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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah 

negara kesatuan yang berbentuk Republik1. Dimana Negara Republik Indonesia 

menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah 

dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan 

otonomi daerah. Hal ini juga berlaku pada pemerintahan desa dimana pemerintahan 

desa di berikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam bingkai Republik Indonesia2. Hal ini 

selaras dan sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), dimana dalam konstitusi 

tersebut secara eksplisit berbunyi : 

“Bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak - hak tradisionalnya sepanjang masih 

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang – undang”. 

 

Istilah desa sendiri tidak di sebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, 

padahal desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan sebagai bukti keberadaannya, dalam 

penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia 

terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan 

“Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, 

dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah - daerah itu mempunyai 

susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat 

istimewa. Pengertian dari zelbesturende landschappen adalah daerah swapraja, 

yaitu wilayah yang dikuasai raja yang mengakui kekuasaan dan kedaulatan 

pemerintah Belanda melalui perjanjian politik (verklaring). Sedangkan 

volksgemeenschappen tidak dijelaskan lebih lanjut oleh penjelasan UUD 1945. 

                                                           
1Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 
2HAW.Wijaya,2003,Otonomi Desa;merupakan otonomi yang asli,bulat dan utuh,Raja Grafindo 

Persada,Jakarta,Hlm. 1 
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Hanya diberikan contoh Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan 

Marga di Palembang.3 

Selain itu dengan adanya desentralisasi akan menghasilkan sebuah 

perubahan yang terjadi pada pemerintah daerah dimana pemerintah lokal daerah 

akan mampu berkembang dan terkonsolidasi. Namun yang perlu dicermati, 

desentralisasi juga akan membawa perubahan pada komposisi demografis 

(terutama dalam hal etnisitas dan agama), hal tersebut merupakan konsekuensi akan 

adanya desentralisasi yang juga berdampak pada berkembangnya politik lokal yang 

ada di daerah – daerah.4 

Gemeenschappen (paguyuban) pada dasarnya merupakan hubungan 

kehidupan antar manusia yang bersifat riil dan organis. Di dalamnya terkandung 

sifat yang tertutup, tidak mau meninggalkan kampung halaman, sejak lahir sudah 

berada ditengah - tengah masyarakat , sehidup semati, sesuka dan duka. Selain itu 

gemeenschappen bersifat murni dan kekal, merupakan organisme yang hidup. 

Hubungan kemasyarakatan berakar dari kehidupan yang asli, dalam kelahiran dan 

keturunan, berbentuk hubungan kekeluargaan dan peguyuban meluas pada tempat 

tinggal dan pemilikan bersama, kerja bersama dan tingkah bersama. Sedangkan 

contohnya dalam hal ini adalah Desa. Masyarakat desa adalah masyarakat 

peguyuban, persekutuan dan kekeluargaan. Sedangkan kebalikan dari  

gemeenschappen adalah gesellschappen (patembayan atau perorangan), dimana 

kehidupannya lebih individu dan mementingkan diri sendiri. Sedangkan contohnya 

adalah hubungan antara penjual dan pembeli, dimana hubungannya sesaat dan 

dipengaruhi karena kepentingan dan biasanya ada di kota.5 

Pada hakekatnya pemerintah dengan menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa, secara tidak langsung ingin memberikan apresiasi dan menghormati 

serta ingin mengembalikan keragaman karakteristik pemerintahan desa yang ada di 

tanah air dengan cara memberikan pengakuan terhadap hak asal usul (rekognisi) 

dan menetapkan kewenangan berskala lokal dalam pengambilan keputusan secara 

                                                           
3M. Yasin, Ahmad Farouk dkk, 2015, Anotasi Undang – Undang No.6 tahun 2014 tentang 

Desa,PATTIRO,Jakarta,Hlm 2  
4Aloysius Gunadi Brata,2013, Diversity Issues In Local Development In Papua, Dalam Jurnal 

Economics, Management, and Financial Markets Volume 8(2), pp. 64–80 
5Bayu Surianingrat,1985,Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan,Aksara 

Baru,Jakarta,Hlm 19 
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lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (subsidiaritas).6 Dimana hakekat dari 

otonomi asli desa pada dasarnya terkandung di dalam kedua asas tersebut dan 

selama ini terbelenggu dan tersandera oleh kepentingan politik pemerintah.  

Namun dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, status desa 

justru kembali diperjelas sebagai bagian dari struktur organisasi pemerintahan 

daerah, peraturan desa dimasukkan kedalam konsep sebagai bagian dari pengertian 

peraturan perundang - undangan, sehingga desa menjadi kepanjangan tangan 

terbawah dari fungsi - fungsi pemerintahan negara secara resmi. Desa - desa juga 

kembali diatur dengan semangat keseragaman secara nasional, seperti yang pernah 

dilakukan di masa - masa awal Orde Baru, seperti dalam hal istilah, organisasi, 

fungsi dan peran perangkat desa yang mengakibatkan matinya otonomi asli desa 

dan kreatifitas lokal desa - desa di seluruh Indonesia yang diseragamkan dengan 

struktur desa - desa di Jawa. Tradisi hukum adat desa dan bahkan struktur 

pemerintahan adat di luar P. Jawa menjadi hilang dari praktek pemerintahan desa 

sehari-hari, berganti dengan penyeragaman yang ada di dalam peraturan ini. 

Pada awalnya desa – desa terbentuk dan ada karena adanya ikatan 

geneologis (keturunan), dimana masyarakat desa terbentuk karena adanya 

hubungan kekeluargaan dan dari keturunan yang sama, sebagai contoh desa 

Kenekes di Baduy, Banten Selatan maupun desa adat lainnya. Namun era setelah 

lahirnya UU No.5 Tahun 1979, karena pengaruh perkembangan jaman sebagai 

alasan pembangunan, maka bentuk masyarakat desa berkembang ke arah desa 

territorial (daerah / wilayah). Dimana desa dengan bentuk territorial ini ada karena 

adanya kepentingan yang sama warga masyarakatnya, tanpa melihat hubungan 

keturunan maupun kesukuan. Desa – desa yang ada sekarang pada umumnya 

berbentuk territorial, dimana desa berkembang menjadi desa modern.7 

Selain daripada itu desa pada awalnya ada karena faktor adanya kesamaan 

etnis / suku (etnologis). Dimana semua penduduk pedesaan di Indonesia secara 

primordial tentu sudah memiliki loyalitas etnik terhadap suku bangsanya masing – 

masing, karena memang sejak kecil mereka sudah dibudayakan dengan kebudayaan 

dan tradisinya masing – masing. Komunitas pedesaan di Indonesia  biasanya di huni 

dari satu suku bangsa, jika ada suku bangsa yang lain, biasanya akan menjadi 

                                                           
6 Penjelasan UU No.6 Tahun 2014 Bab I 
7Op Cit,Bayu Surianingrat,Hlm 22 
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minoritas. Oleh karena itu dalam masyarakat pedesaan hubungan antara suku 

bangsa jarang terjadi konflik.8 

Setiap desa – desa yang ada di Indonesia masing – masing memiliki 

karakteristik keragaman tersendiri. Dimana karakteristik tersebut terbentuk karena 

adanya adat istiadat di daerah masing – masing. Selain itu juga di pengaruhi dari 

faktor lingkungan geografis, budaya, struktur masyarakat serta pola pikir penduduk 

desa di Indonesia. Dalam hal pemerintahan desa, desa – desa juga memiliki 

karakteristik masing – masing sesuai daerahnya. Di Jawa Tengah (Desa Celapar 

Kabupaten Kebumen), Pemerintahan Desa di pimpin oleh Lurah, yang di bantu 15 

orang pegawai desa (perabot desa). Dimana masing – masing adalah Congkok 

(wakil Kepala Desa), Carik (penulis desa), Kamituwa  (bendahara) desa), Kaum 

(pegawai agama), Jagabaga (polisi desa) dan Kebayan (pesuruh). Lurah serta 

pegawai desa tersebut tidak mendapat gaji dari pemerintah, namun mendapat gaji 

dari siti bengkok (tanah kas desa). Selain itu mereka mendapat gaji dari iuran / 

sumbangan dari warga masyarakat yang disebut palagara yakni berupa sumbangan 

beras setiap tahun maupun uang dari kegiatan masyarakat desa.9 

Sejalan dengan hal tersebut, para pegawai desa harus mau mengikuti 

perintah dari lurah. Para pegawai desa tersebut biasanya dipilih karena ada 

hubungan darah dan kekerabatan dengan lurah serta dari generasi anak cucu 

perabot desa yang lama. Memang hal itu tidak dapat dipungkiri sehingga 

berlakunya unsur birokrasi patrimonial yaitu birokrasi setengah rasional. Yang 

melahirkan nepotisme dengan tujuan untuk memperkuat kedudukan golongan 

penguasa pada tingkat desa.10 

Pada masa tahun 1854, penjajah Belanda melalui pemerintahan Hindia – 

Belanda  mengeluarkan “Regeeringsreglement” yang merupakan cikal – bakal dari 

terbentuknya  pengaturan tentang daerah dan desa. Dalam pasal 71 (pasal 128.I.S.) 

menegaskan tentang kedudukan Desa,  yakni: Pertama,  bahwa Desa yang dalam 

peraturan itu disebut “inlandsche gemeenten” atas pengesahan kepala daerah 

(residen), berhak untuk memilih kepalanya dan pemerintah desanya sendiri. Kedua, 

bahwa Kepala Desa itu diserahkan hak untuk mengatur dan mengurus rumah 

                                                           
8Koentjaraningrat,1984,Masyarakat Desa di Indonesia,Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia,Jakarta,Hlm 18 
9 Op Cit, Koentjaraningrat,Hlm 303 
10 Op Cit,Koentjaraningrat, Hlm 124 
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tangganya sendiri dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan 

oleh gubernur jenderal atau dari kepala daerah (residen). Gubernur Jenderal 

menjaga hak tersebut terhadap segala pelanggarannya.11 

Dalam ordonansi tanggal 3 Februari 1906, lahirlah peraturan yang mengatur 

pemerintahan dan rumah tangga Desa di Pulau Jawa dan Madura. Peraturan itu, 

yang dimuat dalam Staatsblad 1906 N0. 83, diubah dengan Staatsblad 1910 No. 

591, Staatsblad. 1913 No. 235 dan Staadblad, 1919 No. 217 dikenal dengan 

nama “Islandsche Gemeente-Ordonnantie”(IGO), kecuali untuk daerah 

Karesidenan Surakarta dan Yogyakarta serta di tanah – tanah partikelir12 sebelah 

barat dan timur Cimanuk.13Sedangkan untuk desa – desa luar Pulau Jawa dan 

Madura dalam mengatur pemerintahan desa mempergunakan Islandsche Gemeente 

Ordonnantie Buitengewsten (IGOB), yang terdapat pada Staatsblad 1938 No.490. 

Dimana pada dasarnya isinya adalah sama yang terdapat pada IGO.  

Pada masa sebelum ditetapkannya UU No.5 Tahun 1979 tersebut, pada 

dasarnya otonomi asli desa terlihat dan terwujud dimana pada masa itu, tanpa 

adanya campur tangan dari pemerintah, desa – desa mampu mewujudkan 

kemandiriannya. Desa – desa di Nusantara dapat mencukupi kebutuhannya sendiri  

dan mampu menggerakkan segenap potensi yang ada di wilayahnya baik sumber 

daya alamnya maupun warga masyarakatnya. Hal tersebut terutama didorong 

karena tidak adanya bantuan / ketergantungan dari pemerintah sehingga  desa dan 

masyarakat harus tetap hidup dan bertahan. 

Sedangkan dalam hal struktur dan fungsi perangkat desa, di dalam IGO 

ditetapkan bahwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan desa 

adalah Kepala Desa dengan bantuan dari orang – orang penduduk asli yang di sebut 

pamong desa. Mengenai berapa jumlah dari pamong desa di tetapkan Kepala 

Daerah setempat, dalam hal ini Bupati dan disesuaikan dengan adat kebiasaan dari 

desa setempat, demikian pula dalam pengangkatan dan pemberhentiannya. Seperti 

yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada umumnya, yang terdiri antara lain 

beberapa orang kamituwa yang bertanggung jawab atas masing – masing dukuh dan 

                                                           
11Op Cit,Bayu Surianingrat,Hlm 80  
12Yang di maksud dari tanah partikelir adalah sejumlah bidang tanah yang dijual oleh Pemerintah 

Belanda kepada orang Inggris karena pemerintah Belanda kekurangan uang, dimana tanah tersebut 

di pergunakan untuk perkebunan yang ada penduduk pribumi. 
13 Op Cit,Bayu Surianingrat,Hlm 71 
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berfungsi sebagai wakil Lurah. Dalam hal tata usaha desa di kerjakan seorang carik, 

seorang kebayan yang bertugas menyampaikan instruksi dari kepala desa, seorang 

jagabaya yang bertugas mengurusi keamanan desa dan seorang jagatirta / ulu-ulu 

yang bertugas dalam hal pengairan pertanian. Sudah barang tentu untuk nama – 

nama anggota pamong desa, di sesuaikan dengan istilah di daerah masing – 

masing.14 

Setelah penjajahan Belanda berakhir dengan di lanjutkan pada penguasaan 

pemerintahan Jepang, pemerintahan desa tidak banyak mengalami perubahan dan 

tetap mempergunakan IGO 1906. Sedangkan perubahan peraturan tentang desa ada, 

dengan ditetapkannya Osamu Seirei No.7 th 1944. Dimana dalam peraturan ini 

terjadi perubahan masa jabatan Kepala Desa selama empat tahun, dimana pada 

masa pemerintahan Belanda masa jabatan Kepala Desa tidak di batas.15  

Sedangkan pasca Kemerdekaan Republik Indonesia 1945, peraturan pokok 

tentang desa masih mempergunakan IGO 1906 sampai dengan tahun 1965. Pada 

tahun 1965 dikeluarkan UU No.19 tentang Desa Praja. Dimana pada dasarnya UU 

ini tidak mengatur desa melainkan hanya merubah desa menjadi Daerah Tingkat 

III, karena menyesuaikan dengan UU No.18 tahun 1965 tentang Pokok – Pokok 

Pemerintahan Daerah dimana Pemerintahan Indonesia melaksanakan pemerintahan 

tiga tingkat.16 Namun demikian UU ini akhirnya di tangguhkan karena tidak sesuai 

dan perlu ditinjau kembali berdasarkan dengan Ketetapan MPRS No. 

XXI/MPRS/1966 tanggal 5  Juli 1966. 

Selanjutnya dalam Pemerintah Orde Baru, Pemerintah mengatur 

Pemerintahan Desa melalui UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 

Undang - undang ini bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan 

kedudukan Pemerintahan Desa. Undang - undang ini mengatur Desa dari segi 

pemerintahannya yang berbeda dengan Pemerintahan Desa pada awal masa 

kolonial yang mengatur pemerintahan berdasarkan adat - istiadat. Sehingga bentuk 

dan susunan pemerintahan desa bercorak nasional yang menjamin terwujudnya 

                                                           
14Sumber Saparin,1979,Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa,Ghalia 

Indonesia,Jakarta,Hlm 32 
15Op Cit,Bayu Surianingrat,Hlm 92 
16 Op Cit,Bayu Surianingrat,Hlm 74 
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demokrasi Pancasila dengan cara menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah 

yang dikenal dengan Lembaga Musyawarah Desa.17 

Undang – Undang No.5/1979 tersebut pada dasarnya adalah merupakan 

implementasi dari adanya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok 

Pemerintahan di Daerah, dimana pada UU No.5/1974  istilah otonomi daerah di 

perkenalkan. Dalam otonomi daerah bersifat riil (otonomi yang nyata dan 

bertanggungjawab) dan di terapkan di daerah – daerah di Indonesia termasuk di 

pedesaan. Namun apabila menengok sejarah desa di Indonesia, otonomi di desa 

sebenarnya sudah ada sejak jauh sebelum penjajahan apalagi peraturan ini ada.  

Berdasarkan UU No.5/1979 penguasa melakukan kebijakan sentralisasi, 

birokratisasi, dan uniformitas pemerintahan pada tingkat desa. Struktur hirarki dari 

tingkat pusat sampai tingkat desa berdasarkan hirarki struktur pemerintahan yang 

baku, dimana pemerintahan desa di bawah kecamatan dalam segi administrasi 

sehingga desa – desa kurang dapat mandiri dan menjadikan desa hanya sebagai 

obyek dari pemerintahan di atasnya.18 

 

Gambar 1.1 

Hirarki Pemerintahan Desa pada masa berlakunya UU No.5/1979 

   

 

 

 

 

 

       

 

Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat - syarat luas wilayah 

(territorial), jumlah penduduk dan syarat - syarat lainnya. Terkait dengan 

kedudukannya sebagai pemerintahan terendah di bawah kekuasaan pemerintahan 

kecamatan, maka keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan 

                                                           
17A.W Wijaya,1996,Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU No. 5 Th 1979 (sebuah 

tinjauan),RajaGrafindo Persada,Jakarta,Hlm 18 
18Didik.G.Suharto,2016,membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No.5/1979,UU 

No.22/1999, & UU No.32/2004 serta Perspektif UU No.6/2014),Pustaka Pelajar,Yogyakarta, Hlm 

95 

Pemerintah Pusat 

Desa 
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pembangunan berdasarkan persetujuan dari pihak Kecamatan. Dengan demikian 

masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak memiliki kewenangan yang leluasa dalam 

mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri. Ketergantungan dalam bidang 

pemerintahan, administrasi dan pembangunaan sangat dirasakan ketika UU No. 5 

Tahun 1979 ini dilaksanakan.19 

Namun demikian, Pemerintahan Desa berdasarkan undang - undang ini di 

satu sisi tidak memiliki hak pengaturan di bidang hak ulayat atau hak wilayah dan 

desa – desa kehilangan otonomi aslinya. Pada masa berlakunya UU ini, terjadi 

penyeragaman dari istilah, fungsi, peran dan kedudukan dari desa sendiri yang 

mengakibatkan hilangnya desa dari bentuk dan susunan aslinya, semisal Kepala 

Desa, Sekertaris Desa, Kepala Seksi dan lainnya. Selain itu desa – desa kurang 

mampu mandiri yang dikarenakan adanya ketergantungan dari pihak luar / 

pemerintah terutama dalam hal sumber pendapatan desa. 

Sedangkan istilah Badan Perwakilan Desa terwakili dalam Lembaga 

Masyarakat Desa (LMD) yang merupakan lembaga permusyawaratan yang 

keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, pimpinan lembaga-lembaga 

kemasyarakatan dan pemuka masyarakat di Desa yg bersangkutan. Hampir setiap 

tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak dapat dikontrol dan 

diambil tindakan oleh Lembaga Musyawarah Desa ini, karena yang menjadi ketua 

atau pimpinan dari LMD ini adalah Kepala Desa sendiri. Dengan demikian 

pengawasan dari praktek penyelenggaraan dan pembangangunan Desa sangat 

minim, sehingga memungkinkan Kepala Desa untuk bertindak sewenang - wenang 

dengan memperkaya diri sendiri atau melakukan penyimpangan lainnya, karena 

tidak efektifnya lembaga pengontrol.20 

Dengan format yang ada dalam UU No. 5 Th 1979 tersebut sulit 

membayangkan tumbuhnya budaya demokrasi yang menjadi basis partisipasi di 

tingkat desa. Akibatnya adalah otonomi desa yang merupakan otonomi asli yang 

bertumpu pada adat istiadat dan budaya lokal menjadi tidak relevan lagi. Telah 

terjadi keterputusan akar budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Penekanan yang berlebihan pada aspek administrasi yang merupakan dimensi fisik 

dari sebuah pemerintahan, menyebabkan pemerintahan kita utamanya 

                                                           
19 Op Cit, HAW Wijaya, Otonomi Desa,Hlm 7 
20 Op Cit, HAW Wijaya, Otonomi Desa,Hlm 15 
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pemerintahan desa telah berjalan tanpa roh. Adapun roh pemerintahan yang dapat 

dianggap sebagai dimensi psikologisnya itu, bersumber pada adat istiadat dan 

budaya lokal. Fenomena tersebut tetap meliputi kondisi desa yang ada saat ini 

sebagai desa gaya baru yang diciptakan oleh negara.21 

Selanjutnya pengaturan pemerintahan desa di atur melalui PP No.72 Tahun 

2005, dimana PP ini merupakan aturan pelaksanaan dari UU No.32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah. Perubahan mendasar tampak dalam aspek sistem 

pemerintahan baik pemerintahan desa maupun dengan hubungannya dengan supra 

desa. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah 

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa mempunyai 

kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 

Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada 

BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 

masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 

ditegaskan bahwa sekretaris desa akan diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).  

Sepuluh tahun kemudian, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah yang di dalamnya terdapat aturan tentang pemerintahan desa, dimana di 

perbarui dengan UU No.23 Tahun 2014 diganti dengan UU No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa. UU yang terakhir memiliki keunikan tersendiri, karena lahir sebelum 

UU tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Selain itu, konstruksi 

hukum yang ada pada UU No. 6 Tahun 2014 merefleksikan semangat dan 

penghargaan terhadap desa atau yang disebut dengan nama lain , yang diakui telah 

ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, yang berarti 

merefleksikan semangat keberagaman karakteristik dan jenis Desa.22 

Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berlaku mulai 

2015 menjadi angin segar bagi pemerintah desa, terutama desa adat seperti nagari 

di Sumatera Barat dan kampung di Papua serta desa – desa adat lainnya di 

Indonesia. Undang - Undang Desa memberikan kesempatan desa dan desa adat 

untuk mengembalikan jati diri mereka yang hilang akibat penyeragaman dalam 

                                                           
21 M. Nur Alamsyah , Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia, Jurnal ACADEMICA Fisip 

Untad VOL.03 No. 02 Oktober 2011 Hlm 656 
22Kushandajani, Desain Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No. 6 

Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Dalam  Jurnal Politika, Vol. 6, No.2, Oktober 

2015,Hlm 66 
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sistem pemerintahan dan juga membangun sesuai potensi serta kebutuhan 

masyarakatnya. Kewenangan dalam mengelola desa di kembalikan lagi pada 

kondisi dan keadaan masyarakat desa.23 

 

Gambar 1.2 

Peraturan Tentang Desa di Indonesia dari 

Pra Kemerdekaan sampai sekarang 

 

Masa Peraturan yang ada 

Pra Kemerdekaan / 

Penjajahan 

Belanda 

 Inlands Gemeneente Ordonantie (IGO) stbl 83 

tahun 1906  untuk P. Jawa dan Madura. 

 

 Inlands Gemente Ordantie voor Buiten Gewesten 

(IGOB) stbl 490 tahun 1938 untuk luar P. Jawa 

dan Madura. 

Penjajahan Jepang  Osamu Seirei No.7 th 1944 

Pasca 

Kemerdekaan / 

Orde Lama 

 UU No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan 

- aturan Pokok Mengenai Pemerintah Sendiri 

 UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja 

Orde Baru  UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa 

Reformasi 

(1999-2014) 

 UU No. 22 Th 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

Diatur dalam PP No.76/2001. 

 UU No  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah yang diatur dalam PP No. 72 Tahun 2005 

Pasca Reformasi  

Setelah 2014 
 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa  

 

Salah satu pembentuk dari pemerintahan desa dari jaman pra kolonial 

sampai sekarang adalah adanya tiga unsur pokok yakni Kepala Desa, Pamong Desa 

dan Rapat Desa. Baik dan buruknya serta maju atau tidaknya suatu desa tergantung 

dari ketiga unsur pemerintahan desa tersebut. Ketiga unsur tersebut masing – 

masing memiliki struktur, fungsi dan peran tersendiri dalam rangka pemerintahan 

desa, dimana diatur dalam setiap peraturan yang berkaitan dengan Desa. 

Dalam kaitannya dengan perihal pamong desa / perangkat desa,  strukturnya 

tidak banyak mengalami perubahan dan biasanya di sesuaikan dengan 

perkembangan jaman serta peraturan perundangan yang mendasarinya. Dengan 

                                                           
23Harian Kompas,28 November 2014, UU Desa: Mengembalikan Hakikat Desa Adat, di akses pada 

16 Januari 2017 jam 13.18 
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adanya perubahan sosial yang ada di masyarakat, maka struktur perangkat desa juga 

mengalami perubahan. Namun perbedaannya biasanya terletak pada pola 

perekrutan, status kepegawaian, sistem penggajian dan perubahan fungsi dan peran 

dari abdi masyarakat tersebut, yang di sesuaikan dengan daerah masing – masing. 

Pemerintah desa pada umumnya dan perangkat desa pada khususnya 

haruslah mampu merespon dan menyesuaikan diri (adaptasi) terhadap setiap 

peraturan tersebut, baik dari fungsi, peran dan struktur yang ada. Dimana 

pemerintah desa  sendiri merupakan sebuah sistem yang terdiri dari bagian - bagian 

yang saling berhubungan. Sehingga pada akhirnya desa – desa di harapkan mampu 

mewujudkan desa yang berotonomi asli dengan mengoptimalkan setiap potensi 

yang ada dan pada akhirnya kemandirian desa akan tercapai dan desa – desa tidak 

selalu tergantung pada pemeritah maupun pihak lain. Selain itu pada akhirnya 

keadilan, kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud seperti 

yang cita – citakan. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan melihat pada latar belakang tersebut di atas, maka peneliti pada 

kesempatan penelitian kali ini dapat merumuskan permasalahan : 

1. Bagaimana perangkat desa otonomi asli sebelum adanya UU No. 6 Tahun 

2014 ? 

2. Bagaimana perangkat desa otonomi asli pada saat berlakunya UU No.6 

Tahun 2014 ? 

3. Bagaimana konsep perangkat desa menuju terciptanya desa yang 

berotonomi asli ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan atas penelitian dari permasalahan yang ada di atas adalah : 

1. Untuk mengetahui perihal perangkat desa otonomi asli desa sebelum 

keluarnya UU No.6 Tahun 2014. 

2. Untuk mengetahui perihal perangkat desa otonomi asli berdasarkan pada 

UU No.6 Tahun 2014. 

3. Untuk dapat memberikan suatu cara / konsep perangkat desa menuju 

terciptanya desa yang berotonomi asli. 

 

 



12 

D. Manfaat Penelitian 

Terhadap penelitian yang dilakukan peneliti, maka diharapkan mampu 

memberikan kemaslahatan dan manfaat sebagai berikut : 

1. Sebagai wacana dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam 

konsentrasi Hukum Administrasi Pemerintahan khususnya terkait 

pemerintahan desa perihal struktur perangkat desa otonomi asli sebelum 

keluarnya UU No.6 tahun 2014. 

2. Sebagai wacana umum dalam memberikan pengertian terhadap konsep 

struktur dan fungsi perangkat desa otonomi pada saat berlakunya UU No.6 

Tahun 2014. 

3. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran / rekomendasi pada pemerintahan 

desa, terutama terkait perangkat desa yang ada di Indonesia dengan jalan 

memberikan suatu model / konsep struktur perangkat menuju terciptanya 

desa yang berotonomi asli. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian – penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan Otonomi Asli 

Desa dan terkait dalam perihal struktur dan fungsi perangkat desa dalam 

mewujudkan otonomi asli desa, antara lain adalah : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hanif Nurcholis dari Universtitas 

Terbuka, pada 2014 dengan judul UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa di lihat dari 

Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 dengan lokasi penelitian di Desa Wilalung Kecamatan 

Gajah Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dimana tujuan dari penelitian ini antara 

lain untuk mengevaluasi apakah pengaturan desa tersebut sudah sesuai dengan 

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 atau tidak. Dengan hasil penelitian di dapatkan suatu 

kesimpulan bahwa Desa Wilalung yang diatur oleh UU No. 6/ 2014 bukan kesatuan 

masyarakat hukum adat karena ia bukan entitas masyarakat organik yang dibentuk 

oleh masyarakat yang bersangkutan dan menyelenggarakan tata kelola 

pemerintahannya berdasarkan norma hukum adat sehingga belum mampu 

melaksanakan otonomi asli desa seperti yang ada di dalam UUD 1945. Desa 

sebagaimana diatur oleh UU No. 6/ 2014 adalah lembaga yang struktur organisasi, 

fungsi, tugas, dan tata kelolanya ditentukan Negara. Bahkan UU No. 6/ 2014 sama 

sekali tidak mengatur unsur - unsur pokok kesatuan masyarakat hukum adat yaitu 
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pranata pemerintahan adat, kepemilikian atas harta kekayaan dan/ atau benda - 

benda adat, dan perangkat hukum adat. Hal tersebut di karenakan : 1) Desa 

Wilalung dan desa yang ada sekarang sebagian adalah desa lama yang ditata ulang 

oleh Pemerintah dengan UU No. 5/1979 jo. UU No. 22/1999 jo. UU No. 32/2004 

jo. UU No. 6/ 2014; 2) Lembaganya bukan lembaga pemerintahan adat bentukan 

masyarakat sendiri tapi lembaga formal bentukan Negara; 3) Desa wilalung tidak 

memiliki perangkat norma hukum adat; 4) Desa sudah tidak memiliki benda - benda 

adat; 5) Desa tidak memiliki peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa-

sengketa; dan  6) Desa tidak memiliki urusan kewenangan adat.24Oleh karena itu 

pengaturan desa – desa yang ada sekarang berdasarkan pada UU No.6/2014 tidak 

mencerminkan pengaturan desa seperti dala pasal 18B ayat (2) UUD 1945. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Daddi H Gunawan pada tahun 2008 dari 

Universitas Satya Wacana Salatiga dalam disertasinya dengan Judul Perubahan 

Sosial di Perdesaan Bali dengan lokasi penelitian di Desa Tabola, Kecamatan 

Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali. penelitian ini terkait pelaksanaan otonomi 

desa di perdesaan Bali yang dilakukan penulis bersama tim peneliti dari Kelompok 

Studi Perdesaan, FISIP UI. Dimana tujuan dari penelitian tersebut adalah melihat 

dan meneliti apakah benar masyarakat pedesaan di Bali itu sulit berubah di 

karenakan masyarakat Bali sampai saat ini masih memegang kuat adat istiadatnya. 

Dalam penelitian tersebut di dapatkan hasil kesimpulan bahwa sesungguhnya, 

pandangan tentang masyarakat desa di Bali sulit berubah bukan hanya ditemukan 

pada masa sekarang. Sejak jaman kolonial, khususnya setelah pihak Kolonial 

Hindia Belanda berhasil menancapkan kekuasaannya di Buleleng (sekarang 

Singaraja), Bali, bulan Mei 1849, pandangan seperti ini sudah mulai berkembang 

atau lebih tepatnya dikembangkan. Lebih dari itu, masyarakat (perdesaan) Bali, 

dilihat dari segi kehidupan sehari-hari adat dan agamanya, bahkan dianggap sebagai 

“museum hidup” di dunia. Pandangan kolonial seperti ini, antara lain ikut 

mendorong lahirnya kebijakan kolonial di Bali yang disebut Baliseering, atau 

maknanya kurang lebih “biarkan masyarakat Bali hidup menurut caranya (adat 

istiadatnya) sendiri”. Dengan Baliseering itu hendaknya masyarakat Bali dijaga 

atau dilindungi dari pengaruh - pengaruh luar (Bali) yang dinilai bisa merusak tata 

                                                           
24 Hanif Nurcholis,2014, UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa di lihat dari Pasal 18B ayat 2 UUD 

1945, Jurnal MMH, Jilid 43 No. 1 Januari 2014,Hlm 157 
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kehidupannya. Masyarakat Bali sesungguhnya adalah masyarakat yang 

berkembang dinamis, yang setiap saat menghadapi dan menjalani berbagai 

perubahan ataupun transformasi sosial.  

Sebagaimana dipaparkan dalam disertasi ini, proses perubahan itu tidak 

jarang diwarnai oleh pertentangan dan konflik, dari mulai yang lunak hingga keras 

dan bahkan kejam. Meskipun dalam perjalanannya kemudian terbangun kembali 

situasi harmoni, yang dengan itu seolah-olah menyiram bersih semua bekas-bekas 

konflik yang keras dan kejam itu. Selain itu Bali atau masyarakat Bali, 

sesungguhnya adalah masyarakat yang dinamis kehidupan sosialnya: konflik dan 

harmoni, datang silih berganti ataupun berbarengan. Semuanya itu tidak lain 

menandakan bahwa proses perubahan sosial atau transformasi sosial nyata adanya 

di sana. selain pada satu sisi mengungkapkan adanya berbagai perubahan sosial di 

Perdesaan Bali, khususnya dalam periode waktu 1999-2010, di sisi lain juga 

menunjukkan adanya ciri dualitas dalam proses perubahan sosial. Dimana ciri 

dualitasnya dikenal dengan konsep Rwabhineda (dua yang berbeda tetapi satu), dua 

yang berbeda itu diwujudkan melalui sosok Syiwa-Budha, yang merupakan simbol 

dari agama Hindu Bali. Di sini maknanya, Syiwa dan Budha itu adalah dua (nama) 

entitas, tetapi yang hakekatnya adalah satu, yaitu Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan 

Yang Maha Esa. Dengan konsep Rwabhineda itu maka masyarakat Bali, baik 

sebagai individu maupun kolektif, merespon setiap proses perubahan yang 

dihadapinya, dan respon itulah yang, antara lain, mendorong munculnya perubahan 

sosial yangbersifat dualitas. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka bisa dikatakan 

bahwa masyarakat Bali pada dasarnya adalah agen-agen atau aktoraktor yang aktif 

dalam menyikapi perkembangan dunia sosialnya, khususnya terkait proses 

perubahan sosial. 

3. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Teguh Kayen dari Universitas 

Muhammadiyah Surakarta pada Tahun 2015. Penelitian tersebut dituangkan dalam 

tesisnya pada tahun 2015 yang berjudul Politik Hukum Nasional Terhadap Hukum 

Adat (Studi Masyarakat Hukum Adat Rejang di Bengkulu). Sedangkan tujuan dari 

penelitian itu sendiri untuk menganalisa perubahan politik hukum yang 

mempengaruhi hukum adat pada masyarakat Rejang di Bengkulu. Selain itu juga 

untuk melihat korelasi hubungan modernisasi terhadap sumber daya manusia 

terhadap Kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat lainnya. 
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Dari penelitian ini di dapatkan suatu kesimpulan yaitu 1) Pola politik 

masyarakat hukum adat Rejang pada tahun 1999 – 2015 mempunyai pengaruh 

terhadap pranata sosial, lembaga – lembaga adat yang responsif dan futuristik. 2) 

dengan adanya UU No 23/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.6/2014 

tentang Desa, secara radikal merubah basis sosial, kepemimpinan, pranata sosial 

yang lebih ada dan telah mapan adanya. 3) Model politik masyarakat Rejang antara 

tahun 1999 – 2004, dapat dijadikan suatu model dan contoh serta referensi utama 

dalam pelaksanaan politik hukum di desa, yakni dalam hal :pemelihan Kepala Desa, 

penyelesaian sengketa dan penggunaan anggaran desa. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Okta Rosalinda LPD dari Universitas 

Brawijaya Malang pada Tahun 2014 dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus :Desa Segodorejo 

dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). Dalam 

penelitian ini bertujuan sejauh mana efektivitas masyarakat dan perangkat desa 

dalam memaksimalkan ADD yang ada. Dimana dalam penelitian ini di dapatkan 

suatu kesimpulan bahwa Tata kelola dana ADD masih nampak belum efektif, hal 

ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai 

bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang 

berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi 

kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak 

ada kesesuaian dengan kebutuhan desa. Selain itu Faktor yang mendukung 

pelaksanaan ADD meliputi: a) Potensi Penerimaan Desa yang mendukung; b) 

Adanya dukungan kebijakan pemerintah. Sedangkan factor penghambat meliputi: 

a) managemen organisasi pemerintah desa yang kurang baik; b) sumber daya 

manusia yang kurang terutama terkait perangkat desanya; c) kurangnya sarana 

prasarana; dan d) kurangnya partispasi masyarakat dalam pelaksanan ADD. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Saputra dari Universitas 

Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia dengan Judul Efektivitas Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli 

Tahun 2009-2014, yang dilakukan pada tahun 2016 serta termuat dalam Jurnal 

Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Volume: 6 Nomor: 1 Tahun: 2016. Sedangkan 

tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui (1) tingkat efektivitas 

pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lembean tahun 2009-2014, (2) hambatan 
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yang dihadapi dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Lembean, (3) cara 

menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Lembean. 

Dari penelitian tersebut di dapatkan hasil kesimpulan bahwa Efektivitas 

pengelolaan alokasi dana desa pada desa Lembean, kecamatan Kintamani, 

kabupaten Bangli tahun 2009 sampai dengan 2014 berada pada kategori efektif, 

sedangkan hambatan yang dialami oleh pemerintah desa dalam merealisasi alokasi 

dana desa pada desa Lembean, kecamatan Kintamani, kabupaten Bangli yaitu a) 

pemahaman masyaraakat terhaadap ADD , b) terjadinya miss komunikasi antar unit 

kerja baik dalam internal pemerintah desa, pemerintah dengan maasyarakat, dan 

pemerintah dengan stakeholders., dan c) pencairan alokasi dana desa yang tidak 

tepat karena faktor perangkat desa yang belum paham betul tentang ADD karena 

minimnya pelatihan.  

 

F. Kerangka Teoritik 

F.1  Otonomi Desa 

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani dengan dua penggalan kata yakni 

autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti undang – undang. Otonomi 

bermakna membuat perundang – undangan sendiri (zelfwetgeving), namun dalam 

perkembangannya konsep dari otonomi tidak hanya membuat peraturan 

perundangan saja, namun juga mencakup pemerintahan sendiri (zelfbestuur).25 

Berarti makna daripada otonomi desa adalah kesatuan masyarakat yang ber hak 

untuk membuat atau mengatur pemerintahan / daerahnya sendiri. Dalam 

pengaturannya, mereka mempergunakan segala potensi yang ada di daerahnya. 

Konsep Otonomi desa sudah ada semenjak dahulu kala jauh sebelum 

Bangsa Belanda datang ke tanah air. Di dalam prakteknya, desa memiliki otonomi 

dalam arti luas tetapi dengan isi yang terbatas. Pembatasan tersebut mungkin hal 

yang logis, termasuk salah satunya karena adanya penjajahan. Dalam 

Regeringsreglement (R.R) pasal 71 maupun dalam Indische Staatsregeling (I.S) 

Pasal 128 (3) tidak disebutkan dalam istilah otonomi, namun mengandung arti 

bahwa otonomi desa tidak diberikan oleh Pemerintah Belanda kepada Desa, 

melainkan pasal tersebut mengakui adanya , bahkan telah ada otonomi desa dengan 

                                                           
25 Ni’matul Huda,2015,Hukum Pemerintahan Desa,Setara Press,Malang,Hlm 46-47 
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pengertian luas, dalam arti hukum adat. Ini berati bahwa Bangsa Indonesia telah 

mengenal dan menerapkan otonomi sejak jaman nenek moyang.26 

Otonomi desa merupakan sub sistem dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dimana penyelenggaraan pemerintahan desa menekankan pada prinsip 

– prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta 

memperlihatkan potensi dan keanekaragaman daerah. Desa memiliki posisi sangat 

strategis sehingga diperlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan 

otonomi daerah. Keberhasilan pemerintah dalam menerapkan otonomi daerah akan 

terlihat dari keberhasilan suatu desa dalam melaksanakan dan menerapkan otonomi 

di desa.27 

Sedangkan salah satu ukuran dari keberhasilan daripada pelaksanaan 

otonomi desa adalah pemerintah desa semakin mampu memberikan pelayanan 

kepada warga masyarakatnya dan mampu membawa perubahan terhadap warga 

masyarakat desa ke arah yang lebih baik dengan ditunjukannya terhadap 

berkurangnya angka kemiskinan dan kesenjangan serta perekonomian lokal yang 

tumbuh. Selain itu juga prakarsa dan partisipasi masyarakat juga bangkit serta 

berfungsinya lembaga – lembaga yang ada di masyarakat desa dalam menopang 

program dan kebijakan pembangunan desa.28 

Selain itu otonomi desa ada dikarenakan adanya masyarakat hukum adat 

yang berperan sebagai subyek hukum dengan kata lain bersifat otonom. Hal ini 

berarti masyarakat hukum adat dapat bertindak / melakukan perbuatan hukum, 

misalnya mengambil keputusan yang mengikat warga masyarakat, 

menyelenggarakan peradilan, mengatur penggunaan tanah, mewaris dan lain 

sebagainya. Sedangkan Unsur – unsur dalam otonomi masyarakat hukum adat yang 

penting antara lain29 :  

1. Adanya adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat 

desa yang bersangkutan.  

2. Adanya tanah, pusaka dan kekayaan desa.  

                                                           
26 Op Cit, Bayu Surianingrat, hlm 141 
27Kaharudin dkk,2013,Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 

(PADESA) di Desa Pannyangkalang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Pada Jurnal Otoritas Vol 

III. No.3 April 2013,Universitas Muhammadiyah Makasar,Hlm 49  
28Op Cit,Membangun Kemandirian Desa,Hlm116 
29 Soerjono Soekanto,1986,Kedudukan Kepala Desa sebagai  

HakimPerdamaian,Rajawali,Jakarta,Hlm 15 
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3. Terdapat sumber – sumber pendapatan desa.  

4. Terdapat urusan rumah tangga desa. 

5. Pelaksanaan pemerintah desa yang dipilih dari kalangan masyarakat 

desa setempat yang berfungsi mengurus desa.  

6. Adanya lembaga atau badan perwakilan atau musyawarah / rapat 

desa, yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa 

memegang fungsi mengatur. 

Namun dalam perjalannan sejarah perkembangan desa, dapat terjadi 

perubahan bobot dari otonomi desa sedemikian rupa, sehingga pada suatu waktu 

nanti bisa ditemukan satuan – satuan masyarakat yang sudah tidak memenuhi unsur 

– unsur tersebut, hal ini dikarenakan : 

1. Penduduk di suatu tempat / desa semakin heterogen sehingga tidak dapat 

ditemukan hukum adat mana yang berlaku di daerah tersebut. 

2. Aspek – aspek kehidupan masyarakat yang selama ini diselenggarakan oleh 

desa, oleh satu atau lain hal dapat diselenggarakan oleh pemerintah yang 

lebih atas. 

3. Kegiatan ekonomi sekunder dan tersier berkembang, sehingga diperlukan 

penataan kembali terhadap tata ruang fisik dan tata masyarakat desa yang 

bersangkutan menurut aturan yang lebih tinggi. 

4. Sumber – sumber pendapatan desa di ambil alih oleh pemerintah yang lebih 

atas. 

Dalam otonomi desa, menempatkan posisi desa pada arah sebagai subjek 

dalam pengambil setiap keputusan dan kewenangan dalam pembangunan bukan 

sebagai objek dari suatu kebijakan. Desa tidak bisa di pandang sebelah mata dengan 

menempatkan desa – desa sebagai tempat untuk mengambil kebijakan semata. 

Dengan adanya otonomi desa, diharapkan desa lebih berperan dan mampu untuk 

dapat mandiri dengan jalan menggerakkan seluruh potensi yang ada di daerah 

masing – masing sehingga desa – desa akan lebih memiliki pengaruh yang 

signifikan dalam meningkatkan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan, 

sedangkan pemerintah hanya bertindak sebagai pendaming dari setiap kegiatan 

yang ada di desa – desa. 

Dalam hal perangkat desa, otonomi asli desa menjunjung tinggi 

keberagaman dari karakteristik dari struktur dan fungsi dari setiap desa – desa yang 
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ada. Nama – nama perangkat desa dan struktur yang ada dalam UU tentang Desa 

sekarang mengalami penyeragaman, seperti Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala 

Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan / Dusun. Padahal dalam 

keanekaragaman karakteristik, desa – desa yang ada kita pernah mengenal namanya 

Lurah, Kamituwa,Carik, Modin, Juru Tulis, Bayan, Jaga tirta dan lain sebagainya 

sesuai dengan daerah masing – masing. Selain itu di setiap daerah di Indonesia 

dalam hal perekrutan, struktur, fungsi dan peran perangkat desa dikembalikan ke 

desa – desa sesuai dengan kebutuhan desa sendiri.  

 

F.2  Teori Fungsional Struktural 

 Teori Fungsionalisme Struktural pertama kali dikembangkan dan 

dipopulerkan oleh Talcott Parsons. Talcott Parsons adalah seorang sosiolog 

kontemporer dari Amerika yang menggunakan pendekatan fungsional dalam 

melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi dan prosesnya. Pendekatannya 

selain diwarnai oleh adanya keteraturan masyarakat yang ada di Amerika juga 

dipengaruhi oleh pemikiran Sosiolog Emile Durkheim, ekonom Alfred Marshall, 

sosiolog Vilfredo Pareto dan sosiolog – ekonom Max Weber. Dimana 

ketertarikannya Parsons terhadap pemikiran para sarjana tersebut menghasilkan 

buku dengan judul The Structure of Social action.30 Dimana dalam karyanya 

tersebut, Parsons mengetengahkan sintesis dari empat karya sarjana tersebut dalam 

hal masalah sosial ekonomi. 

Menurut teori fungsional struktural, sistem sosial terdiri atas bagian – 

bagian atau elemen – elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam suatu 

keseimbangan. Teori ini pada dasarnya menekankan pada keteraturan, 

mengabaikan konflik dan perubahan – perubahan dalam masyarakat. Asumsi  

dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap 

yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur tersebut tidak akan ada 

atau hilang dengan sendirinya.31   

Teori Fungsionalisme Struktural dari Parsons mengungkapkan suatu 

keyakinan yang optimis terhadap perubahan dan kelangsungan suatu sistem. 

                                                           
30 Ida Bagus Wirawan,2012,Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma,Kencana,Jakarta,Hlm 21 
31 Absori,2013,Politik Hukum menuju Hukum Progresif,Muhammadiyah Universty 

Press,Surakarta,Hlm 68-69 
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Berdasarkan inti dari teori di atas, kita dapat melihat bahwa dalam kehidupan sehari 

– hari, jika dilihat berdasarkan teori struktural fungsional merupakan sebuah sistem 

besar yang selalu bergerak dan memproduksi individu –  individu dari dalam sistem 

tersebut. Parsons  juga menyebutkan bahwa individu adalah bentukan dari sebuah 

sistem yang ada. 

Fungsionalisme struktural sering menggunakan konsep sistem ketika 

membahas struktur atau lembaga sosial. Sistem ialah organisasi dari keseluruhan 

bagian-bagian yang saling tergantung yang mengartikan bahwa fungionalisme 

struktural terdiri dari bagian yang sesuai, rapi, teratur, dan saling bergantung. 

Seperti layaknya sebuah sistem, maka struktur yang terdapat di masyarakat akan 

memiliki kemungkinan untuk selalu dapat berubah. Karena sistem cenderung ke 

arah keseimbangan maka perubahan tersebut selalu merupakan proses yang terjadi 

secara perlahan hingga mencapai posisi yang seimbang dan hal itu akan terus 

berjalan seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. 

Sedangkan pendekatan fungsional Struktural yang dikembangkan oleh 

Talcot Parson dan para pengikutnya mempunyai sejumlah asumsi, sebagai 

berikut32: 

1. Bahwa masyarakat dilihat sebagai suatu sistem yang berhubungan 

bagiannya satu sama yang lain. 

2. Hubungan yang saling mempengaruhi di antara bagian – bagian dalam 

suatu sistem bersifat ganda dan timbal balik. 

3. Fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak kearah 

equalibrium (keseimbangan) yang bersifat dinamis, walaupun integrasi 

sosial tidak pernah dapat tercapai dengan sempurna. 

4. Walupun terjadi disfungsi, ketegangan – ketegangan, dan 

penyimpangan – penyimpangan pada akhirnya akan teratasi dengan 

sendirinya melalui proses penyesuaian dan institusionalisasi. 

5. Perubahan dalam sistem sosial biasanya bersifat gradual / bertahap 

melalui proses penyesuaian dan tidak bersifat revolusioner / secara 

cepat. 

6. Perubahan sosial terjadi melalui tiga kemungkinan :

                                                           
32Nurhadiantomo,2016,Buku ajar Sosiologi Hukum,UMS Sekolah Pascasarjana,Prodi Ilmu 

Hukum,Surakarta,Hlm 27 
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a. Proses penyesuaian terhadap perubahan yang datang dari luar. 

b. Pertumbuhan melalui diferensiasi struktural dan fungsional. 

c. Adanya penemuan – penemuan baru oleh masyarakat. 

Talcott Parsons menghubungkan dengan empat persyaratan fungsional 

untuk menganalisis proses perubahan dalam masyarakat. Dimana empat syarat 

tersebut adalah : 1) Adaptation (adaptasi / penyesuaian); 2) Goal attainment 

(pencapaian tujuan); 3) Integration (integrasi); dan 4) Latency (pemeliharaan pola). 

Dimana teori fungsional struktural tersebut jika kita tarik kedalam sistem 

pemerintahan desa sangatlah sesuai dikarenakan adanya proses perubahan dalam 

sistem peraturan yang ada dalam pemerintahan desa membutuhkan proses 

penyesuaian dan diperlukan suatu tujuan yang pasti akan terbentuknya 

pemerintahan desa tersebut. Selain itu diperlukan hubungan yang dinamis antar 

unsur pemerintahan desa baik, pemerintah desa (perangkat desa), masyarakat desa 

maupun Badan Perwakilan Desa (BPD). 

G. Kerangka Pemikiran 

Gambar 1.3 

Konseptual Kerangka pikiran 
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