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ABSTRAK 

 

Anggryani A, Abdul Kadir Adys dan Nasrul Haq. Manajemen Pembangunan 

di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. 

 

Undang- Undang Nomor 6 tahun 2004 tentang Desa diharapkan dapat membawa 

paradigma baru dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang masyarakat 

terhadap pembangunan desa, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak 

selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi dengan adanya pembangunan yang 

merata semua kalangan masyarakat yang dimulai dari pemerintahan desa. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan dalam pembangunan desa di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe 

penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 

wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Teknik analisi data yang 

digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. 

Keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi 

teknik, dan triangulasi waktu. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 (delapan) 

orang. 

Hasil dari penelitian menunjukan Pemerintah Desa Pakkasalo telah melaksanakan 

proses perencanaan dalam rangka manajemen pembangunan desa lewat 

musrembang. Pelaksanaan dijalankan dalam proses pembangunan dengan 

melibatkan tenaga-tenaga masyarakat secara umum tanpa memperhatikan keahlian 

yang dimiliki dari setiap pekerja pelaksana pembangunan di Desa Pakkasalo. Proses 

pengawasan telah berjalan cukup baik meskipun dalam pengerjaan masih ada 

beberapa yang belum tersentuh. Pembangunan yang telah dijalankan oleh pihak 

pemerintah telah memberikan perubahan yang lebih baik dan masyarakat 

berpartisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan 

pembangunan desa. 

Kata Kunci: Manajemen, Pembangunan Desa 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan, desa  memiliki peranan 

yang penting dalam hal pembangunan nasional. Bukan tentang mayoritas 

rakyat Indonesia yang menetap di desa tersebut, melainkan desa juga 

sumbangan besar untuk mewujudkan kestabilan nasional. 

Pembangunan desa merupakan salah satu poin dari  susunan  cara 

pembangunan nasional yang merupakan rangkaian upaya pembangunan secara 

berkesinambungan yang meliputi semua aspek masyarakat desa. Pemerintah 

menyadari perihal pentingnya  pembangunan ditingkat desa. Dilihat dari 

berbagai bentuk program untuk menggerakkan adanya percepatan 

pembangunan wilayah atau daerah pedesaan telah dilaksanakan oleh 

pemerintah namun hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan 

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan 

desa perlu dilakukan secara terencana dengan efektif dan efisien serta harus 

menyentuh kebutuhan nyata masyarakat desa. 

Perencanaan pembangunan  menjadi kunci dalam mewujudkan kesuksesan 

untuk melaksanakan pembangunan di desa. Oleh sebab itu, pada Pasal 79 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyampaikan kepada Pemerintah 

Desa dalam menata perencanaan pembangunan desa berdasarkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah 

Desa (RKPD). 
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Manajemen pembangunan merupakan suatu upaya untuk mengubah 

keadaan ekonomi esok suatu bangsa dari negara berkembang menjadi jauh 

lebih baik dari keadaan sebelumnya yakni dengan upaya meningkatkan 

pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, melenyapkan ketimpangan 

kesejahteraan, dan meningkatkan lapangan kerja. Manajemen pembangunan 

wilayah tidak bisa terlepas dari perencanaan penggunaan ruang wilayah, kalau 

perencanaan ingin dibuat terpadu.Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2014:7), 

perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif 

atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang 

akan digunakan sebagai bahan untuk mlaksanakan suatu rangkaian 

kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun 

nonfisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. 

Dengan demikian, definisi perencanaan wilayah adalah mengetahui dan 

menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor 

noncontrollable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, 

menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, menetapkan 

langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan lokasi dari 

berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini dengan segala 

ukuran keberhasilan dan dampak positif serta negtifnya, tidak terlepas dari 

kerja keras dan pengabdian aparat Pemerintah Desa (Wasistiono, 2006:5). 

Meskipun demikian masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat desa 

yang sampai saaat ini belum dapat diatasi secara tuntas, seperti masalah 
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pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, 

ketidakseimbangan struktural ataupun keterbelakangan pendidikan dan 

sebagainya. 

Kenyataan ini telah membuktikan bahwa meskipun desa memiliki dua 

sumberdaya penting, yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, tetapi 

Pemerintah bersama masyarakat desa tidak mampu mengubah potensi yang 

dimilikinya menjadi sebuah kekuatannya nyata guna memenuhi kebutuhannya 

sendiri. Desa tidak lagi mampu menjadi tempat hidup dan penghidupan yang 

layak bagi warganya. Indikatornya adalah semakin banyaknya warga desa 

yangbermigrasi ke kota-kota besar untuk mencari penghidupan uang lebih 

baik. Salah satu penyebab terjadinya kondisi yang demikian itu adalah 

ketidakmampuan pemerintah dan masyarakat desa memanfaatkan dan 

mengelola potensi yang dimilikinya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya 

perencaanaan pembangunan yang disusun secara komprehensif, sistematis dan 

program serta kegiatan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Dengan dasar tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen 

pembangunan memegang peranan yang sangat vital dalam pelaksanaan 

pembangunan desa, karena dengan perencanaan yang baik dan tepat 

diharapkan akan mampu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan 

masyarakat desa.  

Desa Pakkasalo sebagai salah satu desa yang ada di Kecamatan Dua 

Boccoe Kabupaten Bone tentunya juga harus melaksanakan pembangunan 
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untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana 

diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta peraturan 

pelaksanaanya yang mengatur tentang desa. Dalam penyusunan manajemen 

pembangunan desa tersebut, tidak terlepas dari prinsip dasar bahwa manajemen 

memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin suksesnya 

pelaksanaan pembangunan desa mencapai tujuan.  

Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi secara 

berencana, teratur dan terarah guna mencapai sasaran dari program yang 

ditetapkan. Pengawasan merupakan salah satu pekerjaan yang dilaksanakan 

dalam kegiatan manajerial untuk menjamin terealisasinya semua rencana yang 

telah ditetapkan sebelumnya serta pengambilan tindakan perbaikan bila 

diperlukan.  Namun perlu disadari pula bahwa dalam menjalankan perannya 

sebagai elemen penting dalam pembangunan desa, tidak terlepas dari faktor-

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan desa di Desa Pakkasalo. 

Meskipun telah dihasilkan perencaanaan yang baik, tetapi perlu juga 

dipertimbangkan dan diperhatikan faktor-faktor geografis, klimatologis, 

potensi sumber daya alam, ketersediaan anggaran, sumber daya manusia dan 

lain-lain. Antara perencanaan dan faktor-faktor yang telah disebutkan 

merupakan suatu kolaborasi yang saling mempengaruhi dalam implementasi 

atau pelaksanaan peembangunan desa. 

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan Pemerintah Desa Pakkasalo dalam 

melaksanakan pembangunan desa, dapat dilihat pada beberapa indikator, 

antara lain tingkat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi 
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pelayanan pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dan ketersediaan 

infrastruktur, dan tingkat kesejahteran masyarakat yang meliputi tingkat 

kemiskinan, tingkat pengangguran dan tingkat pendapatan masyarakat. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan yang telah 

dikemukakan diatas, dalam hal ini sangat menarik untuk diketahui lebih rinci 

dan secara mendalam seluruh proses perencanaan pembangunan di Desa 

Pakkasalo. Oleh sebab itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul 

“Manajemen Pembangunan di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah 

tentang hal: 

Bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pembangunan 

Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam 

pembangunan desa di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten 

Bone. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran secara 

teoritis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan berkenaan dengan ilmu 

Administrasi Negara terkait dengan perencanaan pembangunan, serta dapat 

menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

2. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan serta pedoman bagi 

Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Pakkasalo dalam  melaksanakan 

penyusunan perencanaan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian terdahulu terhadap Perencanaan Pembangunan di Desa 

Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe, perlu adanya peninjauan terdahulu terkait 

penelitian-penelitian yang sebelumnya, berikut tabel penelitian terdahulu yang 

relevan terkait dengan penelitian ini: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil 

1. 
Vriandy H. 

Regar,  

Florence Deisy 

Jetty Lengkong, 

dan  

Joorie Marhaen 

Ruru 

Perencanaan 

Pembangunan 

Desa di Desa 

Kapoya 

Kecamatan 

Suluun Tareran 

Kabupaten 

Minahasa 

Selatan 

(2018) 

Desa memegang peranan 

penting dalam pembangunan 

nasional. Berbagai bentuk 

program untuk mendorong 

percepatan pembangunan 

kawasan pedesaan telah 

dilakukan oleh pemerintah 

namun hasilnya belum 

signifikan dalam meningkatkan 

kualitas hidup dan 

kesejahteraan masyarakat. Oleh 

karena itu pembangunan desa 

harus dilakukan secara 

terencana dengan baik dan 

harus menyentuh kebutuhan 

nyata masyarakat desa. Secara 

garis besar perencanaan desa 

menngandung pengertian 
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sebagai berikut: Pertama, 

perencanaan sebagai 

serangkaian kegiatan analisis 

mulai dari identifkasi 

kebutuhan masyarakat hingga 

penetapan program 

pembangunan. Kedua, 

perencanaan pembangunan 

lingkungan yaitu  semua 

program peningkatan 

kesejahteraan, ketentraman, 

kemakmuran dan perdamaian 

masyarakat di lingkungan 

pemukiman dari tingkat 

RT/RW, Dusun dan Desa. 

Ketiga, perencanaan 

pembangunan bertumpuh pada 

masalah, kebutuhan, aspirasi 

dan sumber daya masyarakat 

setempat. Keempat, 

perencanaan desa menjadi 

wujud nyata peraan serta 

masyarakat dalam membangun 

masa depan. Sangatlah jelas 

bahwa perencanaan adalah 

proses penting dalam 

peelaksanaan pembangunan 

dan keterlibatan masyarakat 

merupakan upaya untuk 

mendekatkan kebutuhan 

masyarakat dalam kerangka 
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pilihan keputusan dalam 

perencanaan. Dengan 

perencanaan yang baik 

diharapkan pelaksaanaan 

pembangunan desa dapat 

terukur dan menjadi lebih baik 

serta bersifat jangka panjang. 

Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa 

Perencanaan Pembangunan di 

Desa Kapoya dilihat dari em 

pat aspek yaitu: Analisis dan 

identifikasi, perencanaan 

berbasis lingkungan, 

perencanaan bertumpu pada 

masalah kebutuhan aspirasi dan 

sumber daya masyarakat, dan 

peranan masyarakat dapat 

dikatakan belum maksimal 

karena dari keseluruhan fokus 

masalah masih banyak 

kekurangan seperti kebutuhan 

masyarakat yang belum 

terpenuhi secara keseluruhan 

kemudian masyaarakat belum 

dilibatkan secara maksimal 

dalam perencanaan dan juga 

proses analisis dan identifikasi 

dalam perencanaan 

pembangunan yang tidak 

maksimal. Oleh karena itu 
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diharapkan pemerintrah bisa 

lebih memperhatikan empat 

aspek penting diatas agar 

perencanaan pembangunan di 

Desa Kapoya bisa maksimal 

dan menyentuh kebutuhan yang 

sebenarnya guna kesejahteraan 

masyarakat. 

2. Alfiaturrahman Perencanaan 

Pembangunan 

Desa di Desa 

Bagan Limau 

Kecamatan 

Ukuii 

Kabupaten 

Pelalawan 

(2016) 

Pembangunan merupakan 

sebuah proses pengembangan 

kapasitas masyarakat dalam 

jangka panjang sehingga 

memerlukan perencanaan yang 

tepat dan akurat. Perencanaan 

ini berarti  harus mampu 

mencangkupkapan, dimana dan 

bagaimana pembangunan harus 

dilakukan agar mampu 

merangsang pertumbuhan 

ekonomi dan sosial secara 

berkesinambungan. Peneliti 

menyimpulkan: pembangunan 

proses perencanaan belum 

dilaksanakan dengan baik di 

desa Bagan Limau belum 

dilaksanakan, termasuk tahap 

persiapan dan tahap diskusi  

kegiatan/prioritas kegiatan 

yang akan diserahkan ke  

tingkat Kabupaten 

Musrenbang, musrenbang di 
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tingkat kabupaten beberapa  

tahapan proses perencanaan 

belum dilaksanakan, terutama 

pada tahap dimana orang  

belum terlibat putuskan 

kegiatan prioritas yang akan 

disampaikan ke tingkat 

Kabupaten. Partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan di desa Bagan 

Limau Kecamatan Ukuii 

Pelalawan masih rendah untuk 

itu diperlukan untuk 

meningkatkan tahap 

pelaksanaan perencanaan 

partisipatif, mengoptimalkan 

identifikasi masalah dan 

kebutuhan masyarakat, dan 

kebutuhan untuk meningkatkan 

pemahaman tentang desa, blok 

bangunan dan masyarakat pada 

perencanaan pembangunan. 

3. Iryanto Perencanaan 

Pembangunan 

Kabupaten/Kota 

melalui 

Pendekatan 

Wilayah dan 

Kerja Sama 

antar Daerah 

(2006) 

Dalam perencanaan 

pembangunan, pendekatan 

wilayah dimaksudkan untuk 

melihat pemanfaatan ruang 

serta interaksi berbagai 

kegiatan dalam ruang wilayah 

sehingga terlihat perbedaan 

fungsi ruang yang satu dengan 
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ruang lainnya. Kenyataannya 

bahwa tiap wilayah/daerah 

memiliki potensi yang 

berbedaa-beda baik ditinjau 

dari sumber daya alam, sumber 

daya manusia, teknologi, letak 

geografis sosial budayanya, 

maupun resources  lainnya, 

dengan perkataan lain, ada 

potensi yang dimiliki suatu 

daerah, tetapi tidak dimiliki 

daerah lain. Hal ini merupakan 

salah satu faktor yang 

mengharuskan setiap daerah 

membangun berdasarkan 

pendekatan wilayah dan 

melakukan kerja sama antar 

daerah dengan prinsip saling 

menguntungkan. Sehubungan 

dengan hal tersebut langkah-

langkah dalam penyusunan 

perencanaan wilayah bukan 

saja harus memperhatikan 

potensi yang ada di wilayahnya, 

tetapi juga harus 

memperhatikan potensi-potensi 

yang ada di daerah lainnya. 
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B. Konsep Teori 

1. Konsep Dasar Manajemen Pembangunan 

a. Pengertian Perencanaan 

Perencanaan adalah sebuah patokan untuk mempermudah tercapainya 

suatu tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan 

mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. 

Menurut Terry (2018:33), perencanaan adalah memilih atau 

menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi 

mengenai masa akan datang dengan jalan menggambarkan dan 

merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil 

yang diinginkan.Menurut Alder dan Rustiadi (2008:339) menyatakan 

bahwa perencanaan adalah, “Suatu proses menentukan apa yang ingin 

dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang 

dibutuhkan untuk mencapainya”. Menurut Koontz dan O’Donnel 

(2018:34), perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan 

dengan memiliki tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, 

program-program, dan alternative yang ada. Menurut Allen (2018:34), 

perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai 

hasil yang diinginkan. Menurut Hasibuan (2018:34), perencanaan adalah 

sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Dari berbagai perumusan di atas dapat disimpulkan bahwa inti dari 

perencanaan adalah suatu proses yang menguraikan tujuan dari organisasi, 
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serta menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Perencanaan merupakan proses-proses yang penting dari 

semua fungsi manajemen sebab tanpa perencanaan (planning) fungsi 

pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan dapat 

berjalan. 

b. Pengertian Pelaksanaan 

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang 

dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. 

Menurut Mazmanian dan Sebatier (2014:68) “Pelaksanaan adalah 

pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-

undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan 

eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan”. Menurut 

Tjokroadmudjoyo (2014:7) “Pelaksanaan adalah proses dalam bentuk 

rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu 

tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek”. 

Menurut Westra, dkk (2014:12) “Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang 

dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah 

dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat 

yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat 

pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya”. Menurut Abdullah 

(2014:151) “Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak 

lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas 

pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau 
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kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang 

ditetapkan semula. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara 

berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, 

maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai 

sasaran dari program yang ditetapkan. 

c. Pengertian Pengawasan 

Menurut Fahmi dalam Erlis Milta, dkk (2015:653), pengawasan dapat 

di definisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang 

efektif dan efisien serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi 

organisasi. Menurut Moekijat dalam Satriadi (2016:289), pengawasan 

adalah hal yang dilakukan, artinya hasil pekerjaan, menilai hasil pekerjaan 

tersebut, dan apabila perlu mengadakan tindakan-tindakan perbaikan 

sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Menurut Siagian dalam 

Satriadi (2016:290), pengawasan adalah proses pengamatan dari 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua 

pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan 

merupakan salah satu pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan 

manajerial untuk menjamin terealisasinya semua rencana yang telah 
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ditetapkan sebelumnya serta pengambilan tindakan perbaikan bila 

diperlukan. 

d. Pengertian Pembangunan 

Berikut beberapa pengertian pembangunan menurut para ahli: 

1. Todaro (2000:20): Pembangunan dibagi dalam tiga komponen dasar, 

sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami 

pembangunan yang paling hakiki yakni kecukupan yang memenuhi 

kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri atau jati diri serta 

kebebasan dalam memilih, selanjutnya Todaro mengemukakan bahwa 

pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang 

mencangkup berbagai hal yang mendasar atas struktur social sikap-

sikap mayarakat, dan institusi nasional, disamping tetap mengejar 

akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan 

pendapatan, pengentasan kemiskinan. 

2. Soetomo (2009:166): Pembangunan masyarakat adalah proses 

perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. 

3. Siagian (2008): Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan 

pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang 

ditempuh oleh suatu negara atau bangsa yang menuju modernitas 

dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). 

4. Tikson (2005): Pembangunan merupakan transformasi ekonomi, 

strategi dan budaya yang secara sengaja melalui kebijakan dan juga 

strategi menuju keaarah yang diinginkan. 
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5. Sudjana (2001:265): Pembangunan adalah proses dinaminasi, 

demokratisasi, dan  modernisassi. 

Jadi pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan 

dan perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan 

secara terencana dengan menggunakan sumberdaya untuk mencapai 

tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. 

e. Pengertian Perencanaan Pembangunan 

Perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan 

dasar bagi pelaksanaan pembangunan (action plan). Oleh karena itu, 

perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat 

dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). 

Terdapat banyak pengertian perencanaan pembangunan menurut para 

ahli tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: 

1. Bratakusumah (2005): Perencanaan pembangunan adalah suatu 

proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang 

didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan 

sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian 

kegiatan/aktivitas. 

2. Listyaningsih (2014:92): Perencanaan pembangunan adalah suatu 

pengarah penggunaan sumber-sumber  pembangunan yang terbatas 

adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang 

lebih baik secara lebih efektif dan efisien. 
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3. Listyaningsih (2014:93): Perencanaan pembangunan adalah 

melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum kegiatan pembangunan  

dilaksanakan sesuai dengan sasaaran yang telah ditentukan. 

4. Jhingan (2008): Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan 

pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh 

suatu penguasa (pemeritah) pusat pencapaian suatu sasaran dan tujuan 

tertentu didalam jangka waktu tertentu pula. 

f. Perencanaan Pembangunan Daerah 

Suatu perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam 

proses pembangunan. Sebagai  tahapan awal, perencanaan pembangunan 

akan menjadi bahan atau pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan 

pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat  

berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya,  sebagaimana diketahui 

perencanaan pembangunan suatu  sistem yang dibentuk dari unsur-unsur 

perencanaan, pembangunan, dan daerah. 

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (dalam Mhd Asrofi, 2005:7) 

Perencanaan pembangunan daerah  adalah suatu  proses penyusunan 

tahapan-tahapan yang mellibatkan berbagai unsur didalamnya, guna 

pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah 

atau daerah dalam jangka waktu tertentu 

g. Jenis-Jenis Perencanaan 
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Menurut Asnawir (2006), ada beberapa jenis-jenis perencanaan yang 

dapat  dilihat dari  sudut pandang berbeda diantaranya ialah: 

1. Dari segi waktu perencanaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu, 

a. Perencanaan jangka  panjang, adalah rentang waktu  sepuluh 

sampai tiga  puluh tahun. Perencanaan jangka panjang  ini 

bersifat umum, dan belum terperinci. 

b. Perencanaan jangka  menengah, biasanya mempunyai jangka 

waktu antara lima sampai sepuluh tahun. 

c. Perencanaan jangka pendek, yaitu perencanaan yang 

mempunyai  jangka waktu  antara satu tahun  sampai lima 

tahun. 

2. Perencanaan dilihat dari sifatnya dibagi menjadi dua jenis 

perencanaan yaitu, 

a. Perencanaan kuantitatif,  adalah  semua target  dan sasaran 

dinyataan dengan angka-angka. 

b. Perencanaan kualitatif,  adalah perencanaan yang  ingin  dicapai 

dinyatakan  secara kualitas. 

3. Perencanaan dari segi luas wilayah dibagi menjadi empat, 

diantaranya: 

a. Perencanaan lokal, yaitu perencanaan yang disusun dan 

ditetapkan oleh  lembaga-lembaga yang ada di daerah-daerah 

dengan sifat yang terbatas. 
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b. Perencanaan regional, adalah perencanaan yang ditetapan 

ditingkat provinsi. 

c. Perencanaan nasional, adalah perencanaan di suatu negara dan 

dijadikan dasar untuk perencanaan lokal dan regional. 

d. Perencanaan internasional, yaitu  perencanaan oleh beberapa 

negara yang melewati batas-batas suatu negara yang 

dilaksanakan melalui dari  negara-negara tersebut. 

4. Perencanaan dari segi luas  jangkauannya  terbagi menjadi dua yaitu: 

a. Perencanaan makro yaitu perencanaan yang bersifat universal, 

menyeluruh dan meluas. 

b. Perencanaan mikro adalah perencanaan  yang ditetapkan dan 

disusun berdasarkan kondisi dan situasi tertentu. 

5. Dari segi prioritas pembuatannya  perencanaan dapat dibagi menjadi  

tiga: 

a. Perencanaan sentralisasi, yaitu perencanaan yang ditentukan 

oleh pemerintah pusat pasa suatu negara. 

b. Perencanaan desentralisasi, yaitu perencanaan yang disusun 

oleh masing-masing wilayah. 

c. Perencanaan dekonsentrasi, yaitu perencanaan gabungan antara 

sentralisasi dengan desentralisasi. 

6. Dari segi obyek, perencanaan dibagi menjadi dua: 

a. Perencanaan rutin, yaitu perencanaan yang disusun untuk  

jangka waktu tertentu yang dilakukan  setiap tahun. 



 
 
 

21 
 

 

b. Perencanaan eksendental, yaitu perencanaan yang mendesak 

pada saat tertentu. 

7. Dari segi proses, perenanaan dapat  dibagi menjadi tiga keompok: 

a. Perencanaan filosofikal, yaitu perencanaan yang bersifat 

umum, hanya berupa konsep-konsep dari nilai yang bersifat 

ideal  dan masih memerlukan penafsiran-penafsiran dalam 

bentuk program. 

b.  Perencanaan programial, adalah perencanaan berupa 

penjabaran dari perencanaan  filosofikal. 

c.  Perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang jelas  dan 

dapat  dilakukan. 

h. Tujuan Perencanaan Pembangunan Desa 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa tujuan 

perencanaan pembangunan nasional adalah untuk: 

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 

2. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi baik antar 

daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun 

antara Pusat dan Daerah; 

3. Menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 
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5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif  

berkeadilan, dan berkelanjutan. 

Sebagai bagian dari system perencanaan pembangunan nasional, maka 

penyusunan perencanaan desa bertujuan untuk: 

1. Tersusunnya dokumen perencanaan desa yang sistematis, terarah, 

terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. 

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam 

penyusunan antar desa, kecamatan dan kabupaten. 

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan 

pembangunan. 

4. Mengoptimalkan peran serta pemerintah desa, masyarakat dan dunia 

usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. 

i. Proses Perencanaan Pembangunan Desa 

Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses yang sistematis, 

terarah dan terpadu dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Oleh 

karena itu, maka perencanaan pembangunan desa sangat membutuhkan 

pendekatan yang menyeluruh. Perencanaan pembangunan desa 

dilaksanakan oleh masyarakat dan tentunya untuk kepentingan masyarakat 

desa sendiri secara musyawarah dengan pengarahan, bimbingan, bantuan 

dan pembinaan serta pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah. 
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Penyusunan perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui 

musyarawah desa yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah musyawarah antar 

Pemerintah Desa, Badan Permusyarawatan Desa dan unsur masyarakat 

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, 

program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh 

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa), swadaya masyarakat 

desa, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Dalam musyawarah yang dilakukan untuk perencanaan pembangunan 

desa dilakukan perumusan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan 

pembangunan desa berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat 

desa diantaranya: 

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar. 

2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan 

berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia 

3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif 

4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk 

kemajuan ekonomi 

5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa 

berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa. 

Dari uraian-uraian di atas maka secara singkat dikemukakan bahwa 

langkah-langkah utama di dalam penyusunan rencan pembangunan desa 

terdiri dari: 



 
 
 

24 
 

 

1. Studi keadaan masa lalu, keadaan masa sekarang dan 

kecenderungan-kecenderungan di masa yang akan datang. 

2. Penentuan di dalam menghadapi masalah-masalah dengan 

memanfaatkan potensi yang ada berdasarkan studi analisa. 

3. Tindakan yang dilaksanakan didasarkan pada tahapan-tahapan 

prioritas pembangunan sesuai dengan pola pembangunan daerah dan 

nasional. 

4. Menyesuaikan tindakan-tindakan tersebut dengan kondisi-kondisi 

serta batasan-batasan yang berpengaruh.  

j. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan 

Desa 

Antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan suatu 

kesatuan yang saling berhubungan, saling terkait dan saling mendukung 

antara satu sama lain. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam 

pelaksanaan pembangunan terkadang tidak sesuai dengan perencanaan 

yang telah disusun. Oleh karena itu perbedaan sosial budaya dan tingkat 

perkembangan desa, maka terdapat pula variasi permasalahan yang 

dihadapi oleh daerah ataupun desa tersebut dalam rangka pembangunan 

desanya. 

Namun secara umum, Riyadi (2003:54)  mengemukakan  faktor-faktor  

pendukung  tingkat keberhasilan  program pembangunan daerah dengan 

merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan  antara lain 

meliputi: 
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1. Faktor lingkungan 

Faktor-faktor lingkungan tersebut dapat berasal  dari  luar (eksternal) 

maupun dari dalam (internal). Faktor eksternal biasanya datang dari 

wilayah tetangga atau pengaruh global yang berkembang dalam lingkup 

nasional maupun internasional. Sedangkan faktor  internal merupakan 

pengaruh yang datang dari dalam  wilayah perencanaan sendiri. Unsur-

unsur yang berada dalam faktor lingkungan ini dapat dibagi menurut 

bidang : 

a. Sosial    

Perencanaan sosial dapat berarti perencanaan untuk masyarakat 

(societal planning)” ini berarti bahwa perencanaan sosial memiliki 

tujuan-tujuan sosial yang khas dalam suatu strategi pembangunan 

dimana masyarakat harus bisa menerimanya sebagai upaya untuk 

mencapai kondisi ideal yang diharapkan. 

b. Budaya 

Faktor budaya yang ada dalam kelompok masyarakat tidak dapat 

diabaikan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang 

akan diimplementasikan dalam bentuk proses pelaksanaan 

pembangunan. 

c. Ekonomi 

Faktor ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan masalah 

pembangunan disamping faktor-faktor lainnya. Dalam hubungan 

tersebut, Bintoro mengemukakan “gejolak-gejolak ekonomis yang 
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besar (atau juga gejolak-gejolak politik, dll) paling sedikit kurang 

memungkinkan suatu perencanaan pembangunan yang baik. Dari 

pendapat tersebut, ditarik kesimpulan bahwa faktor ekonomi memiliki 

dampak yang sangat besar terhadap proses pembangunan, yang alam 

hal ini juga sangat berdampak terhadap proses-proses awal 

pembangunan, yakni perencanaan pembangunan. 

d. Politik 

Faktor politik merupakan faktor lain yang dipandang dapat 

mempengaruhi jalannya proses pembangunan. 

e.  Administrasi 

Dalam hal ini yang penting dikemukakan adalah bahwa aspek tersebut 

juga memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya proses 

pembanguna, dan secara keseluruhan berpengaruh pula terhadap proses 

perencanaan. 

2. Faktor Sumber Daya Manusia Perencanaan 

Kualitas perencanaan yang baik akan lebih memungkinkan terciptanya 

SDM yang tepat dan berkualitas, sementara itu perencanaan yang baik juga 

lebih memungkinkan untuk dapat diimplementasikan dalam program-

program pembangunan. 

3. Faktor Sistem Yang Digunakan 

Dengan system perencanaan adalah aturan-aturan atau kebijakan-

kebijakan yang digunakan oleh suatu daerah atau wilayah tertentu sebagai 

dasar atau landasan pelaksanaan perencanaan pembangunannya. 
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4. Faktor Perkembangan Ilmu dan Teknologi (IPTEK) 

Implementasi IPTEK dalam perencanaan pembangunan daerah tidak dapat 

diseragamkan. Artinya hal itu tergantung pada apa yang dibutuhkan dan 

bagaimana hal itu digunakan. 

5. Faktor Pendanaan 

Faktor pendanaan pada dasarnya merupakan faktor yang sudah given. 

Artinya hal itu memang harus ada untuk melakukan suatu kegiatan atau 

aktivitas. Perencanaan pembangunan daerah adalah kegiatan yang “sulit”. 

Maka dari itu, pelaksanaannya harus benar-benar serius, dalam arti pihak-

pihak yang terkait, termasuk para perencanaan harus fokus terhadap 

tugasnya, punya komitmen terhadap tujuan yang ingin dicapai dan harus 

bekerja kera, teliti serta tidak terburu-buru dalam penyusunannya. 

 

2. Teori Perencanaan 

Hudson dalam Tanner (1981), Teori Perencanaan sebagai berikut: 

a. Perencanaan Rasional Komprehensif  

Model perencanaan rasional komprehensif adalah model perencanaan 

secara menyeluruh, yang berarti mempunyai skala luas, dengan 

pengambilan keputusan yang yang kompleks. Model ini memandang 

bahwa perencanaan ditetapkan untuk mencapai tujuan dalam jangka 

panjang. 

b. Perencanaan Inkremental 
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Model perencanaan incremental memandang bahwa permasalahan 

publik tidak dapat dipecahkan melalui perencanaan menyeluruh dan 

luas. Perencanaan inkremental mempunyai cakupan yang lebih sempit 

dan terjangkau sehingga tidak dikategorikan sebagai model perencanaan 

yang ambisius, berkhayal dan tidak efisien sebagaimana halnya model 

perencanaan komprehensif. 

c. Perencanaan Advokasi 

Keberadaan perencanaan advokasi telah membebaskan perencanaan 

dari posisi kepentingan publik secara komprehensif. Perencanaan 

advokasi umumnya melayani kelompok lingkungan hidup, asosiasi 

perdagangan, dan bahkan perusahaan. 

Salah satu efek perencanaan advokasi adalah menggeser formulasi 

kebijakan sosial dari negosiasi tersembunyi kearah yang terbuka. Efek 

lainnya adalah hubungan yang kuat antara ahli-ahli sosial dan proses 

hukum dalam pembuatan kebijakan. 

d. Perencanaan Radikal 

Perencanaan radikal adalah (i) visi sosial dapat ditemukan dari 

kehidupan sehari-hari komunitas lokal yang diperoleh dari partisipasi, 

pengawasan dan pengalaman yang sangat besar dari masyaraka 

t. Intervensi terhadap perolehan visi sosial relatife kecil. (ii) pemikir 

radikal mengkritik lebih banyak dan holistic pada proses sosial yang 

berskala besar yakni efek struktur kelas dan hubungan ekonomi; 

pergerakan dinamika sosial; komprontasi, perserikatan dan perjuangan. 
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e. Perencanaan Transaktif 

Pendekatan perencanan transaktif berfokus pada keutuhan pengalaman 

kehidupan masyarakat tentang masalah kebijakan yang harus ditangani. 

Hal ini berarti perencanaan berbasis pada pengalaman semata-mata 

masyarakat dengan kata lain perencanaan yang didasarkan pada 

kebutuhan rill yang sesungguhnya dihadapi oleh masyarakat. 

 

C. Kerangka Pikir 

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk 

mendorong perubahan kearah yang lebih baik, tidak seperti apa yang dipikirkan 

oleh banyak kalangan. Pembangunan mengimplementasikan beberapa macam 

faktor, seperti pelaksana kepentingan yang terlibat, sumber daya yang dimiliki 

dan yang sudah disediakan serta adanya pengaruh faktor lingkungan, baik itu 

internal maupun eksternal. 

Oleh sebab itu, untuk melaksanakan pembangunan haruslah terlebih dahulu 

dilakukan perencanan dalam bentuk kajian dan analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Pembangunan desa sebagai satuan 

dari kerangka bentuk pembangunan nasional juga harus dilakukan secara 

efektif dan efisien dalam mewujudkan tercapainya peningkatan taraf hidup dan 

kehidupan masyarakat desa. Menyadari kerumitan yang ada di desa, maka 

perencanaan pembangunan desa memegang peranan yang sangat penting 

dalam memberikan arahan, pemilihan alternatif, penyusunan skala prioritas, 
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pengendalian, penilaian dan pengawasan serta penggunaan dan pendistribusian 

sumber-sumber daya dalam penerapan pembangunan desa untuk mencapai 

tujuan. 

Perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan dengan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa merupakan proses perencanaan yang 

melibatkan seluruh penanggungjawab yang ada di desa dengan melaksanakan 

kajian maupun analisis terhadap segala kemampuan, permasalahan dan 

penyelesaian masalah yang terjadi. Dalam hal ini, pentingnya perencanaan 

adalah untuk melakukan peramalan berdasarkan keadaan yang mungkin tertuju 

dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi 

pelaksanaan pembangunan desa, baik itu dari faktor-faktor pendorong maupun 

faktor-faktor penghambat yang terdiri dari faktor sosial budaya, ekonomi dan 

politik. 

Berdasarkan uraian kerangka pikir maka dapat digambarkan seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

D. Fokus Penelitian 

Penilitian yang dilakukan di desa Pakkasalo. Penulis memilih desa ini sebagai 

lokasi penelitian sebab desa Pakkasalo merupakan desa yang sangat 

MANAJEMEN PEMBANGUNAN DI DESA PAKKASALO 

KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE 

Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan 

Peningkatan Pembangunan Desa 
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mengharapkan pembangunan fisik. Fokus utama dari penelitian ini yaitu 

kemampuan Kepala Desa Pakkasalo dalam pengelolaan pembangunan fisik 

yang ada. Selain itu, aspek yang akan diteliti ialah kemampuan intelektual 

karena dalam pengelolaan fisik terdapat faktor perencanaan, penganggaran, 

pengawasan, evaluasi dan pertanggung jawaban dimana Kepala Desa harus 

sanggup mengkoordinasikan aparat desa untuk ikut serta dalam membantu 

pelaksanaan pengelolaan maupun perencanaan pembangunan fisik yang 

merupakan faktor penting yang termasuk dalam kemampuan intelektual. 

Indikator dari kemampuan intelektual yang hendak diteliti terdapat tiga poin 

diantaranya yaitu: 

1. Kemampuan dalam membuat perencanaan pembangunan desa 

2. Kemampuan dalam melakukan pembangunan desa 

3. Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi atas pembangunan desa. 

 

E. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan skema kerangka pikir sebelumnya penulis dapat menjabarkan isi 

dari poin-poin tersebut melalui deskripsi fokus, yaitu: 

1. Manajemen Pembangunan Desa, adalah suatu rangkaian proses 

perencanaan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang akan 

dilaksanakan di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. 

2. Perencanaan, adalah suatu pembangunan ditinjau berdasarkan fakta serta 

dasar mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan 
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kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan di Desa 

Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. 

3. Pelaksanaan, adalah melakukan rangkaian kegiatan yang berawal dari 

konsep untuk mencapai suatu tujuan, maka konsep tersebut diterapkan 

dalam suatu pembangunan di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone. 

4. Pengawasan, adalah mengamati pelaksanaan dalam pembangunan di Desa 

Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. 

5. Peningkatan Pembangunan Desa, adalah bertambahnya suatu bangunan 

desa yang dapat dimanfaatkan atau digunakan dengan baik oleh masyarakat 

desa di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan selama 2 (dua) bulan setelah seminar proposal 

dimulai dari tanggal 25 Februari s/d 25 Maret 2021. Penelitian ini dilaksanakan 

di daerah Kabupaten Bone tepatnya di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone. Adapun alasan memilih lokasi tersebut untuk melihat 

bagaimana perkembangan atau peningkatan suatu pembangunan desa yang 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua 

Boccoe Kabupaten Bone. 

 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian 

kualitatif tidak ditemukan adanya angka-angka yang dianalisis dengan alat 

statistik melainkan data yang diperoleh dari penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif nantinya digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu 

hasil penelitian. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya, 

dicatat dan diamati melalui observasi dan wawancara. Sedangkan data 

sekunder merupakan data yang diperoleh dari materi dan buku tertulis yang 
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sesuai dengan tujuan peneliti. Data sekunder ini juga dapat dikatakan sebagai 

data yang diperoleh dari sumber kedua melalui lembaga terkait. 

 1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari hasil wawancara 

maupun observasi oleh informan/narasumber pada lokasi/objek 

penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung 

mengenai dengan objek penelitian. Data sekunder adalah data pendukung 

yang bersumber dari literature maupun data yang terkait dengan 

lokasi/objek penelitian.  

 

D. Informan 

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal dengan konsep populasi dan 

sampel. Sumber informasi untuk penelitian kualitatif adalah informan atau 

narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian dan oleh peneliti 

dianggap mampu memberikan dan data. (Sugiyono, 2007:62). 

Informan ialah asal informasi utama yaitu  orang (masyarakat) yang 

benar-benar tahu atau penyelenggara yang terlibat langsung dengan 

permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi informan atau narasumber pada 

penelitian ini, yaitu: 

Tabel 3.1 Tabel Informan 

No. NAMA INISIAL KETERANGAN 

1 Jamaluddin (J) Kepala Desa Pakkasalo 

2 Anugerah (A) Sekretaris Desa Pakkasalo 



 
 
 

35 
 

 

3 Syahruddin (SH) KAUR Perencanaan 

Pemerintahan Desa Pakkasalo 

4 Nirwana (N) KAUR Keuangan 

Pemerintahan Desa Pakkasalo 

5 Jafar (JF) Ketua BPD Pakkasalo 

6 Saleh (S) Tokoh Masyarakat/ 

Masyarakat Desa Pakkasalo 

7 Dg Temba (DT) Tokoh Masyarakat/ 

Masyarakat Desa Pakkasalo 

8 Dg Baji (DB) Tokoh Masyarakat/ 

Masyarakat Desa Pakkasalo 

Sumber: Desa Pakkasalo 

Tabel 3.1 diatas merupakan tabel yang berisikan profil dari seluruh informan 

atau narasumber yang disertai jabatan atau wewenang masing-masing di tempat 

penelitian atau desa Pakkasalo, yang dimana informan tersebut memudahkan 

peneliti untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan saat melakukan 

penelitian dilokasi. 

Dapat dilihat dari tabel diatas peneliti memilih beberapa informan yang 

tersebar pada beberapa unit kerja yang ada di pemerintahan Desa Pakkasalo 

Kecamatan Dua Boccoe, dan juga perwakilan dari tokoh masyarakat guna 

mendukung data dari peneliti. Dalam penelitian ini, dari delapan atau keseluruhan 

narasumber yang terlibat, ada tujuh narasumber berjenis kelamin pria, sedang hanya 

ada satu narasumber berjenis kelamin wanita. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan: 
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1. Wawancara 

Wawancara digunakan pada penelitian lapangan karena memiliki sejumlah 

kelebihan, yaitu: bisa digunakan oleh peneliti untuk lebih cepat memiliki 

informasi yang dibutuhkan, lebih meyakinkan peneliti bahwa responden 

mengartikan pertanyaan dengan benar, memberikan keluwesan atau 

kemungkinan besar pada proses pengajuan pertanyaan, banyak pengendalian 

yang bisa dilatih pada konteks pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang 

diberikan, informasi bisa lebih siap diperiksa kebenarannya atas dasar isyarat 

nonverbal. (Widodo:2005) 

2. Observasi 

Menurut Widodo (2005). Teknik ini dipakai untuk mendapatkan fakta-fakta 

empirik yang terlihat (kasat mata) dan guna mendapatkan dimensi-dimensi baru 

untuk pengertian pada konteks maupun fenomena yang diteliti, yang terlihat di 

kancah penelitian. Fenomena atau konteks tersebut terkait dengan fokus atau 

variable yang mau diteliti. 

3. Studi Dokumentasi 

Penelitian dapat memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar (foto) 

atau benda-benda-benda lainnya pada kondisi lapangan. Hasil dokumentasi ini 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan data sekunder atau mendukung data 

primer hasil wawancara. (Widodo:2005) 

 

F. Teknik Analisis Data 
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1. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, trabsformasi data kasar yang muncul daari catatan-

catatan dilapangan selama meneliti, untuk menetukan informasi mana yang 

dianggap sesuai dan tidak sesuai atas masalah yang menjadi pasti pada 

penelitian di lapangan. 

2. Penyajian data adalah kegiatan sekumpulan informasi pada bentuk naratif, 

grafik jaringan bagan dan table yang bertujuan mempertajam pemahaman 

penelitian pada informasi yang digunakan kemudian disajikan pada uraian 

penjelasan ataupun table. 

3. Kesimpulan atau verifikasi yang mencari arti pola-pola penjelas, 

konfigurasi yang mungkin, proposisi dan alur sebab akibat,. Penarikan 

kesimpulan dikerjakan dengan cara cermat dengan melakukan verifikasi 

berbentuk tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data 

bisa diuji validitasnya. 

 

G. Teknik Pengabsahan Data 

Salah satu cara yang paling mudah dan penting dalam menguji 

keabsahan hasil dalam penelitian tersebut adalah dengan cara melakukan 

triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:127), teknik pengumpulan data 

triangulasi tersebut dapat diartikan menjadi teknik pengumpulan data yang 

bersifat menghubungkan beragam macam teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang sudah ada. Dan menurut Sugiyono ada 3 macam triangulasi 

meliputi : 
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1. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber yang artinya membandingkan dengan cara 

mengecek data yang telah didapatkan melalui sumber yang berbeda. 

Peneliti melakukan pengumpulan data dan pengujian data yang 

didapatkan dengan melalui pengamatan dan membandingkan hasil 

pengamatan dengan wawancara mencocokkan antara apa yang 

dikatakan secara perseorangan, membandingkan hasil wawancara 

dengan dokumen yang ada. 

2. Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kreabilitas data 

dilakukan dengan menggunakan cara yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. Misalnya peneliti 

memperoleh data dengan cara mengunakan wawancara, kemudian 

dicek dengan cara observasi, dokumentasi atau kuisioner. 

3. Triangulasi waktu  

Waktu pun sering mempengaruhi kreabilitas data. Data yang 

dikumpulkan bersama dan menggunakan metode wawancara di pagi 

hari ketika informan sedang  bugar dan belum banyak persoalan 

sehingga  berkenaan untuk memberikan informasi yang lebih 

meyakinkan. Sehingga peneliti bisa mendapatkan data-data yang jelas 

dalam penelitiannya. Dan triangulasi juga dapat dilakukan dengan 

melalui mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi 

tanggung jawab dalam melakukan pengumpulan data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Letak Geografis 

Letak geografis sangat strategis sebab adalah pintu gerbang pantai timur 

Sulawesi Selatan yang merupakan pantai barat Teluk Bone yang mempunyai 

garis pantai yang begitu panjang membujur dari Utara ke Selatan menelusuri 

Teluk Bone tepatnya sekitar 174 Kilometer sebelah Timur  dari kota  Makassar. 

Luas wilayahnya sekitar 4.559 km2 atau 9,78  persen dari luas Provinsi Sulawesi 

Selatan. Kabupaten Bone mempunyai garis pantai sepanjang 138 km. Wilayah 

yang besar ini  terbagi menjadi 27 kecamatan dan 372  desa/kelurahan. Ibu 

kota  Kabupaten Bone adalah Watampone. 

Berikut gambar peta administrasi Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan: 

Gambar 4.1 Peta Administrasi 

 

sumber:https://petatematikindo.wordpress.com/2013/01/06/adm

inistrasi-kabupaten bone/amp/ 

https://petatematikindo.wordpress.com/2013/01/06/administrasi-kabupaten%20bone/amp/
https://petatematikindo.wordpress.com/2013/01/06/administrasi-kabupaten%20bone/amp/
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Dilihat dari gambar 4.1 peta administrasi kabupaten Bone diatas, secara 

geografis Kabupaten Bone berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut: 

Utara    : Kabupaten Wajo dan Soppeng 

Timur   : Teluk Bone 

Selatan : Kabupaten Sinjai dan Gowa 

Barat    : Kabupaten Maros, Pangkep, Barru. 

Secara astronomis Kabupaten Bone terletak pada  posisi 4°13’ – 5°6’ 

Lintang Selatan dan antara 119°42’-120°30’ Bujur Timur. Letaknya yang dekat 

dengan garis khatulistiwa menjadikan Kabupaten Bone  beriklim  tropis . 

Sepanjang tahun 2014, kelembaban udara berkisar  antara 77–86 persen dengan 

suhu udara 24,4°C-27,6°C. 

Wilayah Kabupaten Bone terbagi menjadi dua tipe hujan: tipe 

hujan  Monsoon dan tipe hujan lokal. Tipe hujan Monsoon memiliki 

curah   hujan tertinggi saat bertiup angin monsun Asia yaitu bulan Januari dan 

Februari. Tipe ini mencakup wilayah Kabupaten Bone bagian barat. Tipe kedua 

memiliki kriteria pola hujan terbalik dengan pola monsoon, yaitu curah hujan 

tertinggi terjadi pada bulan Mei-Juni. Tipe ini mencakup sebagian besar wilayah 

Kabupaten Bone. 

Selain kedua wilayah tersebut terdapat juga wilayah peralihan, yaitu 

Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti 

wilayah Barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur.  Jumlah curah hujan 
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bulanan di Wilayah Bone bervariasi dengan rata-rata  tahunan  sebesar 201,25 

mm. Curah hujan tertinggi terjadi di bulan Juni yaitu 638 mm dengan banyaknya 

hari hujan sebanyak 23 hari.  Bagian Timur Kabupaten Bone bertopografi pesisir 

menjadikan Bone  mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan 

ke utara.  Bagian barat dan selatan terdapat pegunungan dan perbukitan 

yang  celah-celahnya terdapat aliran sungai. 

Luas wilayahnya Kabupaten Bone sekitar 4.559 km2 atau 9,78  persen dari luas 

Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah yang besar ini  terbagi menjadi 27 

kecamatan dan 372  desa/kelurahan. Ibukota    Berikut rincian luas wilayah 

masing-masing kecamatan. 

2. Gambaran Umum Desa Pakkasalo 

2.1.  Kondisi Desa 

a. Sejarah Desa  

Awal mula dinamakannya Pakkasalo berawal dari kondisi letak 

geografisnya yang terdiri dari beberapa anak sungai yang dalam bahasa bugis 

‘SALO’ yang memiliki arti sungai dan ‘PAKKA’ yang berarti cabang, dan jika 

diartikan ‘PAKKASALO’ berarti Sungai yang terdiri dari Beberapa Cabang 

Suangai (anak suangai). 

2.2. Visi dan Misi Desa Pakkasalo 

a. Visi 

Visi Desa Pakkasalo disusun dari rangkaian panjang diskusi-diskusi 

formal maupun informal dengan segenap warga Desa Pakkasalo atau Tokoh-
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tokoh Masyarakat sebagai representasi dari warga desa Pakkasalo. Visi desa 

Pakkasalo semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya 

rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJM 

Desa Tahun 2020-2022 dengan metode “Community Action Plan” (CAP). 

Dalam kegiatan ini, semakin mendekatkan Visi Desa Pakkasalo dengan 

kenyataan yang ada di desa dan masyarakat. Kenyataan yang dimaksud baik 

merupakan potensi, permasalahan maupun hambatan yang ada di desa dan 

masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun kedepan. Bersamaan dengan 

penetapan RPJM Desa Pakkasalo, dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa 

Pakkasalo : 

Berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki 

Desa Pakkasalo dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan, 

maka visi Desa Pakkasalo Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut : 

MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, MAKMUR, AMAN 

DAN BERAKHLAK MULIA 

b. Misi 

Untuk mencapai visi Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Makmur, 

Aman, dan Berakhlak Mulia, Desa Pakkasalo telah menetapkan misi sebagai 

berikut : 

1. Membangun dan mendorong majunya pendidikan baik formal maupun 

non formal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat 

tanpa terkecuali 
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2. Mengembangkan dan membangun sistem pemerintahan desa yang 

profesional, efektif dan efisien. 

3. Memperkuat sumber-sumber ekonomi rakyat dan kelembagaan ekonomi 

masyarakat 

4. Membangun infrakstruktur perdesaan untuk industrialisasi pertanian dan 

perikanan 

5. Mengembangkan dan membangun sistem pendidikan yang berbasis 

kompetensi 

6. Mengembangkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat seperti 

pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal. 

7. Mengembangkan solidaritas antar tokoh masyarakat dan semua komponen 

masyarakat untuk membangun desa yang berlandaskan moral serta 

menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat. 

8. Pemberdayaan masyarakat yang berwawasan gender (menciptakan 

keluarga harmoni dan meningkatkan peran perempuan ditingkat 

masyarakat ). 

9. Membangun sistem pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada 

pelayanan publik. 

10. Mengembangkan potensi desa sebagai potensi unggulan di semua bidang. 

11. Meningkatkan peran generasi muda dalam mewujudkan cita-cita 

pembangunan desa. 
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12. Menanggulangi kemiskinan dengan peningkatan keterampilan dan 

pengembangan pertanian, industri kecil dan perdagangan serta 

peningkatan peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan 

dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan. 

13. Meningkatkan pengelolaan secara berdaya guna dan berhasil guna potensi 

sumber daya alam (SDA) yang ada dengan peningkatan sumber daya 

manusia (SDM) yang memiliki keunggulan melalui pendidikan formal dan 

non formal serta pendidikan dan pelatihan. 

14. Membangun dan mendorong terciptanya pendidikan yang menghasilkan 

insan intelektual, insan inovatif dan insan entrepreneur. 

15. Membangun dan mendorong terwujudnya pendidikan kejuruan atau 

keahlian baik formal maupun informal yang berbasis dan mengembangkan 

sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. 

16. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk optimalisasi sektor 

pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, baik tahap produksinya 

maupun pengelolaan hasilnya. 

17. Menjamin dan mendorong usaha-usaha untuk terciptanya pembangunan di 

segala bidang yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan, sehingga 

terjadi keberlanjutan usaha-usaha pembangunan dan pemanfaatnya. 

Pada awal pemerintahan dipimpin oleh H. Konta kurang lebih 30 tahun, 

pada awal pemerintahan dipimpin oleh H. Konta kurang lebih 30 tahun, lalu 
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tongkat pemerintahan beralih kemenantu beliau yang bernama Ir. Burhanuddin 

pada pemilihan kepala desa dikal itu. 

Ir. Burhanuddin memegang tongkat kepemerintahan selama 2 periode, setelah 

pemilihan kembali terpilihlah Irwan (anak H. Konta), beliaulah yang memimpin 

Pakkasalo selama dua periode dan berakhir pada tanggal 7 Juni 2016, dan 

dilanjutkan oleh A. Muh. Annas, S.Pd, M.Si selaku pejabat Sementara Desa 

Pakkasalo hingga berakhir pada bulan Desember tahun 2016, dan tongkat 

pemerintahan kemudian di berikan kepada H. Jamaluddin Sabba S.H. seorang 

pengacara yang telah memenangkan pilkades pada tahun 2016 dan menjabat 

sampai saat ini.  

Desa Pakkasalo terbagi dalam empat dusun, yaitu Dusun I Polejiwa, 

Dusun II Polejiwa, Dusun III Pakksalo dan Dusun IV Kampung Baru. Desa 

Pakkasalo pada umumnya daerah daratan rendah dan rawan banjir pada saaat 

sungai walennae meluap. Kehidupan masyarakat umumnya bermata pencaharian 

Petani, Nelayan, dan Wirasawasta/Pengusaha serta Pegawain Negeri Sipil. 

3. Kondisi Geografis 

Tinggi Tempat Dari Permukaan Laut :  26 m 

Koordinat, Garis Lintang   :  04.29306000 LU/LS 

Koordinat, Garis Bujur   :  120.24417000 BT 

Curah Hujan Rata-Rata Per Tahun  :  1608 mm 

Keadaan Suhu Rata-Rata   :  290
 C 

Perumahan     :  120 Ha 
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Sawah Irigasi    :  200 Ha 

Sawah Tadah Hujan   :  0 Ha 

Kebun     :  22 Ha 

4. Letak dan Luas Wilayah 

Desa merupakan sebuah wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk 

yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan 

politik, sosial, ekonomi dan juga keamanan dalam pertumbuhannya menjadi 

kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin 

antara masing-masing warganya, yang pada umumnya warga hidup dari 

pertanian, serta memiliki hak mengatur rumah tangganya sendiri, dan juga secara 

administrative berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota (Jeddawi dkk, 

2018). 

Dengan demikian batas wilayah Desa merupakan batas kewenangan 

pemerintah desa. Desa Pakkasalo terdiri dari empat dusun yaitu: Dusun 1 

Polejwa I, Dusun 2 Polejiwa 2, Dusun 3 Pakkasalo, dan Dusun 4 Kampung Baru 

dengan luas wilayah 776 Ha, yang berbatasan langsung dengan:  

Tabel 4.1 Letak dan Luas Wilayah 

Sebelah Utara : Desa Kampoti Kec. Dua Boccoe Kab. Bone 

Sebelah Timur : Desa Tocina Kec. Dua Boccoe Kab. Bone 

Sebelah Selatan : Desa Cabbbeng Kec. Dua Boccoe Kab. Bone 

Sebelah Barat : Desa Uloe dan Kel. Unyi Kec. Dua Boccoe Kab. 

Bone 

Sumber: Kantor Desa Pakkasalo 
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Berdasarkan isi tabel 4.1. di atas menunjukkan bahwa di sebelah utara 

berbatasan langsung dengan Desa Kampoti Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten 

Bone, untuk di sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Tocina 

Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, dan untuk di sebelah selatan 

berbatasan dengan Desa Cabbeng Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, 

sedangkan untuk sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Uloe dan 

Kelurahan Unyi  Keamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. 

Dapat dilihat dari tabel sebulumnya yang disertai dengan uraian penjelasan 

antara perbatasan desa Pakkasalo, bahwa perbatasan antar desa atau kelurahan 

yang ada di desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, jelas ada 

lima desa atau kelurahan di Kecamatan Dua Boccoe yang berada tidak jauh dari 

desa Pakkasalo. 

5. Iklim 

Iklim merupakan sebagai sintesis kejadian cuaca selam kurun waktu yang 

panjang, dimana secara statistik cukup mampu dipakai untuk menunjukkan nilai 

statistik yang berbeda dengan keadaan pada setiap saatnya. Dengan demikian, 

iklim Desa Pakkasalo sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia 

mempunyai iklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan hujan hal tersebut 

mempunyai pengaruh langsung terhadap aktifitas masyarakat di Desa Pakkasalo 

Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. 

6. Jumlah Penduduk 
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Penduduk merupakan jumlah yang bertempat tinggal pada sebuah wilayah 

di waktu tertentu serta merupakan hasil dari proses-proses demografi (Danamik 

dan Selna, 2020). Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di 

wilayah geografis republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau 

mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan namun bertujuan untuk 

menetap.  Jumlah penduduk desa Pakkasalo 2.527 Jiwa dengan jumlah Kepala 

Keluarga 518 Kartu Keluarga (KK). 

7. Mata Pencaharian 

Desa merupakan sebuah tempat tinggal masyarakat di sebuah wilayah 

yang mempunyai batas-batas. Di desa juga memiliki berbagai kegiatan guna 

memenuhi segala keperluan yang dibutuhkannya. Masyarakat desa saling 

berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, seperti tolong-menolng, 

pinjam-meminjam dan juga kegiatan sosial lainnya. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), arti mata pencaharian adalah pekerjaan atau 

pencaharian utama yang dikerjakan untuk biaya hidup sehari-hari.  

Berdasarkan mata pencaharian pada masyarakat desa tersebut mempunyai 

beberapa jenis tipologi, seperti masyarakat desa yang bermata pencaharian 

pertanian, pedagang atau wiraswasta, dan juga karyawan, pertukangan, honorer, 

dan pegawai negeri sipil. Salah satu karakteristik masyarakat pedesaan bekerja 

guna mencari nafkah dalam pemenuhan kebutuhannya ialah pada sektor 

pertanian, yaitu sekitar 69% dari jumlah penduduk desa Pakkasalo. 
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 Di bawah ini adalah data mata pencaharian masyarakat Desa Pakkasalo 

Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone: 

Tabel 4.2 Mata Pencaharian 

Petani : 69% 

Pedagang/Wiraswasta : 27% 

PNS, Honorer, Jasa Pertukangan, Karyawan : 4% 

Sumber: Kantor Desa Pakkasalo 

Berdasarkan pada tabel 4.2 di atas menunjukkan pekerjaan yang ada di 

desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone menunjukkan dimana 

mayoritas pekerja masyarakat tersebut yaitu Petani dimana 69% dari total jumlah 

penduduk. Untuk pekerjaan pedagang/wiraswasta yaitu sebanyak 27% 

sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil, Honorer, Jasa Pertukangan, Karyawan 

hanya 6% dari total jumlah penduduk. 

Dilihat dari tabel sebelumnya sebagian besar masyarakat pedesaan mata 

pencahariannya lebih dominan  pada sektor pertanian karena iklim dan jenis 

tanah di pedesaan sangat mendukung untuk kegiatan petanian karena desa 

Pakkasalo kecamatan Dua Boccoe kabupaten Bone salah satu bagian pedesaan 

yang beriklim tropis, yang dimana musim penghujan dan kemarau selalu ada 

setiap tahun, dan juga tanah di desa Pakassalo termasuk tanah yang subur untuk 

bercocok tanam. 

 

8. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

meningkatkan pengetahuan seseorang dalam hal penguasaan teori, pengambilan 
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keputusan dan menyelesaikan masalah dari kegiatan yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari 

(Heidjrachman dan Husnan,2000). Pendidikan adalah sebuah yang diperlukan 

guna memperoleh keseimbangan dan juga kesempurnaan dalam perkembangan 

individu maupun masyarakat. Penekanan dan pendidikan disbanding dengan 

pengajaran terletak pada pembentukan kesadaran dan kepribadian individu dan 

juga masyarakat disamping transfer ilmu dan juga keahlian (Nurkholis, 2013). 

Tingkat pendidikan masyarakat pedesaan pada umumnya masih rendah 

dimana mayoritas pendidikannya hanya sampai ke tingkat Sekolah Dasar (SD) 

sehingga pengetahuan mereka juga terbatas, dikarenakan tingkat kesadaran 

masyarakat di pedesaan terhadap pendidikan formal masih rendah. Hal ini juga 

tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah keadaan 

ekonomi. Dibawah ini adalah data tingkat pendidikan masyarakat Desa 

Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe: 

Tabel 4.3 Tingkat Penndidikan 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Tidak Tamat SD 

SD 

SMP 

SMA 

Diploma/Sarjana 

: 

: 

: 

: 

: 

267 Orang 

719 Orang 

243 Orang 

207 Orang 

71 Orang 

Sumber: Kantor Desa Pakkasalo 

Berdasarkan pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan yang 

ada di desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone menunjukkan 

bahwa masyarakat yang tidak tamat Sekolah Dasar sekitar 267 orang, untuk yang 
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tamat Sekolah Dasar sebanyak 719 orang, untuk tamat Sekolah Mengah Pertama 

yaitu sebanyak 243 orang, dan untuk yang tamat sampai Sekolah Menengah Atas 

yaitu sebanyak 207 orang, sedangkan untuk yang selesai sampai 

Diploma/Sarjana yaitu sebanyak 71 orang. Dimana tingkat pendidikan 

merupakan sebuah proses jangka panjang yang menggunakan prosedur 

sistematis dan teroragnisir, dimana tenaga kerja manajerial mempelajari 

pengetahuan konseptual dan juga teoritis untuk tujuan yang umum (Juliana dkk, 

2015). 

Pada tabel 4.3 sebelumnya, tingkat pendidikan di Desa Pakkasalo 

Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone masih menunjukkan tingkat 

pendidikan yang rendah dimana sebanyak 267 (jiwa) masyarakat yang memiliki 

pendidikan tidak tamat sekolah dasar. Jumlah tersebut sangat mempengaruhi 

pola pikir serta dalam mengambil keputusan berkaitan dengan aktivitasnya. 

9. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang 

memungkinkan lingkungan pedesaan mampu berfungsi sebagaimana mestinya 

dan berfungsi guna menunjang penyelenggaraan serta pengembangan kehidupan 

ekonomi, sosial dan juga budaya. Ketersediaan sarana dan prasarana pada setiap 

daerah belum bisa dibilang cukup memadai sebab masih jarangnya dijalankan 

evaluasi sarana dan prasaran pada setiap daerah. (Darmawan, 2018). 

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang 
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merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 

pembangunan, proyek). Berikut tabel sarana dan prasarana Pemerintahan Desa 

Pakkasalo, 

Tabel 4.4 

Sarana dan Prasarana Desa Pakkasalo 

a. Kantor Desa : 1 Unit 

b. Masjid : 5 Unit 

c. Sekolah Dasar : 3 Unit 

d. TK  : 1 Unit 

e. Taman Padi Tungka : 1 Unit 

f. Posyandu : 4 Unit 

g. Poskamling : 4 Unit 

h. Jalan Desa : 6 Km 

sumber: Kantor desa Pakkasalo 

Dari tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang ada di 

desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone menunjukkan bahwa 

kantor desa sebanyak 1 unit, untuk tempat ibadah seperti masjid itu sebanyak 5 

unit, untuk sekolah dasar sebanyak 3 unit, untuk taman kanak-kanak sebanyak 1 

unit, untuk taman padi tungka sebanyak 1 unit, untuk  Posyandu sebanyak 4 unit, 

dan untuk Poskamling sebanyak 4 unit, sedangkan untuk jalan itu ada sekitar 6 

kilometer. 

Dari beberapa sarana dan prasaran yang ada di desa Pakkasalo yang sudah 

jelas keberadaannya, dengan adanya hal tersebut sangat bermanfaat bagi 

masyarakat desa. Sarana dan prasarana salah satu indikator penting dalam 

mengukur potensi desa, karena dapat dimanfaatkan untuk perkembangan desa 
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bagi masyarakat setempat. Tujuan pembangunan sarana dan prasarana juga 

untuk meningkatkan kualitas kehidupan dalam bermasyarakat dengan 

memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan fungsinya. 

 

B. Kondisi Pemerintahan Desa 

1. Pembagian Wilayah Desa 

Desa merupakan satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat 

sehingga menjadi badan hukum. Desa merupakan suatu wilayah dengan batas-

batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hokum (adat) yang memiliki hak 

mengatur dan juga mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal 

usulnya (Jeddawi dkk, 2018). Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa 

unit permukiman kecil yang disebut kampung, yang didalamnya terbagi atas 

beberapa Dusun dan/atau RT/RW. Selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 

masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

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

diakui dab dihormati dalam sistem pemerintahan. 

Pembagian wilayah juga adalah istilah generik untuk suatu wilayah 

pemerintahan. Didalam wilayah biasanya berupa suatu pemerintahan lokal 

dengan nama yang berbeda-beda dan dengan derajat otonomi tertentu. Wilayah 

Desa Pakkasalo terbagi atas 4 (empat) Dusun yakni : 
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Tabel 4.5 Pembagian Wilayah Desa 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dusun I 

Dusun II 

Dusun III 

Dusun IV 

: 

: 

: 

: 

Polejiwa 1 

Polejiwa 2 

Pakkasalo 

Kampung Baru 

Sumber: kantor desa Pakkasalo 

 Berdasarkan pada tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa pembagian wilayah 

desa yang berada di desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone 

menunjukkan bahwa ada 4 dusun yaitu dimana dusun I berada di Polejiwa 1, 

untuk dusun II berada di Polejiwa 2, dan untuk dusun III berada di Pakkasalo, 

sedangkan untuk dusun IV berada di Kampung Baru. Dari keempat dusun yang 

ada di desa Pakkasalo dusun satu dan dusun dua memiliki nama dusun yang 

sama, sedangkan dusun tiga dan dusun empat berbeda. 

 Dapat dikatakan bahwa dusun merupakan bagian dari wilayah desa sebagai 

lingkungan kerja yang di dalamnya berlangsung pemerintahan desa. Sementara 

itu, arti yang sama juga melekat pada dukuh. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), dukuh memiliki dua arti. Pertama, dukuh bermakna dusun 

atau kampung kecil, yang kedua dukuh memiliki arti bagian dari desa. 

2. STOK Desa Pakkasalo 

 Struktur organisasi adalah gambaran dari pembagian wewenang dan juga 

tanggungjawab serta hubungan vertikal dan horizontal sebuah organisasi dalam 

menjalankan operasionalnya. Struktur organisasi menjadi sebuah pola-pola 

tugas dan hubungan tugas yang telah ditentukan, alokasi kegiatan pada sub-sub 
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unit yang terpisah, distribusi kewenangan diantara posisi administrasi serta 

jaringan komunikasi formal. 

 Menurut Nurlia (2019), menyatakan bahwa struktur organisasi merupakan 

sebuah gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemanan 

organisasi kedudukan, serta jenis wewenang pejabat, bidang, dan hubungan 

pekerjaan, garis pemerintahan dan juga tanggungjawab, rentang kendali dan 

sistem pimpinan organisasi. Dengan demikian, struktur organisasi merupakan 

keseluruhan dari tugas-tugas yang dikelompokkan kedalam fungsi-fungsi yang 

ada. Berikut gambar struktur organisasi tata pemerintahan Desa Pakkasalo 

Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone : 

Gambar 4.2 

Struktur Organisai Tata Pemerintahan Desa Pakkasalo 

 
sumber: Kantor Desa Pakkasalo 

Dari gambari 4.2 struktur organisasi tata pemerintahan desa Pakkasalo 

diatas menunjukkan bahwa ada beberapa unit kerja yaitu, Badan 

Permusyawaratan Desa atau kadang disingkat dengan sebutan BPD, dan Kepala 
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Desa Pakkasalo, beserta Sekretaris Desa Pakkasalo, kemudian Kaur Keuangan, 

dan Kaur Perencanaan, selanjutnya ada empat kadus yaitu Kadus I Polejiwa 1, 

Kadus II Polejiwa 2, Kadus III Pakkasalo, Kadus IV Kampung Baru. Unit kerja 

adalah kumpulan orang-orang yang bergabung dalam suatu kelompok, regu atau 

tim yang saling bekerjasama untuk menyelesaikan suatu proyek.  

Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan bahwa berhasilnya pembangunan 

yang dijalankan di desa tertentu harus mendapatkan dukungan yang kuat dari 

pemerintah desa dan juga masyrakat setempat. Pemerintah desa sebagai 

pelayanan masyarakat, harus mempunyai kemampuan yang optimal, serta 

masyarakat harus mampu mendukung program yang dijalankan oleh pemerintah 

desa. Dengan demikian, antara pemerintah desa beserta jajarannya dan 

masyarakat harus saling memberi dukungan, dimana pemerintah desa sebagai 

penggerak partisipasi, maka masyarakat tentunya juga sebagai pemberi 

kontribusi dalam menjalankan pembangunan desa. Dimana keduanya, saling 

mendukung dan saling mengisi dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada di 

desa. 

2.1 Data Aparat Pemerintah Desa dan Anggota BPD 

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa.  

Adapun Tabel Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pakkasalo 

dengan susunan personalia sebagai berikut: 
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a. Data Aparat Desa 

 Peran aparatur pemerintah desa sangat diharapkan dalam rangka 

mewujudkan peran pemerintah sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah 

dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yaitu Pemerintah desa diberikan 

wewenang untuk mengatur serta mengurus daerahnya masing-masing demi 

kesejahteraan rakyat berimbas kepada terwujudnya pembangunan nasional 

(Gavera, 2018). Selain itu, perangkat desa juga adalah pegawai pemerintah 

dalam bidang pelayanan masyarakat yang memiliki tugas dan kewajiban 

terhadap pelayanan masyarakat dimana mereka bekerja serta mendukung Kepala 

Desa dalam melakukan tugasnya. Salah satu fungsi pemerintah adalah 

menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pelayanan sebagai bentuk dari 

tugas umum pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Pada bagian data aparat desa akan dipaparkan secara singkat mengenai latar 

belakang setiap informan pada penelitian ini, meliputi jabatan, nama, tingkat 

pendidikan dan juga lama bekerja dari setiap narasumber. Profil pada setiap 

informan bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.6 Data Aparat Desa 

Jabatan 

 
Nama Keterangan 

Kepala Desa H. Jamaluddin Sabba, SH 
Menjabat mulai bulan 

Januari 2021 

Sekertaris Desa Anugerah Jamal, SH 
Menjabat mulai bulan 

Januari 2021 

Kaur Keuangan Nirwana  
Menjabat mulai bulan 

Januari 2021 

Kaur Peerencanaan Syahruddin SB S.pd 
Menjabat mulai bulan 

Januari 2021 
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Kasi Pemerintahan Supratman S.H 
Menjabat mulai bulan 

Januari 2021 

Kasi 

Pemberdayaan dan 

Pelayanan 

Marwah S.Pdi  
Menjabat mulai bulan 

Januari 2021 

Kepala Dusun I Awal Syam, S.Kom 
Menjabat mulai bulan 

Januari 2021 

Kepala Dusun II Irwan Ihsan S.E 
Menjabat mulai bulan 

Januari 2021 

Kepala Dusun III Samikhah 
Menjabat mulai bulan 

Januari 2021 

Kepala Dusun IV H. Patang 
Menjabat mulai bulan 

Januari 2021 

sumber: Kantor Desa Pakkasalo 

b. Data Keanggotaan BPD 

Kehadiran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai lembaga 

perwakilan desa secara formal memang melahirkan harapan baru demokrasi 

desa. Masyarakat tentunya sangat berharap BPD menjadi lokomotif baru 

demokrasi desa yaitu sebagai sarana artikulasi, aspirasi, dan juga partipasi 

(Paramhita dkk, 2017). BPD memiliki fungsi dan tugas yang sangat strategis dan 

penting dalam tahapan perencanaan dan penganggaran di Desa. Tahapan 

perencanaan dan penganggaran di Desa merupakan kegiatan utama 

penyelenggaraan pemerintah Desa dalam memenuhhi pelayanan bagi segenap 

masyarakat yang ada di Desa. 

Selain dari itu, tujuan BPD adalah menjaga keutuhan masyarakat. 

memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan 

sosial, artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya. 

Data atau profil keanggotaan BPD secara singkat yang ada di Desa Pakkasalo 
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Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, dapat dilihat pada tabel berikut 

dibawah ini: 

Tabel 4.7 Profil Anggota BPD Desa Pakkasalo 

Jabatan Nama Keterangan 

Ketua BPD Muh. Jafar 
Perwakilan 

Dusun III 

Wakil Ketua BPD H. Muh. Tang, S.Pd 
Perwakilan 

Dusun IV 

Anggota BPD Usman Alam 
Perwakilan 

Dusun II 

Anggota BPD Hj. Sitti Aman 
Perwakilan 

Dusun I 

Anggota BPD Hj. Asmawati Azis 
Perwakilan 

Dusun II 

Anggota BPD Drs. A. Sudirman 
Perwakilan 

Dusun II 

sumber: Kantor Desa Pakkasalo 

Tabel 4.6 dan 4.7 di atas adalah tabel yang berisikan data atau profil dari 

sebagaian yang menjadi informan dalam penelitian ini. Bisa dilihat pada tabel di 

atas, bahwa informan dalam penelitian ini tersebar kebeberapa unit kerja yaitu 

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur 

Pemerintahan, Kaur Pemberdayaan dan Pelayanan, perwakilan setiap Kepala 

Dusun, dan juga Anggota BPD serta Masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah 

pemerintahan Desa Pakkaslo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.  

Data yang dihasilkan oleh peneliti sangat penting dalam melakukan 

penelitian karena merupakan bahan dasar untuk menghasilkan sebuah wawasan 

yang berguna dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Maka dari itu, Peneliti 

memilih informan yang memiliki peran atau keterlibatan langsung dalam hal 
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perencanaan dan juga pembangunan guna memastikan bahwa data tersebut valid 

dan bisa dipertanggungjawabkan.  

C. Hasil Penelitian 

1. Perencanaan dalam Pembangunan Desa Pakkasalo Kecamatan Dua 

Boccoe Kabupaten Bone. 

Perencanaan adalah faktor mendasar dalam melaksanakan setiap 

kegiatan dan juga program. Perencanaan dimaksud untuk menyeimbangkan 

berbagai faktor yang tersedia dalam menjalankan sebuah kegiatan, dengan 

harapan bahwa kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Perencanaan 

merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-

keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternative penggunaan sumber daya 

guna mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang (Manghayu, 

2018). 

Pembangunan merupakan rangkaian usaha guna mewujdukan 

pertumbuhan dan juga perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh 

sebuah negara bangsa menuju modernitas. Sama halnya yang dijalankan oleh 

pemerintah Desa Pakkasalo dalam melaksanakan pembangunan yang pada 

hakikatnya harus diprioritaskan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan 

masyarakat (Pardede dkk, 2021). Pembangunan merupakan salah satu arah 

menuju yang lebih serta sebagai perubahan perbaikan itu sendiri yang 

memerlukan pengarahan segala budi daya manusia guna mewujudkan apa yang 

dicita-citakan. 
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Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala 

prioritas, agenda kegiatan. Maka dari anggaran pembangunan yang dialokasikan 

berfokus untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik serta 

pemberdayaan kemasyarakatan. Pemerintah Desa dalam menyusun program 

yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, 

pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta 

perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. 

Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah 

Desa (RKPDesa) (Hurriyaturrohman dkk, 2021). 

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 

dimana dalam penyusunan rencana pembangunan di Desa Pakkasalo, maka 

aparatur pemerintahan desa juga melibatkan Badan Perwakilan Desa (BPD) 

yang merupakan lembaga yang mewakili kepentingan masyarajat desa. Pada 

tahap perencanaan meliputi kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa 

(Musrenbangdes), penyusunan Rencana Peraturan Desa (Raperdes) tentang 

APBDesa, penyampaian Raperdes dan pencairan APBDesa. Adapun dari hasil 

wawancara dan pegamatan terhadap beberapa dokumen diketahui pada tahap 

perencanaan dapat dilihat berita acara yang ada di dikumen rencana kerja tahun 

2016, dimana dalam pelaksanaan Musrenbang diikuti oleh Perangkat desa, BPD, 

Kadus, Tokoh Adat, dan juga Tokoh Masyarakat dan juga Tokoh Agama. 

Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh pak Jamaluddin selaku Kepala 

Desa, beliau mengatakan bahwa: 



 
 
 

62 
 

 

“Jadi nak, sebelum kita tetapkan apa saja yang akan dikerjakan (program 

kerja) untuk ke depannya, maka kami undang masyarakat untuk hadir 

pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa 

(Musrenbangdes) supaya kami bisa mendengar apa saja yang menjadi 

kebutuhan masyarakat. Entaah itu bersifat jangka pendek maupun yang 

jangka panjangnya” (Hasil wawancara dengan kepala desa, 2021). 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penerapan asas 

transparansi pada tahap perencanaan dalam pembangunan desa masyarakat turut 

terlibat mengikuti musyawarah mengenai perencanaan pembangunan Desa 

Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. Hal tersebut sejalan yang 

disampaikan oleh Pak Saleh selaku Tokoh Masyarakat, mengatakan bahwa: 

“Iya nak, biasa adaji datang stafnya pak desa bawa surat undangan rapat 

di rumah. Mungkin tidak semua datang nak, karena biasa banyakki 

masyarakat berangkat pagi-pagi sekali ke sawahnya dan biasa disanami 

sampai sore karena masing-masing ada rumah sawahna jadi mungkin 

untuk shalat sama tempat istirahatnya adaji, jadi biasa malasmi pulang, 

dan na serahkanji masyarakat yang bisa hadir untuk wakili”. (Hasil 

wawancara dengan tokoh masyarakat, 2021). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam 

proses perencanaan pembangunan, masyarakat selalu dilibatkan guna 

mengetahui musyawarah, dengan demikian pemerintah Desa dari segi 

perencanaan  sudah terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat 

mengetahui rencana apa saja yang dilaksanakan pada Desa Pakkasalo. 

Perencanaan pembanguan desa adalah sebuah model penggalian potensi 

dan juga gagasan pembangunan desa yang menitiberatkan pada peran 

masyarakat dalam keseluruhan pembangunan (Sari dan Salahudin, 2021). 

Masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam segala bentuk kegiatan 

pembangunan pada wilayah masing-masing, hal tersebut dikarenakan agar setiap 

program yang dilaksanakan benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, serta 
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masyarakat mampu bertanggung jawab yang lebih pada program yang mereka 

inginkan sendiri. 

Dalam hal perencanaan pembangunan tentunya pemerintah tidak hanya 

fokus pada yang fisik saja akan tetapi juga pembangunan yang mengarah pada 

pemberdayaan masyarakat, hal tersebut disampaikan oleh Pak Syahruddin 

selaku kaur perencanaan pemerintah Desa, mengatakan bahwa :  

“Jadi untuk perencanaan pembangunan ke depannya ini dek, tidak hanya 

fokus sama pembangunan fisik seperti infrastruktur dan juga bangunan. 

Namun juga kita disini memperhatikan masalah permberdayaan sebagai 

bagaimana kita bisa mengurangi angka kemiskinan serta adanya juga 

pendapatannya desa”. (Hasil wawancara dengan kaur perencanaan 

pemerintah Desa, 2021). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka bisa diketahui bahwa dalam 

proses perencanaan masyarakat selalu dilibatkan guna mengikuti musyawarah, 

dengan begitu pemerintah Desa dalam perencanaan terbuka kepadaa masyarakat 

sehingga masyarakat mengetahui rencana dan program kerja apa saja yang akan 

dilakukan Desa Pakkasalo. Sehingga kegiatan yang dijalankan sudah atas 

persetujuan bersama. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan mampu 

memberikan pendapat, gagasan, ide-ide, maupun peran serta dalam manajemen 

pembangunan desa. Sebab pendapat dari masyarakat sangat diperlukan untuk 

mendukung program yang akan dan sedang dilaksanakan serta apa saja yang 

perlu dipenuhi. 

2. Pelaksanaan dalam Pembangunan Desa Pakkasalo Kecamatan Dua 

Boccoe Kabupaten Bone. 
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Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana 

pengelola/manajemen yang berasal dari unsur-unsur perangkat desa yang 

ditunjuk oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan. 

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut dilaksanakan oleh tim 

pelaksanaan desa yang ada di Desa Pakkasalo. Kepala Desa mensosialisasikan 

program-program pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat yang 

telah direncanakan oleh Desa dan memberitahukan besaran biaya untuk tahun 

Anggaran berjalan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya 

bersumber dari APBN sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pengelola keuangan 

Desa. Dalam pelaksanaan program pengelolaan ini, dibutuhkan keterbukaan 

dari tim pengelola kepada seluruh masyarakat. 

Sebagaimana pernyataan dari pak Anugerah selaku sekretaris desa 

menanggapi mengenai kepemimpinan kepala desa Pakkasalo, beliau 

menyatakan bahwa: 

“Jadi pak kades itu sangat proaktif dalam pelaksanaan pembangunan 

bahkan beliau sendiri terjung kelapangan guna mendampingi proses 

pengukuran jalan atau lokasi yang akan menjadi target dalam 

perencanaan pembangunan, dan beliau tidak hanya menyerahkan 

kepada kami sebagai staf beliau” (Hasil wawancara dengan sekretaris 

desa, 2021). 

Keberhasilan pembangunan desa tidak lepas dari keberhasilan 

perangkat desa dalam meningkatkan berbagai sumber daya yang ada di 

wilayahnya, dan keberhasilan tersebut dapat mendorong masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan yang dilaksanakan. 

Terlepas dari berhasil tidaknya pembangunan desa, harus diperhatikan bahwa 

pembangunan harus dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa 
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agar aparatur tidak hanya mengejar tujuan untuk kepentingan tertentu saja, 

tetapi dapat memahami aspirasi yang ada di masyarakat. Masyarakat untuk 

kelanjutan pembangunan Desa Pakkasalo. Hal tersebut sejalan yang 

disampaikan oleh kepala Desa, beliau mengatakan bahwa:  

“Jadi untuk pelaksanaan pembangunan fisik itu nak, kami tetap 

melibatkan masyarakat Desa Pakkasalo, supaya ada perputaran 

ekonomi. Jadi itu uang biaya tukang sama buruhnya tidak lari ke orang 

lain (diluar desa)“. (Hasil wawancara dengan bapak kepala desa, 2022). 

Selanjutnya disampaikan oleh dg Temba selaku masyarakat yang 

terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pembangunan Desa Pakkasalo, 

beliau mengatakan bahwa: 

“Jadi pada saat melakukan pengukuran itu pak desa terlibat langsung 

sambil berkoordinasi langsung dengan masyarakat” (Hasil wawancara 

dengan masyarakat desa pakksalo, 2021). 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara mendalam dengan 

informan menunjukkan bahwa partispasi dalam manajemen adalah hal yang 

penting guna menentukan keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan. Dalam 

hal ini partisipasi dalam pembangunan masyarakat Desa Pakkasalo Kecamatan 

Dua Boccoe Kabupaten Bone sudah berjalan dengan efektif. 

Partisipasi tersebut diwujudkan pada setiap kegiatan pembangunan 

yang dijalankan di desa, seluruh masyarakat hendaknya dilibatkan dalam setiap 

agenda pembangunan yang dijalankan di desanya tanpa kecuali, pem bangunan 

yang dimaksud disini mencakup pembangunan fisik desa tersebut. 

Pembangunan fisik disini berupa pembangunan fasilitasfasilitas maupun 

sarana dan prasarana yang ada di desa. Partisipasi masyarakat Desa Pakkasalo 
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dalam pelaksanaan pembangunan di desanya diwujudkan dalam bentuk 

swadaya tenaga dan swadaya uang.    

 

3. Pengawasan dalam Pembangunan Desa Pakkasalo Kecamatan Dua 

Boccoe Kabupaten Bone. 

Kegiatan pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah 

pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang 

telah direncanakan. Di dalam pembangunan desa, kegiatan pengawasan tidak 

hanya dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat desa sebagai pemerintah 

desa, tetapi juga dilakukan oleh seluruh masyarakat desa selaku pelaksana 

pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan terhadap 

pelaksanaan pembangunan di desa sudah cukup baik karena semua ikut andil, 

semua masyarakat mempunyai kewajiban dan kesempatan yang sama untuk 

melaksanakan tugas pengawasan tersebut (Sari dan Salahudin, 2021). 

Pengawasan merupakan suatu proses pengamatan pelaksanaan seluruh 

kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilakukan 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini 

sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Nirwana selaku kaur keuangan 

Pemerintah Desa, mengatakan bahwa:   

“Jadi bentuk pengawasan disini itu dek, langsung oleh masyarakat sama 

BPD dengan ikut berpatisipasi dalam proses perencanaan dan juga 

penganggaran serta dalam rapat keluhan maupun masukan, akan 

menjadi bahan pertimbangan guna mengambil keputusan supaya dek 

sesuai yang na maui yang menjadi kebutuhannya masyarakat”. (Hasil 

wawancara dengan kaur keuangan pemerintah desa, 2021). 
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Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa pengawasan 

dalam pembangunan dan juga pengolaan keuangan dijalankan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan sebuah lembaga perwujudan 

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa. BPD adalah aktor masyarakat politik yang 

paling nyata serta dekat di tingkat Desa, yang memainkan peran sebagai 

jembatan antara elemen masyarakat dengan pemerintah Desa.   

Hal tersebut sesuai sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak 

Jafar selaku ketua BPD, beliau menyatakan bahwa: 

“Iya dek, saya dan teman-teman yang lain selalu mengawasi kinerja dan 

juga program kerja dari pemerintah desa, mulai dari perencanaan 

dengan ikut dalam msuyawarah desa, pelaksanaan sampai pada 

pengawasannya. Hal tersebut kami lakukan bersama-sama masyarakat 

guna mengontrol setiap pembangaunannya agar tidak asal-asal ada 

terlihat secara fisik (kuantitas) namun kualitas juga harus beres biar 

tidak itu-itu terus dikerja setiap tahun” (Hasil wawancara dengan ketua 

BPD, 2021). 

Hal tersebut juga di aku oleh kepala Desa, beliau menyatakan bahwa: 

“Untuk pengawsannya itu nak, ada memang Tim dari Kabupaten yang 

turun langsung. Kami (pemerintah desa) berharap kepada anggota BPD 

dan juga masyarakat untuk selalu ikut terlibat aktif dalam pembanguan 

desa ini. dan Alhamdulillah yaa dek, kami dan anggota BPD sebagai 

mitra kerja selalu aktif dalam mengawasi kami”. (Hasil wawancara 

dengan kepala desa, 2021). 

Melakukan pengawasan pada pelaksanaan pembangunan desa harus 

dilaksanakan secara cermat pada setiap proses serta tahapan yang sesuai 

dengan rencana pembangunan terhadap desa yang sudah ditentunkan. Dengan 

begitu masyarakat mampu melakukan pengawasan sebagai bentuk peran aktif 
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guna membantu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan 

tugasnya. 

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan sampaikan oleh Dg Baji 

selaku masyarakat Desa Pakkasalo, menyataka bahwa: 

“Jadi selama rapat-rapat di kantor desa itu, memnag tawwa selalu adaji 

anggota BPD yang datang. Kalau misalakan ndak bisa datang ketuanya 

karena mungkin ada urusannya lebih penting juga, biasa anggotanya ji 

yang lain datang wakili, selamaa rapat itu memang selalu ada anggota 

BPD yang datang bahkan beliaulah yang biasa kasi ingatki atau suruh 

datang”. (Hasil wawancara dengan tokoh perempuan, 2021). 

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sebagai 

alat control bagi pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pemerintah 

dimana BPD merupakan sebagai perwakilan rakyat. Dengan demikian 

keberadaan BPD dalam pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan juga 

wewenangnya diharapkan mampu lebih optimal dalam mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipimpin oleh kepala Desa (Sunarti, 

2018). 

 Pada tahapan pengawasan tersebut, Desa Pakkasalo sudah dianggap 

cukup bisa guna menjalankan pengawasan dengan baik. Sebab tidak hanya Tim 

Fasilitas dari Kabupaten, akan tetapi anggota BPD dan juga masyarakat selalu 

aktif terlibat dalam pembangunan. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan informan, 

pengawasan dalam pembangunan adalah hal yang sangat penting dari 

manajemen pembangunan sebab tanpa adanya pengawasan maka 
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pelaksanaan pembangunan dapat menyebabkan terjadinya berbagai 

penyimpangan. 

D. Pembahasan 

Manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber dan manusia dan sumber-sumber lainya secara efektif dan juga efisien 

guna mencapai sebuah tujuan tertentu. Sebuah tujuan dala organisasi mampu 

dicapai dengan banyaknya aspek yang menjadi penentu yang terikat satu dengan 

yang lainnya, diantarany ialah pemimpin yang professional, sarana yang 

memadai, waktu yang tersedia, dan juga pelaksanaan lewat tata pelaksanaan 

manajemen yang baik (Purnamasari dan Rachmat, 2018). 

Pembangunan adalah suatu proses pengembangan kapasitas masyarakat 

dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan juga 

akurat. Sebuah pembangunan harus dilaksanakan agar dapat merangsang 

pertumbuhan ekonomi dan sosial secara berkesinambungan. Berkenaan dengan 

peningkatan kualitas program pembangunan desa ini, ada banyak hal yang mesti 

diperhatikan oleh pemerintah desa dan juga masyarakat khususnya. Diantaranya 

adalah menciptakan sebuah sistem yang kondusif bagi terlaksananya proses 

pembangunan desa sejak langkah awal yaitu bermula pada perencanaan hingga 

proses pengawasan dimana semuanya melibatkan masyarakat dan berangkat dari 

partisipasi masyarakat, sehingga apa yang diharapkan dari setiap program 

pembangunan desa dapat terlaksana (Alfiturrahman, 2016). Pembangunan yang 

dilaksanakan di Desa Pakkasalo merupakan sebuah usaha yang dijalankan oleh 

pemerintah Desa Pakkasalo bersama masyarakat dengan mengarah kepada 



 
 
 

70 
 

 

perbaikan kualitas kehidupan dengan harapan mampu mencegah terjadinya 

sebuah bentuk kemiskinan serta kemarjinalan di desa tersebut. 

Menurut Setiawan dkk (2020) menyatakan bahwa perencanaan 

pembangunan desa adalah proses kegiatan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah desa dengan melibatkan dinas pembangunan desa dan unsur 

masyarakat secara partisipatif dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian 

sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan 

pembangunan desa harus memperhatikan sifat dan sifat desa yang tentunya 

berbeda dengan otonomi daerah, dan otonomi daerah merupakan perwujudan 

dari prinsip desentralisasi. Pada saat yang sama, otonomi desa menyimpang dari 

prinsip pengakuan dan penghormatan dan prinsip subordinasi (lokalisasi 

penggunaan kekuasaan dan pengambilan keputusan atau dapat disebut sebagai 

penerapan otoritas lokal di tingkat desa). 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 1 Ayat (9) menyatakan dengan sangat jelas 

bahwa “Pembangunan Desa adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan 

kehidupan untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. 

Selain itu, dalam Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) dan (2) 

disebutkan bahwa “pemerintah desa menyusun rencana pembangunan desa 

sesuai dengan kewenangannya dalam kaitannya dengan perencanaan 

perwalian/kota pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan mengikutsertakan seluruh 

masyarakat desa dalam semangat gotong royong.  
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Agar pembanguna desa mampu mencapai sasaran yang diinginkan dan 

terealisasi dengan baik, sesuai amanat dengan undang-undang yang berlaku, 

tentunya diperlukan sebuah mekanisme dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pembangunan desa. 

1. Perencanaan 

Perencanaan merupakan titik awal dimulainya proses dari politik 

pembangunan. Didalam memahami perencanaan, sering kali diartikan sebagai 

mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan 

berbagai faktor noncontrollable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor 

pembatas, menetapkan tujuan. 

Perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan hakekat pengertian 

pembangunan desa yaitu perencanaan pembangunan dari oleh dan untuk 

masyarakat desa. Desa merupakan subjek pembangunan namun dalam 

pelaksanaannya masih perlu bimbingan dan bantuan pemerintah yang lebih 

tinggi (Tumbelaka dkk, 2017). 

Dipahami bahwa rencana pembangunan desa harus dilaksanakan melalui 

pemberdayaan, partisipasi dan advokasi masyarakat yang terbuka, akuntabel, 

selektif dan efektif, akurat, berkelanjutan dan melalui proses berulang kali untuk 

hasil yang efektif. Partisipasi komunitas, perencanaan pembangunan diharapkan 

mampu agar lebih fokus. Artinya, rencana atau program pembangunan 

diselenggarakan sesuai dengan dibutuhkan oleh masyarakat berarti dalam 

rencana disusun sesuai dengan prioritas atau diberi peringkat berdasarkan 

tingkat kepentingan mana yang diutamakan. 
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Hasil observasi menunjukkan bahwa kegagalan perencanaan 

pembangunan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses 

perumusan perencanaan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena terkait 

dengan partisipasi masyarakat itu sendiri. Konsep perencanaan pembangunan 

desa belum dapat melibatkan seluruh masyarakat setempat karena konsep 

kebijakan masih bersifat top-down. Sehingga program pembangunan desa tidak 

dapat mengakomodir kepedulian desa berupa potensi desa dan keunikan masing-

masing desa yang berbeda-beda. Selain itu, pelaksanaan kebijakan 

pembangunan desa masih bersifat parsial. Setiap program yang berasal dari 

instansi yang berbeda tidak bersinergi dengan program lainnya. Sehingga sering 

terjadi duplikasi program. Program yang sama dilaksanakan di desa yang sama. 

2. Pelaksanaan 

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembangunan desa sangat tergantung 

pada perangkat dan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan. 

Kesuksesan tersebut hanya dapat dicapai dengan menyerahkan sepenuhnya 

kepada instansi terkait tanpa adanya mitra yang dapat memahami sepenuhnya 

kebutuhan masyarakat desa sebagai akibat dari pembangunan tersebut. 

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik di Desa 

Pakkasalo selama ini sudah berjalan baik dengan pembangunan di Desa 

Pakkasalo yang telah memberikan hasil yang memuaskan, namun demikian 

untuk memberikan hasil yang lebih baik dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, pelaksanaan pembangunan di desa 

harus dapat memberikan hasil yang lebih besar lagi untuk perubahan sosial 
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ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat (Septiansyah 

dan Agustina, 2021). 

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh fakta tentang sumber daya, 

yaitu sumber daya manusia (pelaksana) program kurang pengalaman yang 

diperlukan untuk melaksanakan program. Pendidikan formal aparatur pelaksana 

juga rendah, sehingga sumber daya yang selama ini menjadi ujung tombak 

keberhasilan perencanaan pembangunan di desa tidak mampu mendorong 

tercapainya tujuan yang diharapkan dari perencanaan tersebut. Sehingga 

efektivitas pelaksanaan kegiatan dari dokumen perencanaan yang telah 

disepakati bersama tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

3. Pengawasan 

Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab untuk mengawasi 

pelaksanaan pembangunan desa. Sehingga fungsi pengawasan BPD dinilai 

sudah berjalan dengan baik. Pengawasan pembangunan desa oleh Badan 

Musyawarah Desa Pakkasalo dipandang sudah dilakukan dengan baik dan benar 

sesuai dengan fungsinya dan dianggap bahwa Badan Musyawarah Desa berjalan 

begitu efektif (Syuhada dkk, 2020). 

Bentuk pengawasan masyarakat di Desa Pakkasalo sudah dimulai sejak 

awal program disusun. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui 

program apa saja dan berapa anggaran yang dibutuhkan berkaitan dengan 

pelaksanaan program yang akan dijalankan di desa. Dalam tahapan pelaksanaan 

program selain mengawasi, masyarakat pun diajak untuk terlibat aktif baik 

tenaga maupun dalam hal pengawasan. 
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BPD di Desa Pakkasalo, dalam menjalankan evaluasi terhadap 

pemerintah desa dengan cara membandingkan hasil pengawasan langsung dan 

pengawasan tidak langsung. Hal tersebut bisa dilihat terhadap pembangunan 

infrastruktur jalan yang ada pada dusun I dan II di Desa Pakkasalo yang bangun 

pada tahun 2021. Pembangunan infrastruktur jalan di Dusun II, berupa 

pembangunan infrastruktur jalan beton dan pihak yang menjalankan pekerjaan 

jalan tersebut merupakan dari masyarakat dusun II. 

Menurut ketua BPD pembangunan di Desa Pakkasalo sudah terbilang 

baik sebab tidak pernah ada masalah atau keluhan yang terlapor dari masyarakat, 

yang menjadi pelaksana proyek-proyek kegiatan pembangunan juga dari 

kelompok-kelompok atau lembaga masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa manajemen 

pembangunan ditinjau dari: 

1. Perencanaan, bahwa pemerintah desa takkasalo telah melaksanakan proses 

perencanaan dalam rangka manajemen pembangunan desa lewat 

musrembang. 

2. Pelaksanaan dijalankan dalam proses pembangunan dengan melibatkan 

tenaga-tenaga masyarakat secara umum tanpa memperhatikan keahlian yang 

dimiliki dari setiap pekerja pelaksana pembangunan di Desa Pakkasalo. 

3. Dan proses pengawasan terhadap pembangunan telah berjalan cukup baik, 

meskipun dalam pengerjaan masih ada beberapa yang belum tersentuh namun 

terlepas dari semua itu pembangunan yang telah dijalankan oleh pihak 

pemerintah telah memberikan perubahan yang lebih baik. Hal tersebut juga 

terlihat dari partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan 

sampai pada pengawasan dengan harapan memberikan akses mapun peran 

aktif masyarakat dalam pembangunan desanya. 

B. Saran 

1. Mengingat terbatasnya alokasi anggaran atau mengalami deficit anggaran 

sehingga mengakibatkan percepatan pembangunan desa menjadi terhambat 

maka sebaiknya tidak perlu terpaku dengan dana yang telah didapat dari 
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pemerintah, akan tetapi berubaya mengembangkan apa yang menjadi potensi 

di desa tersebut, dengan begitu mampu memberikan peran dan juga kontribusi. 

2. Pelaksanaan program berupa pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan 

efektif dengan melibatkan masyarakat Desa Pakkasalo akan tetapi, 

pemberdayaan dalam masyarakat seringkali terjadi ketidakadilan terhadap 

sasaran pemberdayaan. Misalnya, distribusi bibit tanaman dan ternak yang 

tidak merata ke publik. Semoga ke depannya aparatur desa bisa merata dalam 

pembagiannya. 

3. Pengawasan masyarakat dalam pembangunan desa masih lemah dan perlu 

ditingkatkan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil 

pelaksanaan pembangunan. Pengawasan masyarakat masih sebatas memantau 

dan menilai, belum melaporkan hasil pemantauan dan penilaiannya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

MANAJEMEN PEMBANGUNAN DI DESA PAKKASALO  

KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE 

 

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Kuesioner 

KUESIONER PENELITIAN 

Nama Instansi   : 

Nama Responden  : 

Tanggal Pengisian  : 

Jenis Kelamin   : Laki-laki/Perempuan 

Jabatan   : 

Usia    :  

Pendidikan Terakhir  : 

Latar Belakang Pendidikan : 

o Ekonomi / Akuntansi 

o Hukum / Teknik 

o Sosial 

o Lainnya 

Lama Jabatan   : 



 
 
 

82 
 

 

Daftar Pertanyaan 

 
 

Pertanyaan-pertanyaan berikut berkaitan dengan penerapan prinsip tata 

kelola pemerintahaan yang baik. Yang di batasi pada prinsip transparansi dan 

prinsip akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban 

Dana desa. Berilah tanda centang ( √ ) untuk jawaban yang menurut anda tepat di 

kolom yang disediakan. Bila ada keterangan atas jawaban yang anda pilih, silahkan 

isis di kolom keterangan. 

No Pertanyaan YA TIDAK KET 

1 Apakah ada musyawarah rencana penggunaan 
dana Desa dalam pembangunan? 

   

2 Adakah akses untuk masyarakat terhadap 
informasi mengenai rencana penggunaan dana 
desa dalam pembangunan? 

   

3 Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat 
mengenai jumlah dana desa dalam 
pembangunan? 

   

4 Apakah proses pelaksanaan dana desa dalam 

pembangunan dilakukan secara terbuka ? 
   

5 Apakah tersedia infomasi mengenai laporan 
berkala penggunaan dana desa dalam 
pembangunan? 

   

6 Apakah masyarakat dapat mengakses informasi 
mengenai laporan berkala penggunaan dana desa 
dalam pembangunan? 

   

7 Apakah ada partisipasi masyarakat 
dalam pelaksanaan dana desa ? 

   

8 Apakah ada keterbukaan mengenai hasil 
pelaksanaan dana desa dalam pembangunan? 

   

9 Apakah tersedia informasi mengenai 
laporan pertanggungjawaban dana desa dalam 
pembangunan? 

   

10 apakah masyarakat dapat mengakses 
informasi mengenai laporan pertanggungjawaban 
dana desa dalam pembangunan? 
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No Pertanyaan YA TIDAK KET 

11 Apakah ada keterbukaan informasi 
mengenai dokumen hasil hasil pelaksanaan dana 
desa dalam pembangunan? 

   

12 Apakah masyarakat dapat mengakses informasi 
mengenai dokumen hasil pelaksanaan dana desa 
dalam pembangunan? 

   

13 Apakah ada laporan mengenai rincian dana dan 
kegiatan penggunaan dana dana desa 
dalam pembangunan kepada masyarakat? 

   

14 Apakah tim pelaksana turut hadir dalam rapat 
rencana penggunaan dana dana desa dalam 
pembangunan? 

   

15 Apakah tim pelaksana terlibat dalam rapat 
rencana penggunaan dana desa dalam 
pembangunan oleh masyarakat desa? 

   

16 Apakah ada laporan berkala oleh tim pelaksana 
mengenai penerimaan dana desa dalam 
pembangunan dan realisasi belanja dana desa ? 

   

17 Apakah ada laporan akhir oleh tim pelaksana 
mengenai perkembangan pelaksanaan, masalah 
yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian 
hasil akhir penggunaan dana desa dalam 
pembangunan? 

   

 

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara 

DAFTAR PERTANYAN WAWANCARA 

I. Tahap Perencanaan 

1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan 

partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa dalam 

pembangunan Desa? 

2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 

pengelolaan dan desa pembangunan Desa? 

3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa 

pembangunan Desa? 

4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa pembangunan 

Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa? 
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5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan 

pengelolaan dana desa pembangunan Desa? 

6. Bagaimana  pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta 

musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa 

pembangunan Desa? 

7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank unntuk proses pencairan 

dana desa pembangunan Desa? 

8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa pembangunan 

Desa? 

II.   Tahap Pelaksanaan 

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan 

penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses 

pelaksanaan program yang di danai dari dana desa pembangunan Desa? 

2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam 

pelaksanaan dana desa pembangunan Desa? 

3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam 

pelaksanaan dana desa pembangunan Desa? 

4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh dana desa  

dalam pembangunan Desa? 

III.   Tahap Pertanggungjawaban 

1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam 

pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pembangunan Desa? 

2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam 

proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pembangunan Desa? 

3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam 

membuat pertanggungjawaban administrasi? 

4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah 

ditentukan? 

5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program penggunaan dana desa 

dengan yang telah direncanakan sebelumny
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Dokumentasi 

 
Foto: bersama salah satu informan 

 

 
Foto: bersama salah satu informan 
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Foto: Dokumentasi MUSREMBANG desa Pakkasalo 

 
Foto: pengerjaan jembatan Dusun IV (selesai dalam waktu -+ setengah 

bulan) 
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Foto: jalan tani dusun III (Survei, selesai dalam waktu 2 bulan) 



 
 
 

88 
 

 

 
Foto: pengerjaan paving block dusun II (Selesai -+ 2 1 bulanan) 

 

 
Foto: sosialisasi bersama masyarakat desa 

 
 



 
 
 

89 
 

 

 
Foto: Anggaran desa Pakkasalo 
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