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RINGKASAN 

 

Lahirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014, adalah komitmen  pemerintah untuk memperkuat 

pemerintahan desa dalam membangun dan memberdayakan masyarakat desa. Kepala desa sebagai 

aktor utama dalam pemerintahan desa tentunya dituntut untuk memiliki kemampuan dan 

tanggungjawab dalam mengelola pemerintahan desa. Oleh karena itu untuk meningkatkan 

kemampuan dan tanggung jawab kepala desa, pemerintah  telah menerbitkan sejumlah regulasi 

desa sebagai pedoman dan petunjuk operasional bagi kepala desa untuk menyelenggarakan 

pemerintahan desa dengan baik dan benar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana ketaatan hukum kepala desa 

terhadap regulasi desa dan  mengetahui factor  dominan yang  mempengaruhi ketaatan hukum 

tersebut. Hal ini berangkat dari suatu pemikiran bahwa jika kesadaran dan ketaatan hukum telah 

menjadi perilaku kepala desa, maka dapat terwujud suatu tata kelola pemerintahan desa yang baik 

dan benar. H.C. Kelman mengemukakan konsep ketaatan hukumdisebabkan oleh tiga hal : 1) 

Compliance; ketaatan hukum seseorang hanya karena merasa takut akan sanksi. Kelemahan 

ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus. 2) Identification; 

seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi 

rusak.  dan 3) Internalization; seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa 

aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. (Ahmad Ali : 2009 : 348). 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif  yang bahan-bahannya 

dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan  kuisioner. Sumber datanya adalah hasil pengisian 

kuisioner oleh kepala desa se kecamatan Telaga Biru, hasil wawancara mendalam kepada beberapa 

kepala desa, dan stakeholder pemerintahan desa yang peneliti anggap memilki kapasitas dalam 

menilai dan memberikan komentar atas perilaku kepala desa dalam merespon regulasi desa. 

Disamping itu  penelusuran bahan/data yang peneliti lakukan adalah mengecek sejumlah dokumen 

yang terarsip di desa sebagai bukti formil terlaksananya perintah regulasi desa. 

Pada umumnya kepala desa sudah mentaati regulasi desa yang ada, hanya terkadang 

mereka  mengalami kendala dalam hal teknis operasionalnya, sehingga untuk mengantisipasi ini, 

kepala desa melakukan konsultasi langsung secara intens ke pemerintah daerah khususnya  pada 

dinas/badan teknis yang menangani pemerintahan desa dalam hal ini yaitu Dinas PMD Kabupaten 

Gorontalo. Konsultasi merupakan langkah yang efektif untuk menghindari pemahaman regulasi, 

sehingga terhindar pula dari kekelirua dan kesalahan membuat keputusan atau kebijakan dalam 

mengelola program pemerintah desa.  

Umumnya kepala desa mentaati aturan  karena dipengaruhi oleh kekhawatiran akan 

diberikan sanksi, baik sanksi yang sifatnya administratif seperti pengurangan dan/atau penghentian 

sementara hak-hak keuangan hingga sampai pada  sanksi pemberhentian dengan tidak terhormat 

dari jabatannya, apalagi jika mendapat sanksi pidana. Di Kecamatan Telaga Biru sudah terdapat 2  

(dua) orang pejabat kepala desa yang diberhentikan karena melakukan perbuatan asusila, hal ini 

sudah menjadi komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo bahwa pelanggaran asusila 

adalah  perbuatan tercela yang juga merupakan pelanggaran adat istiadat yang tidak semestinya 

dilakukan oleh kepala desa selaku tokoh utama adat di desa sebagai panutan warga. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

 Tahun 2014 merupakan momentum startegis bagi pemberdayaan  desa dengan 

lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kelahiran undang-undang ini disambut baik oleh 

masyarakat dan  aparat pemerintahan desa yang selama ini  mendesak pemerintah pusat untuk 

segera menetapkan UU  Desa. Hal ini dibuktikan dengan gerakan unjuk rasa kepala desa yang 

tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Nusantara atau Parade Nusantara di depan gedung 

DPR RI pada tanggal 5 Desember 2011 yang selanjutnya aksi unjuk rasa ini dilakukan kembali 

di depan Istana Negara pada tanggal 12 Desember 2011(Debora Sanur L. : 2011). Aksi unjuk 

rasa menuntut agar lembaga legislatif (DPR) dan eksekutif (Presiden) untuk mempercepat 

pembahasan dan  pengesahan UU tentang Desa. 

Usia UU Desa saat sudah lebih dari dua tahun sejak ditetapkannya, tentu dengan waktu 

ini sudah sangat cukup bagi masyarakat khususnya aparat desa untuk memahami apa isi 

daripada UU tersebut. Apalagi sejak diundangkannya, pemerintah pusat maupun daerah sangat 

gencar melakukan penyebaran informasi UU Desa baik dalam bentuk sosialisasi tatap muka 

(seminar, diskusi dan workshop) maupun bentuk penyebaran informasi melalui perangkat 

media sosial. 

Sebagai sebuah undang-undang, UU Desa ini masih bersifat umum sehingga 

memerlukan pengaturan operasional yang disusun dalam bentuk peraturan dibawah undang-

undang, yakni peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah 

bahkan sampai dengan peraturan desa. Seperangkat peraturan ini yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah Regulasi Desa.  

Pemahaman regulasi desa diharapkan dapat melahirkan sikap kepala desa yang sadar 

dan taat terhadap norma dan/atau aturan hukum. Hal  ini sangat penting karena kepala desa  

merupakan tokoh sentral di desa, yang seharusnya lebih awal dan utama mengetahui dan 

memahami kebijakan pemerintah pusat dan/atau  daerah yang dituangkan dalam bentuk 

peraturan-peraturan (baca: regulasi). Pemerintah pusat dan/atau daerah  dalam membuat 

regulasi desa tentunya  bertujuan untuk jalannya pemerintahan dan program pembangunan 
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desa sesuai arah dan tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, sudah merupakan 

keharusan bagi kepala desa untuk memahami regulasi desa, karena dia adalah agen 

pembangunan nasional sebagaimana dalam jabatannya melekat  tugas, kewenangan, hak dan 

kewajiban. 

Dalam rangka penyikapi lahirnya UU Desa,  pemerintah daerah (Provinsi dan 

Kabupaten) di Gorontalo telah melakukan tahapan  sosialisasi dan pelatihan bagi para kepala 

desa terkait dengan peningkatan pemahaman regulasi desa. Upaya pemerintah daerah ini 

tentunya diharapkan dapat memberikan dampak yang konkrit bagi pembentukan sikap dan  

perilaku taat hukum  bagi kepala desa sehingga menghindarkan mereka dari perbuatan 

melawan hukum.  

Upaya peningkatan pemahaman kepala desa terhadap materi regulasi desa menjadi 

suatu keharusan bagi pemerintah pusat dan/atau daerah, karena ditangan kepala desa telah 

diserahkan amanah (tugas dan kewenangan) desa, yang pada gilirannya harus dapat 

pertanggungjawabkan, apalagi dengan adanya  UU Desa yang telah mengamanatkan 

pengalokasian anggaran pembangunan desa  bersumber dari Anggaran Pedapatan dan Belanja 

Negara (APBN). Selama ini dalam konteks otonomi daerah dana APBN  hanya terkonsentrasi  

pada kabupaten/kota saja, sedangkan untuk  desa mendapatkan pembagian dana dari 

kabupaten/kota sangat minim. Hasil Survey Potensi Desa yang dilakukana oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS, 2011) rata-rata desa hanya mengelola anggaran 254 juta. (Ni’matul Huda 

:2015).  Sekarang dana untuk desa  diperkirakan dapat mencapai 1 Miliyar per desa bahkan 

bisa lebih dari jumlah tersebut.   

 Kepala desa sebagai aktor utama pemerintahan desa perlu dikawal dan diawasi dengan 

norma-norma peraturan agar mereka tidak terjerat pada pelanggaran hukum akibat dari tidak 

paham dan tidak taatnya pada peraturan desa, utamanya aturan mengenai  penggunaan dana 

desa. Dana desa tidak hanya bersumber dari APBN saja, selain itu ada juga dana yang memang 

selama ini diperoleh desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan 

Kabupaten. Hal ini menggambarkan betapa  pemerintah desa mendapatkan kepercayaan 

pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola dana yang jumlahnya besar, tetapi sekaligus 

kepercayaan ini menjadi beban yang tidak ringan bagi kepala desa dan aparatnya dalam 

mempertanggungjawabkan keuangan negara.  
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Begitupula dalam pengelolaan aset desa, yang merupakan perbendahraan atau 

kekayaan desa yang diperoleh sejak desa itu terbentuk. Aset desa baik dalam bentuk tanah dan 

bangunan, kendaraan, perlengkapan kantor seperti kursi, meja dan peralatan komputer yang 

dibeli dari keuangan desa  harus terkelola dan terpelihara  dengan baik dan benar. Pada 

umumnya aset desa ini tidak terpelihara bahkan tidak tercatat, sehingga bisa saja gampang 

hilang, rusak dan setiap tahunnya desa akan selalu mengganggarkan pengadaan barang 

tersebut. Hal ini mungkin saja belum disadari bahwa aset desa itu  sebagai barang milik negara 

yang seharusnya terdokumentasi.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang akan diteliti  dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

- Apakah kepala desa  di Kecamatan Telaga Biru sudah sadar dan taat hukum terhadap 

regulasi desa. 

- Faktor apa saja yang paling dominan mempengaruhi ketaatan hukum kepala desa terhadap 

regulasi desa. 

 

1.3. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketaatan hukum kepala desa 

terhadap regulasi desa dan  mengetahui sejumlah faktor  yang  mempengaruhi ketaatan hukum 

kepala desa. Jika hukum sudah menjadi perilaku kepala desa dalam menjalankan jabatannya, 

maka tata kelola pemerintahan yang baik bisa diwujudkan dengan cepat. 

 

1.4. Luaran (Output) 

Luaran yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah : 

1. Dapat diketahui  apakah kepala desa sudah memahami dan  sejumlah regulasi desa.  

2. Pemahaman kepala desa terhadap regulasi desa diharapkan dapat berdampak pada 

kesadaran dan ketaatan regulasi yang terimplementasi dalam penataan administrasi dan 

pembangunan desa. 

3. Bermanfaat bagi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kapasitas kepala desa 

agar dalam mengelola program pemerintah di desa berdasarkan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik. 
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4. Publikasi ilmiah di Jurnal Lokal danNasional yang memiliki international standard serial 

number (ISSN) versi cetak, dan versi Open Journal System (OJS - EISSN). 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kesadaran dan Ketaatan Hukum 

2.1.1 Kesadaran Hukum 

Ahmad Ali (2009 : 298 – 301) membagi kesadaran hukum menjadi dua macam : 

a. Kesadaran hukum positif, identik dengan ‘ketaatan hukum’. 

b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ‘ketidaktaatan hukum’ 

Rumusan Ahmad Ali ini diperkuat dengan sebuah ilustrasi tentang seseorang yang 

memiliki kesadaran hukum bahwa melanggar lampu merah di trafic light adalah pelanggaran 

hukum, dan menyadari pula bahwa hanya polisi yang berwenang menangkap dan 

menilangnya; orang itu dengan kesadaran hukumnya tadi, belum tentu tidak melanggar 

lampu merah. Ketika orang itu melihat tidak ada polisi disekitar trafic light,  maka orang itu 

karena terburu-buru untuk tidak terlambat menghadiri suatu acara penting, mungkin saja dia 

melanggar lampu merah, karena dengan kesadaran hukumnya, bahwa dirinya tidak akan 

tertangkap dan tidak akan kena tilang karena tidak ada seorang pun polisi di sekitar itu.  

Ahmad Ali menambahkan rumusan Mantan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia, Oetojo Oesman (dalam Tabloid Mingguan Paron, edisi 29 Juni 1996, hal 28) 

yang membedakan kesadaran hukum sebagai berikut : 

a. Kesadaran hukum yang baik. 

b. Kesadaran hukum yang buruk 

Dilengkapi dengan contoh kesadaran hukum yang buruk, adalah jika seseorang semakin 

memiliki pengetahuan hukum, mengetahui kemungkinan menggunakan proses banding dan 

kasasi, meskipun ia sebenarnya sadar bahwa dirinya berada pada pihak yang salah, maka 

upaya hukum banding dan kasasi ini tetap akan dilakukannya. Sehingga hal ini menyebabkan 

semakin menumpuknya perkara di Mahkamah Agung. 

Selanjuntnya Ahmad Ali menuliskan pendapat Soerjono Soekanto yang 

mengemukakan empat indikator kesadaran hukum, yaitu : 

a. Pengetahuan tentang hukum 

b. Pemahaman tentang hukum. 

c. Sikap terhadap hukum, dan 

Perilaku hukum.  
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2.1.2 Ketaatan Hukum 

 

H.C. Kelman mengemukakan konsep ketaatan hukumdisebabkan oleh tiga hal : 1) 

Compliance; ketaatan hukum seseorang hanya karena merasa takut akan sanksi. Kelemahan 

ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus. 2) Identification; 

seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain 

menjadi rusak.  dan 3) Internalization; seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia 

merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. (Ahmad Ali : 2009 

: 348). 

Dalam mengidentifikasi parameter-parameter hukum otonom, kita harus 

mengikutsertakan tekanan pada otoritas dan ketaatan. Pemerintahan berdasarkan hukum (rule 

of law) mengharapkan dari masyarakat dan pejabat pemerintah kesetiaan yang kuat kepada 

hukum. “Tidak ada seorang pun dapat menjadi hakim dalam kasusnya sendiri, tidak peduli 

seberapa agung pekerjaannya publiknya (baca: tinggi jabatannya), atau seberapa benar motif 

pribadinya”. Itulah gunanya pengadilan... Jika seseorang diperbolehkan untuk menentukan 

bagi dirinya sendiri apa hukum itu, setiap manusia pun bisa. Itu berarti, pertama-tama 

kekacauan, kemudian jadi tirani. (Philipe Nonet & Philip Selznick : 2008 : 77). 

Warga negara adalah sama di depan hukum, di sisi lain warga negara juga 

berkewajiban mematuhi atau mentaati hukum sepanjang dalam proses pembuatan hukum 

tersebut masyarakat dilibatkan secara aktif sehingga adanya hukum dengan segala perarturan 

organik dan perangkat sanksinya diketahui, dimaknai dan disetujui masyarakat serta hukum 

dijadikan kesedapan hidup. Harold J. Laksi menyatakan “ bahwa warga negara berkewajiban 

mematuhi hukum, jika hukum itu memuaskan rasa keadilan” (Sabian Utsman : 2009 : 186).  

 

2.2.Regulasi Desa 

 

Regulasi desa merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang desa yang 

disusun oleh lembaga negara yang berwenang membuat dan menetapkan peraturan tersebut.  

Dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan dan Jenis, Hierarki Peraturan Perundang-udangan yang berlaku di Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan 

adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;  

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

4. Peraturan Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden; 

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan  

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

Selain  7 (tujuh) jenis dan hierarki peraturan perundang-undangn di atas, terdapat 

peraturan menteri yang juga  dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan 

sebagaimana disebutkan dalam  pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011: 

 “jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 

7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, 

Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank 

Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk 

dengan Undang-Undang atu Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat .  

 

Terkait dengan keberadaan regulasi desa sebagai turunan UU No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa. Pemerintah telah membentuk sejumlah peraturan antara lain:  

a. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa.   

b. PP No. 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara. 

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri  No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala 

Desa. 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi 

Perkembangan Desa dan Kelurahan. 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Pemerintah Desa. 



 
 

11 
 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. 

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2016 Tentang Keweangan Desa 

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa 

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi 

Pemerintahan Desa 

j. Perataran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  No. 5 

Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. 

Selanjutnya dalam menjabarkan sejumlah peraturan di atas, maka pemerintah 

provinsi dan kabupaten membentuk peraturan daerah. Peraturan daerah ini dibentuk karena 

perintah peraturan diatasnya (UU dan PP) atau berdasarkan pertimbangan pemerintah 

daerah diperlukan suatu peraturan yang menjelaskan secara operasional norma-norma 

dalam peraturan diatasnya.  

 

2.3. Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa. 

Dalam pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa diuraikan dengan jelas apa 

saja yang menjadi tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa. Yaitu : 

2.3.1 Tugas kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat 

desa. 

2.3.2 Wewenang kepala desa, adalah : 

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 

c.  memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 

d.  menetapkan Peraturan Desa;  

e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

f. membina kehidupan masyarakat Desa;  

g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;  

h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar 

mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

masyarakat Desa;  

i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; 
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j.  mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;  

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;  

l. memanfaatkan teknologi tepat guna;  

m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;  

n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum 

untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

2.3.3 Hak kepala desa, adalah : 

 
a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;  

b.  mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;  

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

yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;  

d. mendapatkan pelindungan hukum  atas kebijakan yang dilaksanakan; dan 

e.  memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada 

perangkat Desa.  

 

2.3.4 Kewajiban kepala desa, adalah: 

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

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka 

Tunggal Ika;  

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 

c.  memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;  

d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 

e.  melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;  

f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, 

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

nepotisme; 
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g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di 

Desa; 

h.  menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;  

i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;  

j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;  

k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;  

l.  mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 

m.  membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;  

n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; 

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; 

dan 

p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.  

2.4. Program Nawakerja Prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi. 

Terdapat Sembilan poin sebagai program prioritas Kemendes PDTT dalam 

merespon target utama dalam masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla masa jabatan 

tahun 2014 – 2019. Sembilan program prioritas tersebut, yakni : 

1. Program Gerakan Desa Mandiri di 3.500 desa pada tahun 2014. 

2. Pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur desa tahun 2015. 

3. Pembentukan dan pengembangan 5.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

4. Melakukan revitaslisasi pasar desa yang ditargetkan dilakukan di 5.000 

desa/kawasan pedesaan. 

5. Pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan program unggulan di 

Desa Mandiri. 

6. Persiapan implementasi penyaluran Dana Desa sejumlah 1,4 miliar untuk setiap desa 

secara bertahap. 

7. Penyaluran modal bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di desa. 

8. Pembangunan proyek percontohan system pelayanan public jaringan koneksi online 

di desa. 

9. Pembangunan desa di perbatasan.   
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2.5. Kerangka Berpikir   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulasi Tentang 
Desa

• UU

• PP

• Permendagri & 
Permendesa PDTT

Ketaatan Hukum 
Kepala Desa:

. Taat

. Tidak Taat

Faktor yang 
menyebabkan 
ketaatan hukum 
Kepala Desa.

• Compliance

• Identification

• Internalization
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BAB III. METODE PENELITIAN 

  

3.1.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di wilayah Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. 

Kecamatan Telaga Biru merupakan salah satu dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten 

Gorontalo, Kecamatan ini terletak di sebelah Timur dari kota Limboto yang merupakan 

ibukota  Kabupaten Gorontalo. Kecamatan Telaga Biru dengan luas wilayah 107,40 km2 ini 

berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara di sebelah utara, Kecamatan Telaga dan Kota 

Gorontalo (ibu kota Provinsi Gorontalo) di sebelah timur, Talaga Jaya di sebelah selatan serta 

Kecamatan Limboto di sebelah barat. Jumlah penduduk paling mutakhir  Januari 2017 

sejumlah 28.062 dengan rincian penduduk laki-laki 13.888 dan perempuan 14.174. 

 

3.2.  Desain Penelitian 

  Pada penelitian ini metode yang akan digunakan adalah Metode Deskriptif atau yang 

sering pula disebut metode survei dan metode observasi. dalam uraian M. Iqbal Hasan 

metode deskriptif bertujuan untuk : 

a. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada; 

b. Mengidentifkasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku; 

c. Membuat perbandingan dan evaluasi; 

d. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama 

dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada 

waktu yang akan datang.(M. Iqbal Hasan, 2002: 22). 

 

3.3.  Informan Penelitian 

Dalam pelaksanaan wawancara mendalam akan melibatkan sejumlah informan yang 

memiliki tugas dan fungsi dalam hubungannya dengan penelitian. Mereka adalah key informan 

dan key actors dalam pengelolaan pemerintahan desa di kecamatan Telaga Biru Kabupaten 

Gorontalo, yakni : 

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gorontalo 

b. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Gorontalo 



 
 

16 
 

c. Kepala Bagian Urusan Pemerintahan Desa pada BPMD Kab. Gorontalo 

d. Pendamping Desa Tingkat Kabupaten  

e. Pendamping Desa Kecamatan Telaga Biru 

f. Pendamping Lokal Desa 

g. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Telaga Biru 

h. Kepala Desa se Kecamatan Telaga Biru 

i. Aparat Desa Kecamatan Telaga Biru 

j. Masyarakat/Tokoh/Akademisi yang memiliki pemahaman tentang regulasi desa dan 

konsep ketaatan hukum.  

 

3.4.  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data berdasarkan sumbernya yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Data Primer 

a. Kuesioner: pengumpulan data dengan metode ini dilakukan dengan memberikan 

beberapa butir pertanyaan dan pernyataan kepada responden yang bersifat tertutup 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kuesioner dilakukan dengan cara 

memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan Kepala Desa tentang indikator-

indikator yang dijadikan parameter dalam mengukur variabel-variabel penelitian. Data 

yang terhimpun melalui teknik kuisioner dideskripsikan untuk kemudian 

ditindaklanjuti dengan pendalaman melalui wawancara. 

b. Wawancara: merupakan teknik yang digunakan untuk menggali informasi terkait 

dengan varaibel dan inikator penelitian langsung kepada sumber-sumber yang 

berkompetensi. Dalam penelitian ini teknik wawancara  dapat bersifat melalui daftar 

pertanyaan tertutup maupun melalui daftar pertanyaan terbuka, sesuai dengan kondisi 

dan informasi yang dibutuhkan, sepanjang data tersebut memiliki hubungan dengan 

variabel  dan indikator penelitian. 

c. Observasi: Melalui observasi ini dilakukan dengan cara melihat secara langsung 

tentang permasalahan atau kegiatan yang berhubungan dengan variabel penelitian dan 

melakukan pencatatan atas hasil observasi. Pelaksanaan observasi ini dilakukan 

dengan cara membuat pedoman observasi yang memuat indikator-indikator yang 
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diamati untuk kemudian hasilnya diintegrasikan dengan instrumen-instrumen 

penelitian yang lain. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti dokumen-

dokumen yang terarsip di desa seabagai bukti formal suatu kegiatan telah terlaksana atas 

perintah regulasi desa. Jika diperlukan peneliti akan mengecek dokumen laporan atau 

evaluasi pelaksanaan pemerintahan desa oleh suatu Satuan Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Gorontalo yang membidangi Pemerintahan Desa dan  Pemerintah Kecamatan 

Telaga Biru.   

 

3.5.  Teknis Analisis Data 

 

1. Analisis data dilakukakan secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan data 

kuantitatif diatas dari hasil observasi, kuisioner dan  wawancara mendalam terhadap 

informan sebagai key actors, yang sudah melalui proses dialektika menghasilkan 

informasi dan data yang lebih khusus mengenai proses-proses terjadinya pemahaman, 

kesadaran dan ketaatan hukum. 

2. Analisis data dokumen terkait dengan laporan kinerja pemeritahan desa, melakukan 

pengamatan langsung  penataan administrasi desa  yang merupakan akibat dari 

pelaksanaan regulasi desa. Analisis data dokumen bisa menjadi salah satu bukti 

ketaatan hukum kepala desa atas regulasi desa.   
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BAB IV. HASIL PENELITIAN 

 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan Telaga Biru memiliki sejumlah 15 (lima belas) desa, dari 15 desa 

yang ada  terdapat 4  (empat) desa yang lokasinya berjarak jauh dari ibu kota kecamatan, 

yaitu : Desa Tonala, Tapaluluo, Modelidu dan Dulamayo Utara. 

Jarak antara Desa-Desa dengan Ibukota Kecamatan 

No Nama Desa Jarak  (km) 

1 Lupoyo 2 

2 Pantugo 1 

3 Dumati 1 

4 Tuladenggi 0,2 

5 Ulapato A 1 

6 Pentadio Timur 2,5 

7 Pentadio Barat 3 

8 Talumelito 3,5 

9 Dulamayo Utara 22 

10 Ulapato B 4 

11 Modelidu 15 

12 Tinelo 0,5 

13 Timuato 0,5 

14 Tapaluluo 28 

15 Tonala 25 

 

Dengan jarak yang cukup jauh ini, pemerintah  di empat desa tersebut sering 

mengalami kendala untuk  mengakses informasi dari pemerintah kecamatan dan 

kabupaten, apalagi informasi melalui internet sebagai media yang bisa mempercepat 

informasi. Dalam mengatasi kendala ini pemerintah kecamatan melakukan langkah-
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langkah strategis dan efektif untuk mempercepat pemberian informasi kepada pemerintah 

desa di wilayah yang cukup jauh itu.  

Salah satu startegi pemerintah kecamatan untuk mempercepat informasi kepada 

pemerintah desa yaitu dengan melakukan pertemuan rutin yang disebut dengan Hari 

Lapor. Hari lapor ini  dilaksanakan  dua kali  dalam sepekan yaitu hari Senin dan Rabu 

((keterangan; Hasan Harun Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Telaga Biru). Selain  

digunakan sebagai sarana percepatan informasi secara akurat kepada pemeritah desa, hari 

lapor juga menjadi forum untuk menjelaskan kebijakan pemerintah (pusat, kabupaten 

dan/atau kecamatan). 

 Untuk melengkapi gambaran lokasi penelitian, perlu dipaparkan dalam uraian ini 

mengenai karakteristik kepala desa dari jenis kelamin, umur dan capaian pendidikan formal 

yang mereka miliki. 

NO NAMA KEPALA DESA 
JENIS 

KELAMIN 
NAMA DESA UMUR PENDIDIKAN 

1 Amir Kasim, S.Pd Laki-laki Dulamayo Utara 49 Thn Sarjana S1 

2 Kasmin Hasan Laki-laki Dumati 47 Thn SMA 

3 Arwin Hilala Laki-laki Lupoyo 50 Thn SMA 

4 Safrudin Nento Laki-laki Modelidu 49 Thn SMA 

5 Rukia Pakaja Perempuan Pantugo 67 Thn SMA 

6 Mahyudin Malopo, S.Pd Laki-laki Pentadio Barat 52 Thn Sarjana S1 

7 Tamir Ali, S.IP Laki-laki Pentadio Timur 52 Thn Sarjana S1 

8 Alco Pakaya, S.IP Perempuan Talumelito 50 Thn Sarjana S1 

9 Usman Nagi Laki-laki Tapaluluo 62 Thn SMA 

10 Hilda Hiola Perempuan Timuato 51 Thn SMA 

11 Rusdianto Ahmad, L.c Laki-laki Tinelo 42 Thn Sarjana S1 

12 Sumarno Antule Laki-laki Tonala 49 Thn SMA 

13 Rivon K. UI, SE Laki-laki Tuladenggi 49 Thn Sarjana S1 

14 Efendi Nento Laki-laki Ulapato A 36 Thn SMA 

15 Minarni, S.IP Perempuan Ulapato B 42 Thn Sarjana S1 

Secara dominan kepala desa di Kecamatan Telaga Biru adalah laki-laki dengan 

persentasi 73,3% dan sisanya perempuan sebanyak 26,7%. Dalam perspektif Adat 

Gorontalo, syarat menjadi kepala desa seharusnya laki-laki, sebab kepala desa disamping 
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sebagai kepala pemerintahan juga menjadi kepala adat. Kepala adat  dalam tata  upacara 

adat Gorontalo adalah orang atau tempat “meminta petunjuk” ta odungga lo tubo. Adat 

Gorontalo juga masih menganut suatu konsep bahwa yang mejadi pemimpin itu adalah 

laki-laki, sedangkan perempuan hanya merupakan pendamping pemimpin (istri) saja. 

Tetapi pandangan dan prinsip bahwa hanya laki-laki yang bisa menjadi kepala 

desa ini secara perlahan  hingga kini tidak lagi berlaku, akibat dari perkembangan zaman 

dan globalisasi, apalagi semakin gencarnya gerakan feminisme dan tuntutan  kesetaraan 

gender (jenis kelamin), yang mendorong perlakuan yang sama terhadap  laki-laki dan 

perempuan dalam hak dan kewajiban sebagai warga bangsa dan negara. Hal ini diperkuat 

lagi dengan konstitusi negara kita yakni UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa; “segala 

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 

Dari aspek jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh kepala desa di Kecamatan 

Telaga Biru memperlihatkan suatu keunggulan tersendiri, data yang diperoleh terdapat 54 

% kepala desa yang lulusan SMU, 9 % lulusan diploma,  35 % lulusan sarjana (S1) dan 2 

% lulusan Magister (S2). Hal ini dapat mempermudah bagi pemerintah kabupaten dan 

kecamatan untuk memberikan informasi yang sifatnya kebijakan, yang mana kebijakan 

tersebut cepat dipahami dan dapat ditindak lanjuti secara operasional oleh kepala desa.  

Disamping memahami kebijakan, kepala desa dengan kapasitas pendidikan yang 

cukup dan memadai dapat berpengaruh pada pemahaman  regulasi yang berhubungan 

dengan pemerintahan desa. Pemahaman regulasi sangat menentukan kinerja kepala desa 

dalam menjalankan program pembangunan di desanya, sebab regulasi selain memuat  

aturan yang bersifat umum dan normatif, juga memuat aturan yang sifatnya teknis dan 

praktis untuk dilakukan di lapangan. 

Kapasitas pengetahuan kepala desa yang didukung oleh jenjang pendidikan yang 

dia tempuh bisa jadi mempengaruhi kompetensi dan keterampilan dia dalam 

mengendalikan pemerintah desa. Kepala desa sebagai tokoh utama dan dan pusat rujukan 

dari segala hal menyangkut kebijakan pemerintahan desa, secara mutlak harus 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memenej pemerintahan, sebab dalam 

prinsip adat masyarakat Gorontalo “Lo iya lo ta uwa, ta uwa lolo iya” (kata-kata pemimpin 

menjadi rujukan dari semua kata dan sikap masyarakatnya).  
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4.2. Pemberian Informasi Regulasi Desa kepada Kepala Desa 

Informasi adalah barang yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat saat ini, 

sebab ketertinggalan informasi akan berakibat pada ketertinggalan dalam pencapain 

kesejahteraan  hidup. Oleh karena itu siapapun  yang menguasai informasi dialah yang 

akan terus memperoleh kemajauan, sebalikmya orang yang sama sekali tidak memiliki 

informasi akan mengalami keterbelakangan.  

Dalam konteks pelaksanaan regulasi desa, maka pengetahuan akan regulasi  

merupakan prasyarat bagi pelaku pemerintahan di desa khususnya kepala desa sebagai 

aktor kunci pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa seharusnya  

lebih awal memperoleh informasi regulasi desa, yang selanjutnya diteruskan kepada aparat 

pemerintahan desa dan lebih luas lagi kepada masyarakat desa. 

Jamal Dg. Mile selaku Skeretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas 

PMD) Kabupaten Gorontalo, menyampaikan bahwa semua regulasi desa (khususnya UU 

Desa, PP, Permendagri, Permendes PDT) sudah diinformasikan oleh Dinas PMD kepada 

semua kepala desa, baik itu melaui sosialisasi, seminar, pelatihan dan simulasi. Bahkan 

Dinas PMD setiap saat memberi informasi yang terkini kepada kepala desa jika ada 

perkembangan regulasi desa dari pemerintah  pusat dan daerah. 

Chandra Tangahu, Sekretaris Camat Telaga Biru  menyampaikan bahwa kepala 

desa di kecamatan Telaga Biru setiap hari Senin dihadirkan di kantor kecamatan, hari Senin 

selama ini secara konvensional telah disepakati oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah 

desa sebagai  Hari Lapor.   Pada  momentum hari lapor inilah pemerintah kecamatan 

senantiasa menyampaikan informasi tentang kebijakan pemerintah pusat dan daerah 

utamanya kebijakan regulasi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Bahkan hari 

lapor ini juga dijadikan sarana oleh Camat untuk mengevaluasi kemajuan program 

pemerintah desa. 

Johan Panigoro (Pendamping Lokal Desa) mengatakan bahwa penyampaian 

informasi tentang regulasi desa kepada kepala desa dilakukan oleh Dinas PMD bahkan 

diberikan salinan regulasi dalam bentu soft copy. Semua desa di kecamatan Telaga Biru 

sudah memiliki computer, sehingga lebih efektif dan efisien penyampaian regulasi desa 

melalui soft copy  yang bisa jadi setiap saat dapat dibuka dan dibaca melalui perangkat 

computer yang ada di kantor desa.  
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Dari 15 desa yang ada di Telaga Biru, terdapat 11 desa yang sudah bisa 

mengakses internet, kecuali 4 desa (Tonala, Tapaluluo, Modelidu dan Dulamayo Utara) 

yang berada di wilayah pegunungan. Akses internet ini sangat membantu pemerintah desa 

dalam mempercepat penerimaan informasi yang dibutuhkan utamanya terkait dengan 

pengelolaan pemerintah di desa, dan informasi mengenai praktek yang baik (best practice) 

dalam pemerintahan desa di beberapa daerah dalam wilayah Indonesia. 

 

4.3.  Tanggapan Kepala Desa terhadap Regulasi Desa 

Apabila membaca dan memahami sejumlah regulasi desa yang teah diterbitkan 

oleh pemerintah, maka  regulasi/peraturan dari kementerian yang lebih bersifat teknis 

operasional, baik itu Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) atau Peraturan 

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa 

dan PDTT). UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah, lebih banyak 

mengatur secara umum dan memberikan kewenanangan kepada kementrian terkait dan 

pemerintah daerah  untuk mengatur secara teknis bagaimana pemerintahan desa bisa 

profesional dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa. 

Oleh karena itu dalam hal tanggapan kepala desa terhadap regulasi desa, peneliti 

memfokuskan pada regulasi yang berkaitan dengan peraturan kementerian yang mengatur 

teknis pengelolaan administrasi pemerintahan desa, anggaran desa, aset desa dan 

pendirian BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).  Selama ini yang menarik dalam forum-

forum diskusi mengenai tata kelola pemerintahan desa adalah bagaimana pemerintah desa 

sekarang bisa mengelola anggaran desa yang begitu besar jumlahnya karena mendapat 

tambahan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN.  

Banyak pihak yang masih menyangsikan kesiapan pemerintah desa dalam 

mengelola pemerintahan desa saat ini utamanya mengelola keuangan dan aset desa, 

argumen yang sering disampaikan para pembicara terkait kesiapan sumber daya manusia  

desa utamanya kemampuan kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa. Aspek sumber 

daya manusia  dalam hal kemampuan kecakapan mengelola  sumber daya (manusia dan 

alam) desa, serta mental dan kesadaran kepala desa sebagai actor penentu maju tidaknya 

pembangunan desa. 
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Jamal Mile menjelaskan bahwa pihaknya sebagai dinas teknis yang menangani 

pembinaan pemerintahan desa, setiap saat melakukan koordinasi dengan pemerintah 

kecamatan dan desa agar tetap mengikuti petunjuk regulasi yang ada. Apabila ada 

ketentuan regulasi yang belum dipahami, maka diupayakan agar kepala desa dan aparatnya 

dapat menkonsultasikan dan mengkoordinasikan dengan pihak Dinas PMD.  

Dinas PMD selama ini banyak didatangi kepala desa dan/atau aparatanya yang 

mengkonsultasikan regulasi  terkait dengan pengelolaan anggaran desa.  Anggaran 

/keuangan desa mendapat respon yang cukup tinggi  karena di dalamnya mengatur hak-

hak keuangan aparat desa, dan petunjuk atau cara penyusunan perencanaan dan 

penggunaan anggaran desa. Dalam hal pengelolaan anggaran, kepala desa berharap tidak 

perlu terlalu banyak prosedur yang harus dilalui, sehingga itu saat perencanaan anggaran 

desa, kepala desa lebih banyak mendelegasikan kepada Sekretaris Desa dalam menseriusi 

tahapan penyusunan perencanaan anggara secara prosedural dan sitematis berdasarkan 

panduan regulasi.  

Chandra Tangahu menyampaikan bahwa respon kepala desa di Kecamatan 

Telaga Biru dalam mempelajari dan memahami regulasi desa sangat aktif, bahkan 

seringkali mereka  mendiskusikan antar sesama kepala desa terkait pemaknaan pasal dan 

ayat dalam regulasi, sebagai upaya pemahaman secara teknis operasional di lapangan. 

Dalam pengamatan pemerintah kecamatan terdapat dua orang kepala desa yang sangat 

memahami regulasi desa yaitu Kepala Desa Tinelo dan Kepala Desa Ulapato A. keduanya 

merupakan kepala desa yang sudah memiliki kapasitas pendidikan sarjana (S1) sehingga 

turut mempengaruhi kesadarannya untuk bisa memahami secara konprehensif regulasi. 

Disamping itu keduanya sangat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi (IT) yang ada 

di desa dalam hal ini jaringan internet yang sudah diadakan oleh pemerintah di setiap desa.  

 

4.3.1 Ketaatan Kepala Desa terhadap Regulasi Desa 

Pada umumnya kepala desa sudah mentaati regulasi desa yang ada, hanya 

terkadang mereka  mengalami kendala dalam hal teknis operasionalnya, sehingga untuk 

mengantisipasi ini, kepala desa melakukan konsultasi langsung secara intens ke pemerintah 

daerah khususnya  pada dinas/badan teknis yang menangani pemerintahan desa dalam hal 

ini yaitu Dinas PMD Kabupaten Gorontalo.  
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Aturan teknis  yang seringkali dikonsultasikan oleh kepala desa lebih banyak 

mengenai pengelolaan keuangan desa, baik perencanaan, penggunaan dan pelaporan 

keuangan desa. Hal ini tentu merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang 

memberikan anggaran melalui dana desa yang berjumlah cukup besar rata-rata mencapai 

700 juta rupiah. Sikap kepala desa yang begitu  serius menanggapi regulasi keuangan desa 

ini adalah prinsip kehati-hatian  dalam pengelolaan keuangan negara dan tidak ingin terjerat 

dalam masalah hukum akibat kesalahan dalam penggunaan keuangan desa.  

Rusdi Ahmad, Kepala Desa Tinelo dalam keterangannya bahwa bagi kepala 

desa sudah menjadi suatu keharusan untuk memahami regulasi yang terkait dengan 

pengelolaan program pemerintah desa. Pemahaman regulasi sangat membantu 

mengarahkan kepala desa untuk tetap konsisten pada orientasi program, sebab hampir 

semua yang dibutuhkan masyarakat  sudah terakomodir dalam regulasi. Jika ada kebutuhan 

masyarakat yang mendesak tetapi belum secara konkrit diatur dalam regulasi, maka kepala 

desa harus dapat mencari solusi atas kebutuhan ini dengan melakukan kebijakan yang tetap 

mengacu pada substansi regulasi yang ada. 

Kebijakan kepala desa yang sifatnya mengisi kekosongan aturan, menafsirkan 

teks aturan bahkan bisa jadi penyimpangan dari aturan yang ada, tetap merujuk pada 

petunjuk dan arahan dari pemerintah daerah. Sebab pemerintah desa belum sepenuhnya 

memiliki otonomi  yang dapat menentukan sendiri arah dan kebijakan pembangunannya 

tanpa mengacu pada arah kebijakan pemerintah kabupaten. Dengan demikian kepala desa 

ketika mengambil kebijakan yang tidak ada aturan yang melandasinya, maka tetap meminta 

petunjuk resmi dari pemerintah daerah.  

Mutamir Ali, Kepala Desa Pentadio Timur mengatakan bahwa memahami 

regulasi desa adalah suatu kewajiban bagi kepala desa, karena kepala desa merupakan 

tokoh sentral yang menjadi tempat staf pemerintah desa untuk bertanya dan meminta 

petunjuk dan arahan dalam menajalankan program pembangunan desa. Apalagi regulasi 

yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, kepala desa sangat hati-hati dan cermat 

dalam memahami pasal-pasal yang ada sehingga benar-benar keputusan pemerintah desa 

tidak menyimpang dari aturan yang ada. Jika ada sejumlah pasal dan/atau ayat dalam 

regulasi, maka kepala desa harus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah 
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kecamatan dan pemerintah kabupaten khususnya kepada instansi Dinas PMD Kabupaten 

Gorontalo. 

Konsultasi dan koordinasi kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten 

merupakan suatu cara yang paling efektif untuk menghindari pemahaman dan penafsiran 

yang keliru atas regulasi yang ada, apalagi jika terdapat regulasi yang tumpang tindih. 

Tumpang tindihnya antara regulasi bisa saja terjadi karena pemerintah desa selain 

menggunakan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI juga 

menggunakan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementrian Desa dan PDT RI. 

Sumarno Antule, Kepala Desa Tonala  mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi 

kepala desa untuk tidak menjalankan regulasi desa, sebab dengan adanya regulasi ini, 

pemerintah desa sangat terbantu untuk mengelola administarsi pemerintahan, demikian 

juga program pebangunan desa bisa terarah dengan baik. Terkait dengan pengelolaan 

keuangan desa, kepala desa sudah pasti mengikuti petunjuk regulasi yang ada, sebab kami 

(kepala desa) sangat menyadari bahwa penyimpangan sedikit saja dalam hal keuangan 

desa, beresiko bagi kepala desa sebagai pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Resiko 

itu tidak hanya resiko hukum tetapi juga resiko social karena masyarakat di desa sudah 

sangat kritis dalam menyikapi anggaran desa, mereka sudah tahu tentang dana desa yang 

jumlahnya besar, sehingga secara partisipatif dan  aktif mengawasi pengelolaan 

pemerintahan desa, apalagi dalam regulasi diperintahkan supaya pemerintah desa 

mengumumkan prioritas penggunaan dana desa dalam bentuk tertulis di papan 

pengumuman sehingga  dapat dibaca oleh masyarakat. 

Efendi Nento (Keplada Desa Ulapato A) menyampaikan bahwa dalam 

menjalankan amanah sebagai kepala desa selalu mengendepankan aspek yuridis (aturan 

hukum), ketika ada suatu usulan berupa kebutuhan dan keinginan masyarakat, maka lebih 

dulu dilakukan adalah melihat apakah ada landasan yurudisnya (dasar hukumnya). Efendi 

mencontohkan misalnya dalam menyikapi 4 program nasional yaitu, pembentukan 

BUMDes, Program Unggulan Desa, Sarana Olah Raga Desa, dan Embung Desa, Desa 

Ulapato A hanya merespon 2 hal saja dulu yang menjadi prioritas, yaitu BUMDes dan 

Program Unggulan Desa. Kebijakan ini menjadi sorontan pemerintah daerah, karena 

dianggap Desa Ulapato A tidak mau menjalankan kebijakan pemerintah sepenuhnya. 



 
 

26 
 

Sikap Desa Ulapato A dalam hal ini, tidak bertentangan dengan regulasi yang 

ada, karena hanya dua hal itu yang disetujui dalam penyusunan perencanaan pembangunan 

desa yang dikuatkan oleh Peraturan Desa (Perdes). Jadi meskipun pemerintah di atas 

menghendaki bahwa keempat program nasional ini harus dilaksanakan, kepala desa 

Ulapato A tetap bisa bertahan pada Perdes yang sudah ditetapkan Bersama BPD, sebab 

bagi dia itulah landasan yuridis yang bisa dijadikan patokan dalam menjalankan program 

desa. 

Dolfi, S.Kom (Staf Bidang Penataan Desa Dinas PMD Kabupaten Gorontalo) 

membenarkan sikap kepala desa yang selama ini berusaha mentaati regulasi desa. Bahkan 

dalam keadaan terjadinya “benturan” regulasi desa antara Permendagri dengan Permendes 

PDT, kepala desa mencari substansi regulasi yang dapat mempertemukan dua regulasi 

tersebut. Salah satu contoh benturan regulasi adalah dalam hal penggunaan anggaran desa, 

satu sisi Peremendagri telah mengatur tata cara pengelolaan keuangan desa, sedangkan 

disisi lain dalam Permendes PDT mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa.  

Pasal 13 ayat (1)Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, mengatur belanja desa yang diklasifikasi dalam kelompok belanja desa, 

yakni, a) penyelenggaraan pemerintahan desa, b) pelaksanaan pembangunan desa, c) 

pembinaan kemasyarakatan desa, d) pemberdayaan masyarakat desa, dan e) belanja tak 

terduga. Sementara itu dalam pasal 4 ayat (1) Permendes PDT No. 22 Tahun 2016 Tentang 

Prioritas Pengunaan Dana Desa, mengatur bahwa dana desa hanya diprioritaskan pada 

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi ada 3 (tiga) kelompok belanja 

desa tidak bisa dibiayai dengan dana desa yang bersumber dari APBN. Padahal dana APBN 

untuk desa ini merupakan dana APBDesa yang seharusnya bisa mencakup seluruh belanja 

desa. 

H. Lazanuddin (Koordinator Kabupaten Program Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa – P3MD) menyampaikan bahwa ketika terjadi benturan 

regulasi antara Permendagri dan Permendes PDT, maka kepala desa lebih memilih 

menggunakan Permendagri karena BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) 

dalam setiap auditnya selalu menggunakan Permendagri yang mengatur tentang 

pengelolaan keuangan desa.  
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Ketaatan kepala desa terhadap regulasi desa di Kecamatan Telaga Biru dapat 

dikatakan telah berjalan  sebagaimana yang dikatakan oleh 4 (empat) orang kepala desa di 

atas, tetapi ketaatan ini jika dilihat dari hasil kusioner menunjukkan belum semua ketentuan 

dalam regulasi sepenuhnya sudah dilaksanakan oleh kepala desa. Dalam hal  penataan  

administrasi di desa, semua kepala desa se Kecamtan Telaga Biru menjawab sudah 

melakukan. Peneliti melakukan pengecekan dokumen tentang penataan administrasi di 

desa untuk memastikan apakah benar yang dijawab oleh kepala desa pada kuisioner.   
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Grafik : 3. 

Pengecekan dokumen adalah suatu cara yang efektif untuk mengukur 

terlaksananya perintah regulasi, karena dalam sejumlah regulasi desa terdapat hal-hal yang 
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Untuk penataan administrasi di desa telah terlaksana dengan baik, tetapi lain 

halnya dengan perintah regulasi terkait dengan dua hal yaitu pensertipikatan tanah desa dan 

pendirian atau pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Kedua hal ini hampir 
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Grafik : 4. 

 

Grafik : 5 

Herman N. Buku, Sekretaris Desa Ulapato A menerangkan bahwa kendala 

yang dihadapi dalam pembentukan BUM Desa adalah belum cairnya anggaran untuk 

hal itu, disamping itu pemerintah desa masih melakukan kajian yang mendalam tentang  

usaha apa saja yang dapat dikelola oleh BUMDesa  yang menambah pendapatan asli 

desa. Sementara itu Arifin Kadir Sekretaris Desa Dumati  mengatakan bahwa 

BUMDesa akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh sumber daya manusia dan 

alam yang baik. Masing-masing desa memiliki potensi sumber daya yang berbeda-

beda, bahkan ada desa yang sama sekali tidak memiliki sumber daya manusia yang 

mampu untuk mengelola secara professional usaha desa.  

Tetapi kendala ini tidak akan menghalangi kepala desa untuk mencari formula 

yang tepat dalam mengelola potensi  yang ada di desa melalui BUMDesa, apalagi 
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merasa terbebani dan bertanggung jawab atas perintah regulasi desa tersebut. 

Pemikiran untuk membangun suatu usaha desa masih memerlukan arahan dan petunjuk 

pemerintah kabupaten, dan bila perlu melakukan studi banding ke beberapa desa yang 

BUMDesa sudah jalan dan dapat memberikan kontribusi pendapatan desa. 

 

4.3.2 Faktor Dominan mempengaruhi Ketaatan Kepala Desa terhadap Regulasi 

Desa 

Sebagaimana dalam teori ketaatan hukum, bahwa seseorang itu mentaati hukum 

disebabkan oleh tiga hal : 1) Compliance; seseorang menaati suatu aturan,hanya karena ia 

takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan 

yang terus menerus. 2) Identification; seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut 

hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak, dan  3) Internalization; seseorang 

menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-

nilai intrinsik yang dianutnya. (Ahmad Ali : 2009 : 348). 

Sebenarnya agak sulit menannyakan langsung kepada kepala desa mengenai 

motivasi dan alasan mereka mentaati regulasi desa, karena hal ini berkaitan langsung 

dengan sikap dan tindakan dirinya yang bisa jadi dikhawatirkan bisa diketahui oleh orang 

lain. Apalagi ketaatan itu hanya didasari oleh keterpaksaan karena takut adanya sanksi 

sehingga dapat menimbulkan suatu asumsi bahwa ketaatan ini tidak dasarkan pada 

kesadaran serta penerimaan norma aturan yang sesuai dengan pikiran dan jiwa mereka. 

Jamal Mile menjelaskan bahwa pada umumnya kepala desa mentaati aturan  

karena dipengaruhi oleh kekhawatiran akan diberikan sanksi, baik sanksi yang sifatnya 

administratif seperti pengurangan dan/atau penghentian sementara hak-hak keuangan 

hingga sampai pada  sanksi pemberhentian dengan tidak terhormat dari jabatannya, apalagi 

jika mendapat sanksi pidana. Di Kecamatan Telaga Biru sudah terdapat 2  (dua) orang 

pejabat kepala desa yang diberhentikan karena melakukan perbuatan asusila, hal ini sudah 

menjadi komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo bahwa pelanggaran asusila 

adalah  perbuatan tercela yang juga merupakan pelanggaran adat istiadat yang tidak 

semestinya dilakukan oleh kepala desa selaku tokoh utama adat di desa sebagai panutan 

warga. 
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Chandra Tangahu dalam penjelasannya bahwa kepala desa mentaati perintah 

dan/atau larangan yang termuat dalam regulasi desa karena mereka (kepala desa) merasa 

khawatir jangan sampai sikapnya yang tidak patuh dan taat pada regulasi desa berakibat 

pada pemberhentian dirinya dari jabatan kepala desa. Tetapi ada juga kepala desa yang 

memiliki kemauan untuk belajar sendiri agar dapat memahami dan menguasai regulasi dan 

petunjuk teknis pengelolaan suatu program yang berhubungan dengan kebijakan 

pemerintah desa.  

Dalam kuisioner yang peneliti edarkan terdapat 8 (delapan) pertanyaan yang 

terkait dengan factor yang mendorong sehingga kepala desa menaati regulasi desa. 8 

(delapan) pertanyaan yang diformalasikan untuk mewakili 3 (tiga) factor yang 

mempengaruhi ketaatan seseorang terhadap hukum, yaitu 1) ketaatan karena takut dengan 

sanski, 2) ketaatan karena khawatir hubungan dengan orang lain akan bermasalah, dan 3) 

ketaatan karena dalam aturan hukum itu terdapat nilai yang sesuai dengan pikiran dan 

perasaannya. Dari tiga factor ini, peneliti memfokuskan pertanyaan pada dua factor saja 

yakni factor kesatu dan ketiga, karena menurut peneliti hanya factor ini yang mudah untuk 

diukur. 

Untuk menggali factor ketaatan karena sanksi, peneliti memformulasi 

pertanyaan tidak langsung menanyakan apakah mereka takut sanksi, tetapi 

pertanyaannya diformulasi dalam bentuk tanggapan terhadap adanya sanksi atas 

pelanggaran regulasi desa, sehingga jawabannya akan lebih obyektif. Dibawah ini 

table yang menunjukkan bagaimana tanggapan kepala desa tentang adanya sanksi jika 

terjadi pelanggaran. 
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Grafik : 6 

 

Grafik : 7. 
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terkadang kami (para kepala desa) harus terpaksa menjalankan regulasi desa, 

meskipun hal itu belum begitu penting dan mendesak untuk dilaksanakan, misalnya 

pembentukan BUMDes dan pengadaan fasilitas sarana olah raga desa yang berbentuk 

lahan/lapangan tempat berolah raga. Karena biasanya pada forum-forum pertemuan 

kepala desa ditingkat kecamatan dan/atau kabupaten, diumumkan dan disebut satu 

persatu desa-desa yang belum membentuk BUMDes dan belum membuat sarana olah 

raga desa. Padahal kata Efendi, kepala desa Bersama-sama warga telah 

membiacarakan hal ini, belum menjadi kebutuhan yang mendesak dalam menyikapi 

permasalahan kehidupan yang dihadapi masyarakat, tetapi karena terus menerus 

didesak oleh atasan, maka terpaksa dilaksanakan. 

Disamping ketaatan karena takut adanya sanksi,  peneliti mencoba mengukur 

bagaimana pengaruh internalisasi nilai atau norma pertauran dalam pikiran dan 

keinginan kepala desa. Indikasi menunjukkan bahwa kepala desa dalam menaati 

regulasi desa karena merasa bahwa regulasi ini telah memuat gagasan, harapan dan 

pendapat mereka sehingga regulasi sudah terinternalisasi dalam pikiran dan 

tindakannya. Pada gilirannya ketaatan itu tidak karena terpaksa dan dipaksa.  
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Grafik : 8. 

 

 

Grafik : 9. 
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kesuksesan program pembangunan di desa. Tetapi harapan ini dalam faktanya baru 60 

% yang sudah terealisasi. 

 

Grafik : 10. 

Idealnya  antara reward and punishment  harus diberikan secara berimbang 
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Penghargaan ini dapat memicu kompetisi antar kepala desa dalam memperbaiki 

manajemen pemerintah yang berpijak pada regulasi desa, sebab  regulasi desa telah 

memuat sejumlah petunjuk teknis operasional dalam mengelola pemerintahan desa 

secara baik dan benar.  

Dari hasil wawancara peneliti dengan sejumlah sekretaris desa bahwa untuk 

mendorong kepala desa supaya taat menjalankan regulasi desa perlu dilakukan 

beberapa hal : 

1. Menanamkan rasa untuk menjauhi masalah yang dapat ditimbulkan akibat 

tidak mengikuti petunjuk dalam regulasi. 

2. Kepala desa akan lebih semangat jika Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

aktif dalam membantu dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan 

desa. 
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3. Perlu pengawasan yang terus menerus terhadap kebijakan dan keputusan yang 

akan dikeluarkan oleh kepala desa.  
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BAB V. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa kepala desa di kecamatan Telaga 

Biru Kabupaten Gorontalo cukup taat dalam menjalankan regulasi desa. Hal ini tergambar dalam 

grafik hasil pengecekan dokumen administrasi pemerintahan desa (lihat grafik  1, 2 dan 3). Jika 

administrasi pemerintahan sudah tertata dengan baik, maka  pengelolaan pemerintahan menjadi 

baik dan dapat diukur capaian kinerjanya. Meskipun dalam ketaatan penataan administarsi sudah 

baik, tetapi masih ada ketentuan regulasi yang belum dilaksanakan oleh kepala desa yaitu, 

pensertipikatan tanah milik desa, dan pembentukan BUMDes. 

Faktor yang menndorong kepala desa di Kecamatan Telaga Biru dalam mentaati regulasi 

desa, masih didominasi oleh kekhwatiran dan/atau takut mendapatkan sanksi hukum. tetapi dalam 

konteks ketakutan pada sanksi ini, para kepala desa mengharapkan pula penghargaan atas ketaatan 

mereka dalam menjalankan regulasi desa. Penghargaan itu dapat memberikan motivasi bagi kepala 

desa bersama aparatnya dan juga masyarakat desa dalam menjalankan regulasi desa, apalagi 

penghargaan itu bersifat tambahan anggaran dari pemerintah pusat dan/atau daerah. 

Selain faktor sanksi, ada pula kepala desa yang mengatakan bahwa dengan adanya 

regulasi ini, mereka sangat terbantu dalam mengelola pemerintahan desa. Aturan-aturan tersebut 

setidaknya dapat memberikan arahan dan petunjuk bagi kepala desa dalam membuat keputusan 

terkait kebijakakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Meskipun bunyi pasal 

dalam regulasi terkadang memerlukan kajian dan penjelasan dari pemerintah di atas, tetapi kepala 

desa merasa bahwa regulasi telah menguatkan tugas dan kewenangan mereka. 

5.2.Saran: 

Dalam penelitian ini mashi ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh kepala desa 

dalam memperlancar pemahaman regulasi desa, misalnya akses informasi yang cepat, perbedaan 

pemahaman antar peraturan dua kementerian yang mengatur pemerintahan desa (Kemendagri dan 

Kemendes dan PDT), lebih dominan desa yang belum memiliki sertipikat tanah milik desa, dan 

masih banyak desa yang belum membentuk BUMDes. Oleh karena itu peneliti menyarankan 

beberapa hal : 
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a. Pemerintah kabupaten dan kecamatan perlu melakukan langkah yang lebih strategis dan 

efektif dalam memberikan informasi regulasi dan kebijakan kepada pemerintah desa.  

b. Memperbanyak diskusi informal yang sifatnya analisis dan/atau kajian regulasi yang 

berhubungan dengan pengelolaan progrman yang berakibata pada penggunaan 

anggaran, sehingga tercipta pengeloaan pemerintahan desa yang professional dan 

akuntabel. 

c. Regulasi yang dikeluarkan oleh Kemendagri dan Kemendes PDT sepanjang 

menimbulkan pertentangan pemahaman, perlu dikonsiliasi sebelumnya oleh pemerintah 

pusat dalam hal ini oleh Kementerina Hukum dan HAM dan/atau oleh Presiden. 

d. Perlunya program secara nasional tentang pensertipikatan tanah milik desa, yang 

berbiaya murah atau tidak berbiaya. 

e. Pembentukan BUMDes harus dikawal secara melekat oleh pemerintah kabupaten, agar 

unit bisnis yang dikelolan BUMDes dapat bersinergi dengan kebijakan program SKPD. 

f. Perlunya Penghargaan bagi desa yang memiliki kinerja pemerintahan sesuai asas-asas 

umum pemerintahan yang baik dan benar, atau  paling tidak sesuai asas pemerintahan 

desa sebagaimana dalam UU Desa. 
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