilih secara 

demokratis. 

7. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara 

selaras dan adil (Pasal 18A ayat 2). Hubungan itu berupa 

wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber 

daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara 

adil dan selaras. 

                                                             
21 Imam, Mahdi. Hukum Tata Negara Indonesia, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 167. 
22 Bagir, Manan. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH FH UII, Yogyakarta, 2002.  
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1. Bentuk pemerintahan daerah di dunia ini, yaitu Local Self 

Government dan Local State Government23 

a. Local Self Government  

Local  Self  Government  berwenang mengatur  dan  

mengurus  pemerintahan  sendiri.  Pemerintahan  daerah  dalam  

bentuk Local  Self  Government  ini  diperlukan  oleh  sistem  

pemerintahan  negara  untuk  menyelenggarakan  berbagai  urusan  

pemerintahan  yang  sesuai  dengan   kondisi   daerah   artinya   dalam   

hal-hal   tertentu   penyelenggaraan   pemerintahan negara di daerah 

akan lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintahan 

daerah tertentu. Hal ini dikarenakan Pemerintah daerah lebih  

memahami  kebutuhan  daerah  dan  masyarakat  daerah,  demikian  

juga  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  di  daerah-daerah  

khusus  tertentu,  perlu  dibentuk  pemerintahan  yang  mempunyai  

kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  

yang  ada  di  daerah  tersebut.  Walaupun  pemerintahan   daerah   

dalam   bentuk   Local   Self   Government   memiliki kewenangan   

untuk   mengatur   dan   mengurus   urusan   pemerintahan   yang   

menjadi urusan rumah tangganya akan tetapi kedudukannya tetap 

merupakan subsistem dari sistem pemerintahan Negara.  

Bentuk   pemerintahan   daerah   Local   Self   Government   

merupakan konsekuensi   dari   dianutnya   asas   desentralisasi   

dalam   penyelenggaraan   pemerintahan negara. Dengan undang-

                                                             
23 Aries Djaenuri, Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah, dalam 

http://repository.ut.ac.id/4206/1/IPEM4214-M1.pdf , tanggal 24 Oktober 2018 

http://repository.ut.ac.id/4206/1/IPEM4214-M1.pdf
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undang dibentuk pemerintahan daerah tertentu   dan   selanjutnya   

daerah   tersebut   diserahi   kewenangan   untuk   mengurus  urusan  

pemerintahan  tertentu  dan  pada  perkembangannya  dapat  dipecah   

atau   dimekarkan   menjadi   beberapa   daerah   tertentu.   Sebaliknya   

berdasarkan  undang-undang  daerah  dimaksud  dapat  digabungkan  

dengan  daerah    lain    atau    bahkan    dapat    dihapuskan    jika    

ternyata    dalam    perkembangannya daerah tersebut dipandang 

tidak mampu mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan 

rumah tangganya.  

Bentuk Local   Self   Government   itu   diperlukan   untuk   

merespons   perkembangan   kebutuhan   masyarakat   di   daerah   

yang   tidak   mungkin   ditangani   secara   terpusat   oleh   pemerintah   

pusat.   Penanganan   urusan   pemerintahan  ini  akan  lebih  baik  

jika  ditangani  oleh  pemerintahan  daerah  tertentu (Local Self 

Government). Dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Indonesia,  

Local  Self  Government  adalah   pemerintahan   daerah   otonom   

sebagai   pemerintah   daerah   yang   mempunyai hak dan wewenang 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya  sendiri.  

Terdapat  ciri-ciri  tertentu  Local  Self  Government  atau 

pemerintahan daerah otonom, yaitu sebagai berikut :24 

                                                             
24 Aries Djaenuri, Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah, dalam 

http://repository.ut.ac.id/4206/1/IPEM4214-M1.pdf, tanggal 24 Oktober 2018 

http://repository.ut.ac.id/4206/1/IPEM4214-M1.pdf
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1) Segala  urusan  yang  diselenggarakan  merupakan  urusan  yang  

sudah  dijadikan  urusan  rumah  tangga  sendiri.  Oleh  sebab  

itu,  urusan-urusan  tersebut perlu ditegaskan secara terperinci. 

2) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat 

perlengkapan yang   seluruhnya   bukan   terdiri   dari   pejabat   

pusat,   tetapi   pegawai   pemerintah daerah. 

3) Penanganan  segala  urusan  itu  seluruhnya  diselenggarakan  

atas  dasar  inisiatif atau kebijaksanaan sendiri.  

4) Hubungan  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah  

yang  mengurus rumah tangga sendiri adalah hubungan 

pengawasan saja.  

5) Seluruh   penyelenggaraannya   pada   dasarnya   dibiayai   dari   

sumber   keuangan sendiri. Dengan   demikian,   Local   Self   

Government   atau   pemerintahan   lokal   daerah dalam sistem 

pemerintahan daerah  di  Indonesia  adalah  semua  daerah  

dengan berbagai urusan otonomi  yang dapat mengurus rumah 

tangga sendiri. Hak  otonom  dalam  Local  Self  Government  

tentunya  harus  berada  dalam  kerangka sistem pemerintahan 

negara.  

b. Local State Government  

Local  state  government  adalah  unit  organisasi  

pemerintahan  wilayah,  unit  organisasi  pemerintahan  di  daerah  

yang  dibentuk  berdasarkan  asas  dekonsentrasi.    Pemerintahan    

wilayah    atau    pemerintahan    administratif    dibentuk   untuk   
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menyelenggarakan   urusan   pemerintahan   yang   menjadi   

wewenang pemerintah pusat di daerah. Tidak semua urusan 

pemerintah pusat itu dapat ditangani secara langsung oleh 

pemerintah pusat secara efisien dan efektif.  Untuk  itu,  dibentuklah  

pemerintahan  wilayah  yang  tujuannya  untuk  menyelenggarakan  

urusan  pemerintahan  tertentu  yang  menjadi  kewenangan  

pemerintah  pusat  di  daerah.  Local  state  government  atau  

pemerintahan  wilayah  bertugas  hanya  untuk  menyelenggarakan  

instruksi-instruksi,  arahan,  petunjuk-petunjuk  dan  kebijakan-

kebijakan  pemerintah  pusat.  Pemerintahan  wilayah  itu  diperlukan  

untuk  melaksanakan  tugas-tugas  pemerintah  pusat  di  wilayah  

negara  yang  sangat  luas  dengan  kondisi  komunikasi  yang tidak  

lancar  serta  mengakibatkan  sulitnya  komunikasi  langsung  antara  

pemerintah  dengan  masyarakat.  Komunikasi  sosial  merupakan  

suatu  hal  yang  sama  pentingnya dengan komunikasi fisik. Banyak 

pelayanan yang harus diberikan oleh  pemerintah  itu  ditentukan  

oleh  seberapa  jauh  hubungan  face  to  face antara  pejabat  

pemerintah  pemberi  pelayanan  dengan  masyarakat  dengan  tujuan  

untuk  menjelaskan  kebijakan  pemerintah  dan  untuk  memperoleh  

respons  dari  anggota  masyarakat  secara langsung.  Pentingnya  

pemerintahan  wilayah pada hakikatnya untuk memaksimalkan 

respek masyarakat terhadap program  pemerintah.  Sebagai  

konsekuensinya  tugas  pemerintahan  wilayah  hanya sebatas pada 

pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Terdapat  
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beberapa  ciri  dari  pemerintahan  wilayah  atau  pemerintahan  

administratif, yaitu:  

1) bentuk penyerahan kekuasaan adalah pelimpahan 

kekuasaan;  

2) pelimpahan kekuasaan ditujukan kepada pejabat pemerintah 

pusat  yang ada di daerah;  

3) kewenangan   pejabat   pemerintah   pusat   terbatas   untuk   

melaksanakan   kebijakan pemerintah pusat; 

4) pemerintah  wilayah  tidak  memiliki  wewenang  untuk  

mengurus  urusan  rumah tangga sendiri. 

B. Asas Pemerintahan Daerah 

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

Pasal 1 angka 2 menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah 

penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan 

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan 

ketentuan tersebut dapat disebutkan beberapa asas pemerintahan 

daerah, yaitu:25 

1. Otonomi daerah 

2. Desentralisasi 

3. Tugas Pembantuan 

                                                             
25 Imam, Mahdi. Hukum Tata Negara..,Op.Cit.hlm.171. 



24 
 

 
 

4. Dekonsentrasi 

1. Otonomi Daerah 

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan 

perundang – perundangan yang berlaku.26 Menurut David Held, otonomi 

secara substansial mengandung pengertian bahwa kemampuan manusia 

untuk melakukan pertimbangan secara sadar diri melakukan perenungan 

diri dan melakukan penentuan diri, yang mana otonomi didalamnya 

mencakup kemampuan untuk berunding, mempertimbangkan, memilih dan 

melakukan atau mungkin tidak melakukan tindakan yang berbeda baik 

dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan publik, dengan mengcam 

kebaikan demokrasi.27 

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – 

undangan. Otonomi daerah merupakan esensi pelaksanaan pemerintahan 

yang desentralistrik, namun dalam perkembangan otonomi daerah, selain 

mengandung arti membuat peraturan daerah, juga mencakup pemerintahan 

sendiri.28 

Konsep otonomi menurut Ismail Sunny ada lima tingkatan, yaitu:29 

                                                             
26 Kansil. Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah dilengkapi dengan pemerintahan desa 

dan pembangunan desa, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hlm. 108. 
27 Lukman, Santoso. Hukum Pemerintahan Daerah mengurai problematika pemekaran 

daerah pasca reformasi di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 72-73. 
28 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia 

Indonesia, Bogor, 2007, hlm, 108-109. 
29 Ni’matul, Huda. Otonomi Daerah, filosofi, sejarah perkembangan dan problematika, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 87-88. 
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i. Negara Kesatuan dengan otonomi yang terbatas. Melalui 

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974, Indonesia 

merupakan contoh negara yang menganut otonomi terbatas. 

Meski didalamnya ditegaskan asas desentralisasi, 

substansinya sangat sentralistrik. Ia memberikan wewenang 

yang sangat besar pada pemerintah pusat dalam banyak hal. 

ii. Negara kesatuan dengan otonomi luas. Secara ekonomi, 

otonomi yang luas harus didukung dengan kekayaan dan 

keuangan. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan pengaturan 

tentang perimbangan kekayaan keuangan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan ini diperlukan 

agar pengurusan kekayaan dan keuangan tidak semata – 

mata ada di tangan pemerintah pusat. 

iii. Negara quasi federal dengan provinsi atas kebaikan 

pemerintah pusat. Ciri negara semacam ini adalah kekuasaan 

pada pemerintahan pusat untuk menentukan berlaku 

tidaknya keputusan – keputusan yang ditetapkan oleh daerah 

– daerah bagian. Karenanya, negara model begini disebut 

juga negara federal semu. 

iv. Negara federal dengan pemerintahan federal, seperti negara 

Amerika serikat, Australia, Kanada, dan Swiss. 

v. Negara Konfederasi. Dalam bentuknya yang paling ekstrem, 

suatu negara dikatakan berbentuk konfederasi jika 

pemerintah pusat tergantung pada goodwill negara – negara 
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anggota konfederasi atau negara – negara anggota 

commonwealth. 

Sistem otonomi daerah dapat dibedakan antara otonomi formil, 

otonomi materiil, otonomi riil, otonomi nyata dan bertanggungjawab. 

a. Otonomi formil 

Di dalam system otonomi formil tidak diatur secara rinci mengenai 

urusan apa yang menjadi urusan pemerintahan daerah dalam undang – 

undang pemerintahan daerah. Tapi dilihat atau dinilai apakah urusan 

tersebut layak diurus oleh pemerintah daerah atau tidak. Kelemahan system 

ini adalah: Pertama, bahwa daerah dianggap sama kualitas dan coraknya, 

kedua: Daerah tidak mempunyai kapasitas mengenai apa yang merupakan 

urusannya, sehingga makna daerah otonom tidak jelas, yang dijadikan 

pedoman untuk menentukan urusan daerah adalah sebagai berikut:30 

1. Peraturan daerah atau Keputusan Kepala Daerah tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang 

lebih tinggi tingkatannya. 

2. Daerah tidak boleh mengatur yang telah diatur oleh pemerintah 

yang lebih tinggi tingkatannya. 

3. Suatu peraturan daerah tidak berlaku lagi kalau kemudian diatur 

oleh peraturan atau keputusan yang lebih tinggi tingkatannya. 

Otonomi formal, otonomi yang dibatasi secara positif, satu – 

satunya pembatasan adalah daerah otonom tidak boleh mengatur 

hal hal yang telah diatur oleh perundang – undangan yang lebih 

tinggi, dengan demikian daerah bebas mengatur apa saja 

sepanjang belum diatur oleh peraturan yang lebih tinggi. 

Otonomi formal, otonomi yang tidak dibatasi secara positif, satu 

– satunya pembatasan adalah daerah otonom tidak boleh 

mengatur hal – hal yang telah diatur oleh perundang – undangan 

yang lebih tinggi, dengan demikian daerah bebas mengatur apa 

saja sepanjang belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi. 

 

                                                             
30 Ibid.,hlm. 171-172. 
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Dengan demikian, orang melihat bahwa suatu urusan merupakan 

urusan rumah tangga pemerintah daerah karena oleh pusat telah 

dilakukan penyerahannya dengan undang – undang dan pemerintah 

daerah juga telah membuat aturan berdasarkan Peraturan Daerah, di 

samping itu dikenal juga istilah otonomi organik, diibaratkan dengan 

organ kehidupan manusia yang merupakan satu system yang 

menentukan mati hidupnya manusia misalnya jantung, paru – paru, 

ginjal, dan sebagainya, tanpa kewenangan untuk mengurus berbagai 

urusan vital akan berakibat tidak berdayanya atau matinya daerah.31 

b. Otonomi Materiil 

Otonomi materiil atau disebut juga ajaran rumah tangga materiil, 

dalam system otonomi materiil, urusan pemerintahan daerah dalam 

peraturan perundang – undangan daerah atau undang – undang tentang 

pemerintahan daerah, adapun kelemahan system ini adalah:32 

1. Urusan daerah tergantung pada pusat, apakah mau diselenggarakan 

atau tidak; 

2. Hubungan antara pusat pusat dan daerah diwarnai ketegangan, 

karena seringnya daerah mengajukan tuntutan kepada pusat. 

3. Tidak dapat mengikuti perkembangan jaman yang berubah dengan 

cepat, karena hanya terbatas diberikan kepada daerah. 

 

c. Otonomi Riil 

Dalam sistem ini, penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan 

kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan yang riil dari daerah maupun pemerintah 

pusat serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi. Karena 

                                                             
31 Ibid.,hlm. 171. 
32 Imam, Mahdi. Hukum Tata Negara Indonesia, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 172. 
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pemberian tugas dan kewajiban serta wewenang ini didasarkan pada 

kesadaran yang riil di dalam masyarakat, maka kemungkinan yang dapat 

ditimbulkannya ialah bahwa tugas/urusan yang selama ini menjadi 

wewenang pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah 

daerah dengan melihat kepada kemampuan dan keperluannya untuk 

diatur dan diurus sendiri. Sistem rumah tangga ini lazim disebut (sistem) 

otonomi nyata atau otonomi riil.33 Disebut “nyata”, karena isi rumah 

tangga daerah didasarkan kepada keadaan dan faktor – faktor yang 

nyata. Tresna menyatakan sistem ini mengambil jalan tengah. Tentu 

yang dimaksud jalan tengah antara sistem rumah tangga formal dan 

sistem rumah tangga material. Wewenang yang dirumuskan secara 

umum pada sistem rumah tangga formal memberikan landasan untuk 

mewujudkan prinsip kebebasan dan kemandirian dalam rumah tangga. 

Di pihak lain, kelemahan sistem rumah tangga material akan 

merangsang timbulnyaketidakpuasan daerah dan spanning hubungan 

antara pusat dan daerah.34 

Jadi sistem rumah tangga formal mengandung dasar – dasar yang 

lebih kokoh untuk mewujudkan prinsip dan tujuan rumah tangga 

daripada sistem rumah tangga material. Dalam konteks pemikiran 

seperti dapat dipahami apabila sistem rumah tangga nyata melatakkan 

asasnya pada sistem rumah tangga formal. Hanya dengan sistem rumah 

tangga formal yang disertai dengan unsur – unsur sistem rumah tangga 

                                                             
33 Ni’matul, Huda. Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 88. 
34 Ibid, hlm. 88. 
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material, tujuan rumah tangga, khususnya otonomi dapat diwujudkan 

secara wajar. Memang benar rumah tangga nyata mengandung ciri – ciri 

sistem rumah tangga formal dan rumah tangga material. Meskipun 

demikian, rumah tangga nyata menunjukkan ciri – ciri khas yang 

membedakannya dari sistem rumah tangga formal dan sistem rumah 

tangga material, yaitu:35 Pertama, adanya urusan pangkal yang 

ditetapkan pada saat pembentukan suatu daerah otonom, memberikan 

kepastian mengenai urusan rumah tangga daerah. Hal ini semacam tidak 

mungkin terjadi pada sistem rumah tangga formal. Kedua, di samping 

urusan – urusan rumah tangga yang ditetapkan secara ‘material’ daerah 

– daerah dalam rumah tangga nyata, dapat mengatur dan mengurus pula 

semua urusan pemerintahan yang menurut pertimbangan adalah penting 

bagi daerahnya sepanjang belum diatur dan diurus oleh pusat atau 

daerah tingkat lebih atas. Ketiga, otonomi dalam rumah tangga nyata 

didasarkan pada faktor – faktor nyata suatu daerah. Hal ini 

memungkinkan perbedaan isi dan jenis urusan  - urusan rumah tangga 

daerah sesuai dengan keadaan masing – masing. Dari ciri – ciri di atas, 

tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa rumah tangga nyata memang 

mencerminkan sistem tersendiri yang berbeda dari sistem rumah tangga 

formal dan sistem rumah tangga material. Sebagai jalan tengah, sistem 

rumah tangga nyata diharapkan dapat mengatasi kesulitan dan 

                                                             
35 Ibid.,hlm.89. 
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kelemahan yang terkandung dalam sistem rumah tangga formal dan 

sistem rumah tangga material.36 

d. Otonomi Nyata 

Prinsip ini merupakan salah satu variasi dari sistem otonomi riil. 

Esensi otonomi yang nyata (riil) dalam arti bahwa pemberian otonomi 

kepada daerah harus didasarkan pada faktor – faktor, perhitungan – 

perhitungan dan tindakan – tindakan atau kebijaksanaan – 

kebijaksanaan yang benar – benar dapat menjamin daerah yang 

bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. 

Otonomi daerah itu harus merupakan otonomi yang bertanggungjawab, 

dalam arti bahwa pemberian otonomi itu harus benar – benar sejalan 

dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di 

seluruh pelosok negara dan serasi dan tidak bertentangan dengan 

pengarahan – pengarahan yang diberikan di dalam Garis – Garis Besar 

Haluan Negara, serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, 

menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas 

dasar keutuhan negara kesatuan serta dapat menjamin perkembangan 

dan pembangunan daerah. Tambahan istilah ‘dinamis’ tidak mengubah 

pengertian otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, akan tetapi 

hanyalah merupakan suatu penekanan (stressing).37 

Otonomi daerah merupakan wujud kehidupan demokrasi dalam 

konteks penyelenggaraan negara kesatuan (eenheidstaat). Otonomi 

                                                             
36 Ni’matul, Huda. Hukum Pemerintahan..., Op.Cit.,hlm. 90. 
37 Ni’matul, Huda,  Loc.Cit, hlm. 91. 
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daerah merupakan wadah kehidupan demokrasi. Rakyat melalui para 

wakil mereka (DPRD), turut serta dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, berdasarkan otonomi daerah yang dibangun dalam sistem 

pemerintahan desentralisasi. Rakyat mengatur rumah tangga mereka 

sendiri dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Porsi otonomi 

daerah tidak cukup dalam wujud otonomi daerah yang luas dan 

bertanggungjawab, tetapi harus diwujudkan dalam format otonomi 

daerah yang seluas – luasnya. Menurut Laica Marzuki, dengan 

mewujudkan otonomi daerah yang seluas – luasnya rakyat cenderung 

menahan diri membayangkan negara federal. Otonomi daerah yang 

seluas – luasnya tiada lain dari wujud negara bagian federal dalam 

format daerah otonom, kecuali antara lain beberapa kewenangan yang 

perlu dirumuskan secara limitatif.38 

2. Desentralisasi 

Desentralisasi merupakan suatu istilah yang secara etimologis  

merupakan bahasa Latin yang terdiri dari kata de  berarti lepas, dan 

centrum berarti pusat, sehingga bila diartikan, desentralisasi berarti 

melepaskan diri dari pusat. Maksud pengertian tersebut bukan berarti 

daerah  dapat berdiri sendiri melepaskan diri dari  ikatan negara, tetapi 

dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan 

pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk 

mengurus rumah tangganya sendiri.39 Dengan kata lain, daerah  

                                                             
38 Ni’matul, Huda,  Loc.Cit, hlm. 91. 
39 Victor, Situmorang. Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, Sinar Grafika, 

Jakarta, 1994, hlm. 38. 



32 
 

 
 

diberikan otonomi untuk menjadi daerah otonom. Terkait dengan 

pengertian desentralisasi tersebut, Logemann  mengemukakan 

desentralisasi berarti adanya kekuasaan bertindak merdeka (vrije 

beweging) yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang 

memerintah sendiri daerahnya itu, yaitu kekuasaan yang berdasarkan 

inisiatif sendiri  yang disebut otonomi, yang oleh Van Vollenhoven 

dinamakan eigenmeesterschap.40 Wesber sebagaimana dikutip Bayu 

Surianingrat,41 menyebutkan bahwa “to decentralize means  to devide 

and  distribute, as governmental administration, to withdraw from the 

center  or place of  concentration” yang artinya bahwa desentralisasi 

berarti membagi dan mendistribusikan. Misalnya administrasi 

pemerintahan, mengeluarkan dari pusat atau tempat konsentrasi. 

Menurut pandangan Joeniarto,42 desentralisasi dimaksudkan untuk 

memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah 

lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan 

rumah tangganya sendiri. Lain halnya dengan Irawan Sujito,43 

menyebutkan bahwa desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan 

pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Sedangkan Amrah 

Muslimin,44 mengatakan bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan 

                                                             
40 E. Utrecht. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1996, hlm. 47 dalam 

https://www.researchgate.net/publication/304357976_Sistem_Desentralisasi_Dalam_Negara_Kesa

tuan_Republik_Indonesia_Perspektif_Yuridis_Konstitusional. Tanggal 19 Desember 2018 
41 Bayu, Surianingrat. Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu 

Analisa Dewaruci Press, Jakarta, 1981, hlm. 3. 
42 Joeniarto. Perkembangan Pemerintahan Lokal, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm. 15. 
43 Irawan, Sujito. Hubungan  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah, Rineka Cipta, 

Jakarta, 1990, hlm. 29. 
44 Amrah , Muslimin. Aspek-aspek  Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 1986.  

https://www.researchgate.net/publication/304357976_Sistem_Desentralisasi_Dalam_Negara_Kesatuan_Republik_Indonesia_Perspektif_Yuridis_Konstitusional
https://www.researchgate.net/publication/304357976_Sistem_Desentralisasi_Dalam_Negara_Kesatuan_Republik_Indonesia_Perspektif_Yuridis_Konstitusional
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kewenangan-kewenangan oleh pemerintah pusat pada badan-badan 

otonom (swatantra) yang berada di daerah-daerah. 

3. Asas Tugas Pembantuan 

Pengertian Asas Tugas Pembantuan berdasarkan Pasal 1 Undang - 

Undang Nomor 32 Tahun  2004  tugas  pembantuan  adalah  penugasan dari 

Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa dari pemerintah  propinsi  kepada  

kabupaten/  kota  dan/atau  desa  serta  dari  pemerintah  kabupaten/  

kotakepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.29 Tujuan   

diberikannya   tugas   pembantuan (Medebewind) adalah   untuk   lebih   

meningkatkan efektivitas   dan   efesiensi   penyelenggaraan pembangunan   

serta   pelayanan   umum   kepada masyarakat. Selain itu pemberian tugas 

pembantuan juga  bertujuan  untuk  memperlancar  pelaksanaan tugas   dan   

penyelesaian   permasalahan   serta membantu  mengembangkan  

pembangunan  daerah dan   desa   sesuai   dengan   potensi dan 

karakteristiknya.45 

Ada beberapa latar belakang perlunya diberikan tugas pembantuan 

kepada daerah dan desa, yakni:46 

a. Adanya peraturan perundang - undangan yang membuka peluang 

dilakukannya pemberian tugas pembantuan dari pemerintah kepada 

daerah dan desa dan dari pemerintah daerah kepada desa, dasarnya 

adalah mulai dari pasal 18 Undang - Undang Dasar 1945 sampai pada 

                                                             
45 Sadu Wasistiono, Etin Indrayani, dan Andi Pitono. Memahami Asas Tugas Pembantuan, 

Fokus Media, Bandung, 2006, hlm. 2. 
46 Ibid, hlm. 2. 
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Undang - Undang    pelaksanaannya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 

2004 dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004. 

b.   Adanya political will atau kemauan politik untuk memberikan pelayanan 

yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat dengan prinsip lebih 

murah, lebih cepat, lebih mudah dan lebih akurat. Untuk kepentingan 

tersebut perlu dilakukan pemberian pelayanan dengan mempergunakan 

asas mendekati konsumen. Dalam menyelenggarakan   pemerintahan, 

pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan 

dekonsentrasi  sesuai  dengan peraturan  perundang - undangan.  Serta  

pada  pasal 20 ayat (3) dikemukakan bahwa "Dalam menyelenggarakan 

pemerintahan daerah, pemerintah daerah  menggunakan  asas  otonomi 

daerah dan tugas pembantuan". 

4. Dekonsentrasi 

Dekonsentrasi Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 

7 Tahun 2008 Seiring dengan perkembangan dan dinamika dalam 

pemerintahan di Indonesia, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah telah diganti dengan UU Nomor 22 

Tahun 1999 dan diganti kembali dengan UU Nomor  32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, sehingga Dekonsentrasi saat ini berdasarkan UU 

Nomor 32 Tahun 2004 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 

Dekonsentrasi menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 adalah pelimpahan wewenang 

pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah 
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dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pelimpahan sebagian 

urusan pemerintahan dapat dilakukan kepada gubernur.  

Selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian urusan pemerintahan 

dapat pula dilimpahkan kepada: 

b. Instansi vertikal 

c. Pejabat pemerintah di daerah.  

Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah yang 

dapat didekonsentrasikan, diselenggarakan oleh instansi vertikal di daerah, 

meliputi bidang:  

a. politik luar negeri,  

b. pertahanan, 

c. keamanan,  

d. yustisi,  

e. moneter dan fiskal nasional,  

f. agama,  

Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah 

dimaksud didekonsentrasikan kepada perangkat pusat di daerah, 

diselenggarakan sendiri melalui instansi vertikal tertentu di daerah. Urusan 

pemerintahan yang didekonsentrasikan kepada instansi vertikal adalah 

urusan pemerintahan yang ditetapkan menjadi tugas dan fungsi instansi 

vertikal pada saat pembentukan organisasinya. Apabila di daerah belum 

terbentuk instansi vertikal yang membidangi politik luar ncgeri, pertaharan, 

keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama, maka sebagian 

urusan dimaksud dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil Pemerintah. 
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Yang dimaksud dengan instansi vertikal tertentu adalah instansi pusat yang 

berada di daerah dan merupakan bagian dari kementerian/lembaga selain 

kementerian/lembaga yang membidangi politik luar negeri, pertahanan, 

keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.47 

B. Pemerintahan Desa 

Suatu kenyataan di tengah masyarakat Indonesia bahwa terdapat 

kesatuan masyarakat yang terendah di berbagai daerah mempunyai corak 

tersendiri dalam sistem pemerintahan. Kesatuan masyarakat terendah 

tersebut dapat dijumpai hampir di seluruh wilayah nusantara seperti desa di 

Jawa dan Madura, Gempong di Aceh, Huta di Tanah Batak, Nagari di 

Minangkabau, Marga di Sumatera Selatan, Suku di beberapa daerah di 

Kalimantan dan lain sebegainya. Jadi desa merupakan system pemerintahan 

asli bangsa Indonesia, bukan warisan penjajah Belanda.48 

Kesatuan masyarakat tersebut mempunyai karakteristik sendiri 

dalam system pemerintahan yaitu penerapan hukum adat yang memiliki 

kelengkapan – kelengkapan yang sanggup berdiri sendiri, yakni memiliki 

kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup 

berdasarkan hak bersama atas tanah air bagi semua anggotanya. Akan tetapi 

setelah keluarnya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, 

justru desa – desa yang ada di nusantara ini kehilangan identitas, karena UU 

ini dimaksudkan untuk menyeragamkan sitem pemerintahan yang terendah 

tersebut. Akhirnya walaupun dalam UUD 1945 hasil amandemen 

                                                             
47 Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3, Nomor 1, Maret 2012, Andi Pitono. Tanggal 24 

Oktober 2018. 
48 Imam, Mahdi. Hukum Tata Negara Indonesia, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 186. 
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memungkinkan untuk tumbuh kembali pemerintahan yang berdasarkan 

kesatuan hukum adat tersebut, ternyata sulit untuk dilaksanakan, rupanya 

daya paksa yang dilakukan oleh pemerintah melalui UU Nomor 5 Tahun 

1979 telah menyebabkan terkikisnya secara perlahan dan akhirnya sirna 

sama sekali.49 

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

Desa dan Pemerintahan desa diatur dalam Bab XI dari Pasal 200 sampai 

pada pasal 216. Antara lain yaitu: 

1. Pasal 200 Ayat (1) dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota 

dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan desa 

dan bada musyawarah desa. 

2. Pasal 202 Ayat (1) Pemerintahan desa terdiri dari atas kepala 

desa dan perangkat desa, ayat (2) Perangkat desa terdiri dari 

sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. 

3. Pasal 104 masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan 

dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan 

berikutnya. 

4. Pasal 209 Badan Musyawarah Desa berfungsi menetapkan 

peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. 

5. Pasal 212 Ayat (3) Sumber pendapatan desa terdiri atas: (a) 

Pendapatan asli desa, (b) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi 

daerah kabupaten/kota, (c) bagian dari dana penimbangan 

keuangan pusat dan daerha yang diterima oleh kabupaten/kota, 

(d) Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan 

pemerintah kabupaten/kota, dan, (e) Hibah dan sumbangan dari 

pihak ketiga. 

6. Pasal 216 (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan 

dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.50 

 

Dengan demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa desa merupakan 

garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia, di mana 

keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan demokratisasi. 

                                                             
49 Ibid.,hlm.186. 
50 Ibid.,hlm.187. 
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Praktek pelaksanaan pemerintahan desa sesungguhnya merupakan 

cerminan dari membuminya demokrasi dalam pemerintahan. Implementasi 

sistem demokrasi, jika diibaratkan sebagai sebuah komoditi, maka 

pemerintahan desa adalah etalase komoditi tersebut. Dengan kata lain 

kualitas pelaksanaan demokrasi pemerintahan nasional sebenarnya dapat 

dilihat dari praktek demokrasi di pemerintahan desa. Pemerintahan desa 

masa kini memasuki sebuah babakan baru dengan ditetapkannya Undang – 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada enam semangat utama 

dalam UU ini, yaitu, penghargaan atas keberagaman, paying hukum 

pemerintahan desa, memberi anggaran langsung ke desa, participatory 

budgeting, membuka kesempatan berusaha melalui badan usaha milik desa, 

dan mendorong proses transfer teknologi. 

1. Pengertian Pemerintahan Desa 

Istilah “Desa” secara etimologis berasal dari kata “swadesi” bahasa 

Sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan 

otonom. Diintrodusir pula oleh Sutardjo Kartohadikoesoemo bahwa: 

“Perkataan “desa”, “dusun”, “desi” (ingatlah perkataan swadesi), seperti 

juga halnya dengan perkataan “Negara”, ”negeri”, ”negari”, ”nagari”, 

”negory” (dari perkataan “negarom”), asalnya dari perkataan Sanskrit 

(sansekerta), yang artinya tanah-air, tanah-asal, tanah-kelahiran”. Ateng 

Syafrudin juga memberikan informasi tentang istilah yang digunakan 

sebagai kesamaan istilah “desa”, yakni “swagarma (gramani), dhisa, 
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marga, nagari, mukim, kuria, tumenggungan, negorey, wanua atau 

negoriy, manoa, banjar dan penanian.51 

Dari istilah “desa” tersebut kemudian dalam bahasa Jawa dipelintir 

menjadi kata “ndeso” untuk menyebut orang – orang atau penduduk 

yang berada di “udik” atau “pedalaman” atau yang punya sifat 

“kampong(an)”. Pemahaman ini sama persis dengan arti dari kata 

“kampong”, yakni kolot, kuno, lama, tradisional. Istilah “Desa” dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “kesatuan wilayah 

yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system 

pemerintahan sendiri. Sedangkan “kampong” itu sendiri adalah dusun, 

yakni kesatuan administrasi terkecil yang mempunyai wilayah tertentu, 

yang terletak dibawah kecamatan.52 

Menurut Mashuri Maschab, apabila membicarakan “desa” di 

Indonesia, maka sekurang – kurangnya akan menimbulkan tiga macam 

penafsiran dan pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang 

menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas 

penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana 

diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan 

mereka relatif homogen, serta banyak bergantung pada kebaikan – 

kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan 

dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana. Pada umumnya 

hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan social dan adat atau tradisi 

yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif 

rendah dan sebagainya. Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai 

suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan 

hidupnya sehari – hari dan apa yang disediakan alam di sekitarnya. 

Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan 

ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Ketiga, pengertian secara politik, dimana ‘desa’ sebagai suatu 

organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik 

mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari 

pemerintahan Negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering 

dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa 

                                                             
51 Sirajuddin dan Winardi, Dasar – dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, 

Malang, 2015, hlm. 354. 
52 Ibid.,hlm.354. 
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menyelenggarakan pemerintahannya sendiri”.dari berbagai pengertian 

tersebut, dapat ditarik beberapa ciri umum dari Desa: (a) Desa umumnya 

terletak di, atau sangat dekat dengan, pusat wilayah usaha tani (sudut 

pandang ekonomi), (b) Dalam wilayah itu, pertanian merupakan 

kegiatan ekonomi dominan; (c) Faktor penguasaan tanah menentukan 

corak kehidupan masyarakatnya. (d) tidak seperti di kota ataupun kota 

besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang, populasi 

desa lebih bersifat “terganti daari dirinya sendiri”; (e) control social 

lebih bersifat informal, interaksi antara warga desa lebih personal dalam 

bentuk tatap muka; dan (f) mempunyai tingkat homogenitas yang relatif 

tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat daripada kota.”53 

Roucek dan Warren menyebutkan karakteristik desa sebagai berikut: 

(1) besarnya peranan kelompok primer; (2) faktor geografik yang 

menentukan dasar pembentukan kelompok/asosiasi; (3) hubungan lebih 

bersifat intim dan awet; (4) homogen; (5) mobilitas sosial rendah; (6) 

keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi; (7) populasi 

anak dalam proporsi yang lebih besar.54 

Dalam konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa 

mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang 

untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan 

masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak 

lain. Dari sinilah asalnya mengapa desa disebut memiliki otonomi asli, 

yang berbeda dengan ‘daerah otonom’ lainnya seperti kabupaten, 

kerisedenan dan provinsi yang memperoleh otonominya dari 

Pemerintahan Pusat atau Pemerintahan Nasional.55 

Menurut Sutoro Eko, desa pada umumnya mempunyai 

pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarkis 

structural dengan struktur yang lebih tinggi. Namun, menurut Geertz, 

                                                             
53 Ibid.,hlm. 355. 
54 Ibid.,hlm. 356. 
55 Sirajuddin dan Winardi, Dasar – dasar Hukum Tata Negara.., Loc.Cit, hlm. 356. 
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desa berasal dari bahasa Sanskrit yang berarti ‘daerah pinggiran, tempat, 

daerah yang tergantung pada kekuasaan yang lebih tinggi atau daerah 

yang diperintah oleh suatu kekuasaan di luar desa. Dari dua pendapat 

ahli ini terlihat adanya perbedaan pandangan mengenai desa.56 

Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa 

diartikan “sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”, sementara pemerintahan desa dimaknai sebagai 

“penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.”57 

C. Pemerintahan Desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditetapkan pada bulan 

Januari Tahun 2014. Kehadiran Undang – Undang ini dinilai meletakkan 

dasar – dasar perubahan bagi terwujudnya desa mandiri, sejahtera dan 

demokratis. Pasal 4 UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan tujuan 

ditetapkannya UU desa sebagai berikut: 

a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah 

ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya 

NKRI; 

                                                             
56 Ni’matul, Huda. Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 35. 
57 Sirajuddin dan Winardi, Dasar – dasar Hukum Tata Negara.., Loc.Cit, hlm. 356. 
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b. Memberikan kejelesan status dan kepastian hukum atas desa 

dalam sistem ketatanegaraan RI demi mewujudkan keadilan bagi 

seluruh rakyat Indonesia; 

c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya 

masyarakat desa; 

d. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa 

untuk pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan 

bersama; 

e. Membentuk pemerintahan desa yang professional, efisiensi dan 

efektif, terbuka serta bertanggungjawan; 

f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa 

guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 

g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna 

mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara 

kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 

h. Memjukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi 

kesenjangan pembangunan nasioanl; dan 

i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.58 

 

 

D. Kewenangan Desa 

Kewenangan Desa semula adalah bagian dari politik desentralisasi 

dan otonomi daerah, sekarang berubah menjadi rekognisi dan subsidiaritas. 

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan 

prakarasa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan 

Desa meliputi: (a) kewenangan berdasarkan hak asal usul, (b) kewenangan 

lokal berskala Desa, (c) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan 

(d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan 

Perundang – undangan. 

                                                             
58 Ibid.,hlm. 366, 367. 
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Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan 

kewenangan berskala Desa didanai oleh APB Desa. Penyelenggaraan 

kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat 

didanai oleh APBN dan APBD. Penyelenggaraan kewenangan desa yang 

ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN yang dialokasikan pada 

bagian anggaran kementrian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja 

perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang 

ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh APBD.59 

E. Perangkat Desa 

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari 

Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa adalah salah 

satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Kedudukan perangkat desa 

yaitu sebagai ‘pembantu’ kepala desa dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan. Perangkat desa terdiri atas: 

a. Sekretaris Desa 

b. Pelaksana kewilayahan 

c. Pelaksana teknis60 

 

 

 

 

                                                             
59 Sirajuddin dan Winardi, Op Cit.,hlm. 367. 
60 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48 
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F. Pemilihan Pemimpin Dalam Hukum Islam 

Kepemimpinan adalah salah satu aspek yang dianggap sangat 

penting dalam Islam. Hal ini bisa dilihat dari begitu banyaknya ayat dan 

hadist Nabi SAW yang membahas tentang hal ini. Hal ini bisa dimengerti 

karena pemimpin merupakan salah satu faktor yang sangat besar 

pengaruhnya terhadap kehidupan suatu masyarakat. 

Dalam Islam telah dijelaskan dalil – dalil baik secara umum atau 

khusus mengenai pemilihan pemimpin itu sendiri, adapun dalil – dalil secara 

umum sebagaimana berikut:61 

1. QS. Al – Ahzab : 21 

Artinya : 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia baanyak menyebut 

Allah”. 

2. HR Abu Dawud dari Abu Hurairah 

Artinya : 

“Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat 

salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.” 

3. QS. An – Nisa’ (4) : 59 

Artinya : 

                                                             
61 Ahmad Azhar Basyir, Negara dan Pemerintahan dalam Islam, UII Press, Yogyakarta, 

hlm. 26. 
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“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul-Nya serta para pemimpin di antara kalian.” 

Pemilihan seorang pemimpin yang dimaksudkan dalam 

ketiga ayat diatas adalah pentingnya keberadaan pemimpin 

dalam suatu daerah, organisasi, pemerintahan dan negara. Tugas 

dan fungsi dari pemimpin tersebut adalah menjalankan urusan 

pemerintahan (al-hakim), yang bertugas menerapkan hukum di 

tengah – tengah masyarakat. Islam juga menjelaskan hukum 

wajibnya menaati ulil al-amr, yaitu orang yang mendapat 

mandat untuk memerintah rakyat.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
62 Ibid.,hlm. 26. 
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BAB III 

PENGISIAN PERANGKAT DESA DI DESA TIMBULHARJO 

KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL MENURUT 

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG 

PERANGKAT DESA 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Desa Timbulharjo 

Desa Timbulharjo merupakan salah satu dari empat desa di 

Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta, yang mempunyai jarak 5 KM dari kota kabupaten. Kecamatan 

Sewon merupakan salah satu dari 17 kecamatan di Kabupaten Bantul yang 

masuk kategori kecamatan maju. Secara geografis Desa Timbulharjo 

terletak di perbatasan sebelah barat Desa Pendowoharjo, utara Desa 

Bangunharjo, timur Desa Wonokromo, dan selatan berbatasan Desa 

Sabdodadi. Desa Timbulharjo letak topografis tanahnya rata, dengan lahan 

sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, 

sehingga sebagian besar masyarakat desa adalah petani. Desa Timbulharjo 

terdiri dari 16 Pedukuhan, dengan potensi perangkatnya terdiri dari seorang 

Kepala Desa, satu Sekretaris Desa, lima orang Kepala Bagian (Kabag), 

dibantu oleh 12 staff, 16 orang Dukuh, mempunyai jumlah penduduk 21.371 

orang yang terdiri dari 10.832 orang laki – laki 10.539 orang perempuan.63 

                                                             
63 http://kec-sewon.bantulkab.go.id/desa/timbulharjo diakses tanggal 3 Oktober 2018 jam 

15.30 WIB 

http://kec-sewon.bantulkab.go.id/desa/timbulharjo
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Kantor Desa Timbulharjo beralamat di Jalan Margorejo 

Cangkringmalang Mriyan, Timbulharjo, Sewon, Bantul Kode Pos 55186. 

Koordinat -7.871337,110.360745. Desa Timbulharjo terdiri dari 16 (enam 

belas) pedukuhan yaitu Dadapan, Tembi, Gatak, Balong, Gabusan, Dagan, 

Sewon, Mriyan, Kowen I, Kowen II, Dobalan, Sudimoro, Bibis, Ngasem, 

Kepek, Ngentak. 

a. Monografi Desa 

1) Desa  : Timbulharjo 

2) Kecamatan : Sewon 

3) Kabupaten : Bantul 

4) Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 

i. GEOGRAFIS 

Tabel 1.1 

Luas Desa Timbulharjo 

Desa Luas 

(km2) 

Persentase 

terhadap Luas 

Kecamatan 

Sewon 

Timbulharjo 7,78 28,64 

 

 

Tabel 1.2 

Posisi Kantor Desa di Kecamatan Sewon 

Desa Bujur Lintang 

Timbulharjo 110o 21’38 7o52’16” 
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    Tabel 1.3 

    Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan Sewon dan Kabupaten 

Bantul 

Desa Jarak ke Ibukota 

Kecamatan Sewon 

Jarak ke Ibukota 

Kabupaten Bantul 

Timbulharjo 2,0 5,0 

Sumber data: http://kec-sewon.bantulkab.go.id/desa/timbulharjo diakses tanggal 

3 Oktober 2018 jam 15.45 WIB 

Rekruitment perangkat desa di Desa Timbulharjo dikarenakan 

ada posisi kekosongan jabatan pada beberapa bagian. Yaitu posisi 

Dukuh / Kepala Dusun dan Carik Desa / Sekretaris Desa. Kekosongan 

pada dua posisi perangkat desa ini karena dukuh / kepala dusun yang 

bersangkutan sudah purna tugas yaitu usianya sudah 60 tahun. Dan carik 

desa sebelumnya dipindahtugaskan ke kecamatan. Sekretaris desa dapat 

dipindahtugaskan karena carik desa tersebut merupakan Pegawai Negeri 

Sipil (PNS).64 

2. Daftar nama – nama Peserta Ujian Seleksi Carik Desa Timbulharjo dan 

Calon Dukuh Bibis 

Tabel 1.4 

Daftar Nama Peserta Ujian Seleksi Carik Desa Timbulharjo 

No. NAMA 

TEMPAT 

TANGGAL 

LAHIR 

PENDIDIKAN ALAMAT 

1. Yolla Oktaviana, 

S.Sos 

Bantul, 3 

Oktober 1993 

S1 Fakultas Ilmu 

Sosial UNY 

Gabusan 

RT. 06 

                                                             
64 Wawancara dengan Bapak Drs. Kandar selaku Kepala Desa Timbulharjo pada tanggal 

3 Oktober 2018  jam 11.00 WIB. 

http://kec-sewon.bantulkab.go.id/desa/timbulharjo
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2. Agus Salim 

Gunawan, S.Sos 

Yogyakarta, 

20 Agustus 

1987 

S1 FIS dan 

Humaniora UIN 

SUKA 

Minomart

ani 

Ngangik 

Sleman 

3. Nurul Noviani, 

S.Pd 

Bantul, 4 

November 

1988 

S1 Fak. MIPA 

UNY 

Ngantak 

RT. 01 

4.  Liliek Sandyka, 

S.Pd 

Bantul, 20 

Mei 1988 

S1 FIK UNY Ngentak 

RT 09 

5.  Singgih Prasetya, 

A.Md. Par 

Bantul, 28 

Desember 

1993 

D3 Perhotelan 

STIPAR 

Ambarukmo 

Bangi RT 

07 

6. Ika Husadarai, 

S.KM.,MPH 

Kulonprogo, 

3 November 

1983 

S2 UGM Ngentak 

RT 01 

7. Dwi 

Retnoningsih, 

S.Pd 

Bantul, 15 

September 

1984 

S1 FAK. 

TEKNIK UNY 

Ngasem 

RT 05 

8. Wening Tyas 

Damayanti, 

A.Md.Par 

Bantul, 29 

Agustus 1993 

D3 

PERHOTELAN 

BSI 

Dagan RT 

08 

9. Budi Mulyono, 

A.Md 

Bantul, 16 

Maret 1983 

D3 FE UGM Kepek RT 

03 
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10. Roykha Fadillatul 

Baity, S.P 

Gunungmadu

, 17 Mei 1984 

S1 FAK. 

PERTANIAN 

UNIBRAW 

Kersan RT 

01 

11. M. Sawabi, 

S.Pd.T 

Bantul, 10 

Agustus 1982 

S1 FAK. 

TEKNIK UNY 

Manggung 

RT 04 

12. Winda Febriani, 

A.Md.Keb 

Bantul, 16 

Februari 

1993 

D3 

KEBIDANAN 

UNIVERSITAS 

AISYIYAH YK 

Sudimoro 

RT 01 

13. Indarto Bantul, 11 

Maret 1992 

SMK Ngasem 

RT 06 

14. Saiful Patah, S.Pd Bantul, 1 

Januari 1980 

S1 FIP 

UNIVERSITAS 

PGRI YK 

Krapyak 

Kulon RT 

06 

Panggung

harjo 

15. Miftakhul 

Abdurrakhman, 

SH 

Bantul, 7 

Maret 1989 

S1 FAK. 

HUKUM UII 

Bibis RT 

06 

16. Shafri Yuranto Bantul, 9 Mei 

1996 

SMA Tembi 

17. Ani Patmawati Bantul, 21 

Juli 1985 

S1 FBS UNY Sewon 
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18. Budi Ruli 

Purwanto 

Bantul, 21 

Maret 1990 

SMA Tembi 

19. Sakdun Muntaha Bantul, 5 

November 

1977 

SMA Sudimoro 

 

 

Tabel 1.5 

Daftar Nama Peserta Ujian Seleksi Dukuh Bibis 

NO NAMA TEMPAT 

TANGGAL 

LAHIR 

PENDIDIKAN ALAMAT 

1. Ani Suryati 

Ningsih, SE 

Bantul, 12 

Agustus 

1989 

S1 FAK 

EKONOMI 

UIN SUKA 

Sorogenen 

RT 02 

2. Dedi Usman Bantul, 13 

April 1981 

SMA Bibis RT 

05 

3. Umi 

Rofianti 

Bantul, 11 

Mei 1977 

SMA Pacar RT 

08 

4. Muhammad 

Irvan 

Bantul, 07 

Juni 1986 

SMA Sorogenen 

RT 03 

5. Himawan Bantul, 1 

Agustus 

1982 

SMA Sorogenen 

RT 03 
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B. Pembahasan 

1. Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo 

Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul 

Perangkat desa merupakan unsur staf yang membantu Kepala 

Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam 

Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam 

pelaksanaan kebijakan yang diwadahi bentuk pelaksana teknis dan 

unsur kewilayahan. Perangkat Desa merupakan komponen utama dalam 

Pemerintahan Desa, maka kontribusinya terhadap pelaksanaan visi misi 

di masing – masing desa sangat diharapkan sehingga kekosongan posisi 

perangkat desa tidak dapat dibiarkan terlalu lama. Oleh karena itu, 

ketika terjadi kekosongan posisi perangkat desa di suatu desa sesegera 

mungkin melakukan rekruitmen. Pemerintah Desa terutama Kepala 

Desa tidak dapat melakukan tugasnya dengan maksimal apabila ada 

kekosongan posisi di perangkat desa. Fungsi perangkat desa antara lain 

pelayanan, pembangunan dan keuangan yang berimbas langsung pada 

masyarakat di wilayah desa tersebut. 

Apabila terdapat kekosongan perangkat desa pemerintah desa 

segera melakukan proses rekruitmen untuk mengisi kekosongan posisi 

perangkat desa. Terjadi perubahan proses rekruitmen perangkat desa 

yang dulu dengan sekarang. Rekruitmen pada tahun ini dilakukan 

dengan cara seleksi terhadap para pendaftar calon perangkat desa. 

Proses rekruitmen ini dibantu oleh pihak yang dipercaya mempunyai 
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keahlian dan pengetahuan tentang pemerintahan desa atau sejenisnya. 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Perangkat Desa pada bagian Bab II Pasal (2) ini dijelaskan 

mengenai mekanisme pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa. 

Batasan waktu yang diberikan untuk pengisian perangkat desa yang 

kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang 

bersangkutan terhenti. Di Desa Timbulharjo ada kekosongan posisi 

perangkat desa yaitu Sekretaris Desa dan Kepala Dusun. Oleh karena 

itu, kepala desa segera melaporkan kepada camat setempat rencana 

pengisian lowongan perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum 

pembentukan panitia. Adapun jadwal pengisian lowongan perangkat 

desa di Desa Timbulharjo tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel. 

b. Mekanisme Pengisian Perangkat Desa menueut Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa: 

1) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling 

lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang 

bersangkutan berhenti. 

2) Kepala Desa melaporkan kepada Camat setempat rencana 

pengisian lowongan Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) 

hari kerja sebelum pembentukan panitia. 

3) Pengisian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: 

a) Mutasi jabatan antar perangkat desa di lingkungan 

pemerintah desa; 
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b) Penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa. 

4) Kepala Desa menetapkan pengangkatan calon perangkat 

desa menjadi perangkat desa berdasarkan pengisian jabatan 

perangkat desa.65 

  

Tabel 1.5 

 

       JADWAL PELAKSANAAN PENGISIAN 

               LOWONGAN PERANGKAT DESA 

           DESA TIMBULHARJO 

    TAHUN 2018 

 

 

NO TANGGAL URAIAN KEGIATAN KETERANGAN 

I Maret 2018 Pembentukan Panitia Lurah Desa 

1 

16 April 2018 

s/d 23 April 

2018 

- Rencana Kegiatan 

- RAB Pemilihan Perangkat  

Desa 

- Pembuatan Tata Tertib 

- Panitia 

- 6 Hari Kerja 

2 
24 April 2018 

s/d 3 Mei 2018 

- Sosialisasi / 

Pengumuman 

Lowongan Perangkat 

Desa (Dukuh) di 

Pedukuhan Bibis. 

- Sosialisasi/Pengumum

an Lowongan 

Perangkat Desa (Carik 

Desa) di Tingkat Desa 

Timbulharjo. 

- Panitia 

- 7 hari kerja 

3 
4 Mei 2018 s/d 

14 Mei 2018 

Pendaftaran Calon Perangkat 

Desa 

- Calon Perangkat Desa 

menyerahkan surat 

lamaran dengan 

dilampiri persyaratan 

administrasi. 

- Panitia menerima dan 

meneliti berkas 
persyaratan 

- Panitia 

- 7 hari kerja 

                                                             
65 Pasal 2 (dua) ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Perangkat Desa 
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administrasi Calon 

Perangkat Desa 

- Jika berkas belum 

lengkap panitia 

mengembalikan 

berkas untuk 

dilengkapi sampai 

batas waktu 

pendaftaran terakhir. 

4 

15 Mei 2018 

s/d 21 Mei 

2018 

Perpanjangan Waktu 

Pendaftaram Perangkat Desa : 

Apabila jumlah pendaftar 

Calon Perangkat Desa kurang 

dari 2 (dua) orang, maka 

waktu pendaftaran 

diperpanjang selama 6 (enam) 

hari kerja 

- Panitia 

- 6 hari kerja 

5 22 Mei 2018 

Penetapan dan Pengumuman 

Calon Perangkat Desa yang 

berhak mengikuti ujian 

seleksi. 

- Panitia 

- 1 hari 

6 

23 Mei 2018 

s/d 24 Mei 

2018 

Pelaksanaan ujian seleksi 

dilanjutkan : 

1. Ujian tertulis 

Jam 08.00 s.d 10.00 

WIB 

2. Tes Psikologi 

Jam 10 s.d 11.00 WIB 

3. Wawancara 

Jam 12.30 s.d 14.00 

WIB 

4. Ujian praktek 

computer dan IT 

Jam 14.00 s.d selesai 

 

- Penilaian hasil ujian 

seleksi 

- Penetapan nilai dan 

ranking Calon 

Perangkat Desa hasil 

ujian seleksi 

Panitia 

dikerjasamakan 

dengan Pihak 

Ketiga 

7 25 Mei 2018 

Pengumuman Hasil Ujian 

Seleksi 
- Diumumkan di papan 

pengumuman Kantor 

Desa 

- Lurah Desa 

- 1 hari 
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8 28 Mei 2018 

Penyampaian laporan dan 

permohonan rekomendasi 

kepada Camat 

- Panitia membuat 

Berita Acara Hasil 

Ujian Seleksi dan 

dilaporkan kepada 

Lurah Desa. 

- Lurah Desa 

mengajukan konsultasi 

tertulis kepada Camat 

untuk mendapatkan 

rekomendasi 

- Panitia 

- Lurah Desa 

- 1 hari 

9 
28 Mei 2018 

s/d 7 Juni 2018 

Penyampaian Rekomendasi 

dari Camat ke Desa 

- Camat 

- 7 hari kerja 

10 

8 Juni 2018 

(Waktu 

menyesuaikan 

dengan 

Rekomendasi 

Camat) 

Penetapan Calon Yang 

Berhak Diangkat 

- Lurah Desa 

mengumumkan Calon 

Perangkat Desa yang 

berhak dilantik 

berdasarkan hasil 

konsultasi tertulis 

Camat 

- Lurah Desa 

- 1 hari kerja 

11 

12 Juni 2018  

(dapat 

menyesuaikan) 

Pelantikan Perangkat Desa 

- Perangkat Desa 

dilantik oleh Lurah 

Desa 

- Lurah Desa 

- 1 hari 

 

 

Dalam proses rekruitmen perangkat desa di Desa 

Timbulharjo juga bekerjasama atau melibatkan pihak ketiga yang 

berkompeten di bidang desa atau sejenisnya. Bekerjasama dengan 

pihak ketiga ini memang dianjurkan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 pada bagian BAB II pada 

Pasal 11A ayat (1).  Pada proses rekruitmen tahun ini Pemerintah 

Desa Timbulharjo bekerjasama dengan Sekolah Tinggi 

Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Pusat 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M). Setiap 
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Pemerintah Desa diberi kelonggaran dalam menentukan pihak 

ketiga. Sebelumnya proses rekruitmen perangkat desa dilakukan 

dengan cara pemilihan umum (pemilu) yang dipilih oleh warga Desa 

Timbulharjo yang sudah mempunyai hak pilih dan melengkapi 

persyaratan sebagaimana menjadi pemilih.66  

Proses rekruitmen dengan cara pemilihan umum tidak lagi 

diberlakukan setelah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 5 Tahun 2016 yang mengubah sistem rekruitmen perangkat 

desa dengan proses seleksi yaitu tes tertulis, wawancara, tes 

psikologi dan tes computer dan IT.67 Proses pengisian Perangkat 

Desa sebelum adanya UU Desa masih mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pengangkatan perangkat desa ini 

merupakan salah satu tugas Kepala Desa secara mandiri, tidak ada 

campur tangan atau rekomendasi dari camat. 

Berdasarkan tugas tersebut, pihak yang keberatan dengan 

keputusan kepala desa dapat mengambil langkah soal kecacatan 

hukum dalam pengangkatan perangkat desa yakni dengan 

mengajukan keberatan kepada kepala desa yang kemudian 

diputuskan apakah diselenggarakan seleksi ulang kemudian 

memberhentikan perangkat desa atau tidak. Hal ini merupakan 

wewenang kepala desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 

                                                             
66 Wawancara dengan Bapak Drs. Kandar selaku Kepala Desa Timbulharjo, 2 Oktober 

2018. 
67 Wawancara dengan Bapak Sudarman selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa 

Timbulharjo, 2 Oktober 2018. 
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Tahun 2005 tidak disyaratkan tentang kewajiban domisili dalam 

waktu tertentu bagi calon perangkat desa. Yang diatur berkaitan 

dengan hal tersebut hanyalah: perangkat desa diangkat dari 

penduduk desa68 dan memahami sosial budaya masyarakat setempat 

(untuk sekretaris desa).69 Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa 

dan perangkat desa lainnya.70 Sekretaris desa diangkat oleh 

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota, 

sedangkan perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari 

penduduk desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.71 

Jadi, pengangkatan perangkat desa sebelum adanya UU Desa 

merupakan keputusan kepala desa. 

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa 

yang di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tersebut salah 

satunya berisi mengenai pengubahan sistem rekruitmen perangkat 

desa dari sistem pemilihan umum menjadi proses seleksi yang 

dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan pihak ketiga 

seperti yang sudah disebutkan di atas. Kini dasar hukum yang 

menjadi pedoman pengangkatan perangkat desa adalah Undang – 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

                                                             
68 Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa 
69 Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa 
70 Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa 
71 Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 26 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang 

Desa 
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Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Syarat 

administrasi kependudukan untuk diangkat menjadi perangkat desa 

menurut Pasal 50 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

tentang Desa yaitu antara lain: 

a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum 

atau yang sederajat; 

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat 

puluh dua) tahun; 

c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal 

di desa kurang lebih satu tahun sebelum pendaftaran; 

d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

Berbeda dengan tata cara pengangkatan perangkat desa 

sebelum UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diputus 

sendiri oleh Kepala Desa, dalam UU nomor 6 tahun 2014 tata cara 

pengangkatan perangkat desa salah satunya adalah camat 

memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon 

perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa.72 

Desa Timbulharjo baru pertama kali memberlakukan sistem 

rekruitmen dengan proses seleksi demikian ini.73 Rekruitmen yang 

dilakukan oleh Pemerintah Desa Timbulharjo dikarenakan terdapat 

dua kekosongan posisi perangkat desa yaitu sekretaris desa dan 

                                                             
72 Pasal 66 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa 
73 Wawancara dengan Bapak Drs. Kandar selaku Kepala Desa Timbulharjo, 3 Oktober 

2018. 
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kepala dusun. Adapun jumlah pendaftar perangkat desa yang lolos 

untuk dapat mengikuti tahap seleksi ada 19 orang untuk sekretaris 

desa dan 5 orang untuk kepala dusun. Karena perubahan sistem 

rekruitmen ini memaksa perubahan pada pola pikir masyarakat 

tentang rekruitmen perangkat desa. Pasti menimbulkan kendala 

terlaksananya rekruitmen perangkat desa dengan sistem yang baru 

ini. Beberapa faktor yang menuntut pemerintah untuk melakukan 

perubahan proses rekruitmen perangkat desa yaitu karena tuntutan 

masyarakat pada pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa 

semakin tinggi. Tuntutan yang semakin tinggi secara otomatis 

menuntut perangkat desa dapat mengikuti kemajuan jaman agar 

dapat memenuhi banyaknya permintaan masyarakat. Salah satu 

solusi agar dapat mengikuti berbagai macam perkembangan jaman 

yaitu memperbaiki sumber daya manusia perangkat desa. Untuk 

mendapatkan sumber daya manusia yang lebih baik pada perangkat 

desa maka proses rekruitmen juga harus melalui proses seleksi yang 

dipercaya dapat menghasilkan sumber daya manusia terbaik. Oleh 

karena itu, peraturan daerah yang mengatur juga menekankan pada 

pemerintah desa agar semaksimal mungkin melakukan rekruitmen 

perangkat desa supaya mendapatkan sumber daya manusia yang 

dapat memenuhi segala tuntutan masyarakat. Maka pemerintah 

daerah menekankan agar pemerintah desa yang mengadakan 

rekruitmen perangkat desa untuk melibatkan pihak ketiga. Pihak 
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ketiga dalam proses rekruitmen ini yang dipercaya berkompeten 

dalam bidang pemerintah desa dan sejenisnya. 

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa 

Faktor – faktor yang mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2018 ditimbulkan oleh faktor dari dalam dan dari luar. 

Faktor dari dalam berasal dari pemerintah desa baik kepala desa beserta 

perangkat desa yang menghendaki pelayanan terhadap masyarakat 

semakin baik dan meningkat serta dapat mengikuti perkembangan 

jaman. 

1. Faktor pendukung dari dalam antara lain:74 

a. Tuntutan tugas perangkat desa yang semakin tinggi 

Tugas utama perangkat desa adalah melayani 

masyarakat. Tentunya seiring dengan perkembangan jaman 

dan teknologi tuntutan masyarakat semakin tinggi. Karena 

tuntutan masyarakat yang semakin tinggi tersebut 

menimbulkan tugas perangkat desa yang semakin tinggi 

yang bertujuan agar dapat memenuhi segala tuntutan 

masyarakat. 

b. Keinginan untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas 

Setiap pemerintahan yang kinerjanya bersangkutan 

langsung dengan masyarakat sudah pasti mempunyai cita – 

                                                             
74 Wawancara dengan Bapak Drs. Kandar selaku Kepala Desa Timbulharjo, 24 Oktober 

2018. 
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cita untuk melakukan pelayanan yang berkualitas. Oleh 

karena itu, pelayanan yang berkualitas akan selalu 

diupayakan. 

c. Keinginan untuk melayani masyarakat dengan sebaik – 

baiknya atau pelayanan prima 

Dikarenakan tugas dari pemerintah desa yang paling 

utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat 

maka pelayanan yang baik merupakan tujuan utama. 

Pelayanan yang baik juga harus didukung oleh sumber daya 

manusia yang dimiliki oleh perangkat desa juga harus dapat 

memenuhi segala tuntutan yang timbul. 

d. Adanya beban tugas perangkat desa yang semakin berat 

Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi berarti 

beban tugas yang diemban perangkat desa juga semakin 

berat. Maka setiap perangkat desa diwajibkan untuk dapat 

memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Salah satu hal yang 

dapat mewujudkan cita-cita serta yang dapat memenuhi 

tuntutan masyarakat yaitu sumber daya manusia yang 

dimiliki perangkat desa harus memadai. 

2. Faktor pendukung dari luar, yaitu:75 

a. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang 

cepat dan akurat 

                                                             
75 Wawancara dengan Bapak Sudarman selaku Kepala Sie Pemerintahan di Kantor Desa 

Timbulharjo, 26 Oktober 2018 
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Masyarakat cenderung tidak ingin mengetahui 

kondisi pemerintah desa yang terpenting keinginan dan 

tuntutan mereka tercapai dan hasilnya sesuai dengan yang 

diharapkan. Maka pemerintah desa harus melakukan upaya 

untuk dapat menciptakan pelayanan yang cepat dan akurat. 

Hal seperti ini yang membuat pemerintah desa sangat teliti 

dalam melakukan rekruitmen perangkat desa. 

b. Tuntutan perkembangan teknologi 

Selain tuntutan masyarakat tuntutan perkembangan 

teknologi juga merupakan hal yang penting untuk dipenuhi. 

Ditambah dengan pada era saat ini sudah merupakan era 

digital yang segala hal apapun sudah dilakukan secara 

online. Maka perangkat desa juga harus dapat mengikuti 

segala perkembangan teknologi. 

c. Adanya Undang – Undang Desa yang menuntut kemandirian 

desa 

Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa merupakan undang – undang desa terbaru yang 

menuntut kemandirian desa salah satunya dalam hal 

rekruitmen perangkat desa yang berpengaruh terhadap 

kemajuan desa tersebut. Rekruitmen perangkat desa 

sebelumnya dilakukan dengan sistem pemilihan umum 

(pemilu) yang mungkin hasil dari pemilu tersebut hasilnya 

kurang sesuai ekspektasi pemerintah desa. Namun hal 
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tersebut tidak dapat disalahkan karena pemilu merupakan 

suara rakyat. Oleh karena itu, melihat hasil yang kurang 

sesuai ekspektasi pemerintah desa maka diterbitkan sistem 

rekruitmen perangkat desa dengan cara seleksi seperti yang 

sudah dijelaskan sebelumnya. 

d. Tuntutan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam 

pemerintahan desa 

Beberapa masyarakat yang menganggap dirinya 

sendiri mempunyai sumber daya manusia yang baik 

mempunyai keinginan untuk ikut serta atau menjadi bagian 

dari pemerintah desa. Jika proses rekruitmen perangkat desa 

dilakukan dengan cara pemilihan umum dapat dikatakan 

bahwa keberhasilan calon perangkat desa sepenuhnya 

dikendalikan oleh suara masyarakat. Tidak menjadi sebuah 

persoalan ketika masyarakat menggunakan hak suaranya 

dengan benar dan tepat. Akan tetapi praktek di lapangan 

banyak sekali faktor yang mempengaruhi suara masyarakat 

yang berimbas pada perangkat desa terpilih. Dari sistem 

rekruitmen yang baru ini diharapkan pemerintah desa dapat 

memperoleh hasil rekruitmen perangkat desa yang sesuai 

dengan cita-cita pemerintah desa yang dapat memenuhi 

segala tuntutan masyarakat dengan sumber daya manusia 

yang memadai. Proses rekruitmen ini diharapkan akan lebih 
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efektif karena tidak ada campur tangan orang ketiga dalam 

hal ini orang ketiga yang dimaksud adalah masyarakat. 

 

3. Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Perangkat Desa di Desa Timbulharjo, antara lain:76 

a. Sumber daya manusia perangkat desa yang ada tidak bisa 

memenuhi tuntutan yang semakin tinggi 

Perangkat desa di Desa Timbulharjo memang formasinya 

sudah lengkap. Akan tetapi meskipun demikian pelayanan yang 

dilakukan dirasa masih kurang sesuai dengan yang diharapkan 

pemerintah desa. Terdapat kemungkinan hal tersebut 

dikarenakan karena sumber daya manusia yang dimiliki 

perangkat desa kurang memenuhi segala tuntutan yang timbul. 

b. Masa transisi dari undang – undang lama ke undang – undang 

yang baru. 

Proses seleksi perangkat desa dengan cara seperti ini diatur 

di dalam undang – undang yang baru. Masyarakat memerlukan 

penyesuaian terhadap isi dari undang – undang yang baru ini. 

Selain itu, perubahan undang – undang ini dilakukan karena 

undang – undang yang lama hanya mengatur mengenai 

pelayanan. 

                                                             
76 Wawancara dengan Bapak Drs. Kandar selaku Kepala Desa Timbulharjo, 13 November 

2018. 
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c. Persepsi dan budaya masyarakat yang belum mengikuti adanya 

peraturan baru 

Proses rekruitmen yang baru ini kurang dapat diterima 

masyarakat. Karena perangkat desa terpilih berdasarkan nilai 

hasil seleksi yang tertinggi belum tentu sesuai dengan pilihan 

sebagian minoritas masyarakat. Masyarakat dapat mengajukan 

keberatan kepada pemerintah desa apabila perangkat desa 

terpilih tidak sesuai dengan kehendak semua masyarakat tanpa 

kecuali. Tetapi apabila hanya sebagian minoritas masyarakat 

yang mengajukan keberatan, maka keberatan tersebut tidak 

dapat diproses oleh pemerintah desa. Namun juga tidak semata 

– mata keberatan tersebut dapat diajukan dengan tanpa alasan 

yang dapat diterima oleh pemerintah desa. Alasan tersebut 

misalnya si B terpilih menjadi kepala dusun di dusun A 

contohnya, pada kehidupannya di masyarakat orang tersebut 

tidak pernah mengikuti kegiatan masyarakat. Tetapi ketika si B 

mengikuti seleksi perangkat desa si B dinyatakan terpilih 

menjadi kepala dusun di dusun A yang tentunya karena skor atau 

nilai tes yang diperoleh si B tinggi. Kemudian masyarakat tidak 

menghendaki pelantikan si A menjadi kepala dusun di dusun A 

karena alasan yang sudah disebutkan diatas. Kemudian semua 

masyarakat dusun A mengajukan keberatan kepada pemerintah 

desa. Keberatan ini dibuat menjadi semacam surat yang ditanda 
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tangani seluruh masyarakat. Oleh karena itu, alasan seperti inilah 

yang dapat membatalkan suatu hasil seleksi perangkat desa. 

d. Mindset perangkat desa yang harus diperbaiki 

Pemikiran perangkat desa mengenai tugas perangkat desa 

yang dapat dikerjakan dengan sumber daya manusia yang apa 

adanya. Padahal pada era saat ini tuntutan masyarakat juga 

berjalan beriringan dengan kemajuan zaman, kemajuan 

teknologi dan sebagainya. Kurang adanya kesadaran perangkat 

desa terhadap pentingnya meningkatkan sumber daya manusia 

dirinya sendiri agar selalu dapat mengikuti tuntutan masyarakat. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo 

Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul terdapat dalam Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa. Berdasarkan 

peraturan tersebut, pelaksanaan pengisian perangkat desa di Desa 

Timbulharjo secara garis besar sudah berjalan dengan baik dan 

panitia rekruitmen perangkat desa di Desa Timbulharjo sudah 

menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa. 

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, yaitu: 

a. Faktor – faktor yang mendukung pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, yaitu: 

1) Faktor dari dalam : 

a) Tuntutan tugas perangkat desa yang semakin 

tinggi 

b) Keinginan untuk menciptakan pelayanan yang 

berkualitas 

c) Keinginan untuk melayani masyarakat dengan 

sebaik – baiknya atau pelayanan prima 
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d) Adanya beban tugas perangkat desa yang 

semakin berat 

2) Faktor dari luar : 

a) Keinginan masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan yang cepat dan akurat 

b) Tuntutan perkembangan teknologi 

c) Adanya Undang – Undang Desa yang menuntut 

kemandirian desa 

d) Tuntutan masyarakat untuk ikut serta 

berpartisipasi dalam pemerintahan desa 

b. Faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa yaitu: 

1) Sumber Daya Manusia perangkat desa yang ada tidak 

bisa memenuhi tuntutan yang semakin tinggi 

2) Masa transisi dari undang – undang lama ke undang – 

undang baru. 

3) Persepsi dan budaya masyarakat yang belum mengikuti 

adanya peraturan baru 

4) Mindset perangkat desa yang harus diperbaiki. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, penulis 

mengemukakan saran – saran sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pengisian perangkat desa di Desa Timbulharjo dengan cara 

seleksi melalui beberapa proses tes tertulis dan wawancara merupakan 

yang pertama kali dilakukan. Proses rekruitmen pengisian perangkat 

desa berbeda dari tahun – tahun sebelumnya setelah diberlakukan aturan 

baru mengenai perangkat desa. Rekruitmen perangkat desa dengan cara 

seleksi ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 

Tahun 2018 tentang Perangkat Desa. Pemerintah desa perlu 

meningkatkan kualitas pelaksanaan rekruitmen perangkat desa agar 

proses pengisian perangkat desa pada tahun selanjutnya lebih optimal 

dan memperoleh hasil yang sesuai dengan cita-cita pemerintah desa. 

2. Diperlukan peran aktif perangkat desa terpilih dan kesadaran 

masyarakat guna tercapainya pelaksanaan pengisian perangkat desa 

yang sesuai dengan aturan pada peraturan daerah yang sedang berlaku 

agar mendapatkan hasil rekruitmen yang sesuai dengan cita – cita 

masyarakat dan pemerintah desa. 
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