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ABSTRAK 

Dewiyah, 2019, Peran Kepala Desa Dalam Peyerapan Dana Desa Di Desa 

Pandan Sari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah 

Bumbu.Skripsi, Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah), 

Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Ahmadi Hasan M. Hum. 

Dan  (II) Arie Sulistyoko S. Sos, M.H. 

Kata Kunci: Peran, Kepemimpinan Kepala Desa, Pembangunan 

Berawal dari pengamatan penulis akan minimnya pembangunan yang ada 

di Desa Pandan Sari. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang untuk 

menyelenggarkan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan 

masyarakat serta pemberdayaan masyarakat desa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam 

penyerapan dana desa dan juga untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang 

dihadapi kendala kepala desa dalam melakukan pemanfaatan dana desa. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian (field research) yang bersifat 

deskriptif, berlokasi di Desa Pandan Sari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten 

Tanah Bumbu. Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa Pandan Sari objek dari 

penellitian ini adalah pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat 

di Desa Pandan Sari. Teknik Pengolahan data yang digunakan wawancara dan 

dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, peran kepemimpinan kepala desa 

sudah di katakan bagus, seperti dalam pelaksanaan pembangunan telah dilakukan 

yaitu secara fisik maupun non fisik secara pembinaan masyarakat secara 

kekeluargaan atau melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Perannya sebagai 

motivator dalam melaksanakan pembangunan dengan bertindak bijaksana sebagai 

kepala desa yang menjadi contoh dalam melaksanakan pembangunan yang ada 

adalah hal yang sangat penting dalam desa karena kepala desa merupakan 

pimpinan yang bertanggung jawab di sebuah desa. Adapun faktor-faktor 

penghambat yang dihadapi kepala desa yaitu kurangnya sumber daya manusia, 

terbatasnya lapangan pekerjaan di desa, penggunaan teknologi yang masih rendah 

dan sulitnya juknis penggunaan dan pengelohan dana desa. 
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MOTTO 

 

“Hidup ini seperti skripsi, ada banyak revisi dan bab 

yang harus di perbaiki, tapi akan selalu berakhir 

indah bagi mereka yang pantang menyerah” 

 

-Hasnah Kamilah- 
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KATA PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahirabbil A‟lamin dengan memanjatkan puji syukur yang tak 

terhingga kepada Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan disetiap 

perjalanan hidup yang  kulalui. Dan tak lupa kuhaturkan sholawat untuk Nabi 

Muhammad Saw.  

kupersembahkan karya ku yang sederhana ini untuk kedua orang tuaku, 

ibu dan bapak tercinta. Kedua sosok yang selalu mendukung di saat aku putus asa 

dan hampir menyerah, mereka yang selalu aku jadikan motivasi terbesar di dalam 

hidupku. Terimakasih ya Allah telah memberiku bidadari tanpa sayap ibuku dan 

ksatria tanpa kuda bapakku. 

Saudara-saudara kandungku yang tercinta dan tersayang, yang senantiasa 

memberiku dukungan, semangat, senyuman dan doa. Terimakasih kepada kalian 

yang tak pernah bosan mendukung, menyemangatiku selama ini. 
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PEDOMAN TRANSLITE ARAB-LATIN 

Sesuai dengan lampiran keputusan bersama menteri agama dan menteri 

pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan 

Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba' B Be ب

 Ta' T Te ت

 Ṡa' Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa' Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha' Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

Ż Żal  zet (dengan titik di atas) 

 Ra' R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش



ix 

 

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa' Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa' Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain „ koma terbalik di atas„ ع

 Ghain G ge غ

 Fa' F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L „el ل

 Mim M „em م

 Nun N „en ى

 Wau W We و

 Ha' H Ha ه

 Hamzah ' Apostrof ء

 Yā' Y Ye ي
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B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis muta’aqqin متعقديه

 Ditulis ‘iddah عدة

 

C. Ta’marbutah 

a) Apabila dimatikan ditulis h. 

 Ditulis Hibbah هبت

 Ditulis Jizyah جسيت

 

(ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah  terserap 

ke dalam bahasa Indonesia, seperti salad, zakat dan sebagainya, kecuali 

dikehendaki lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaanya kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan  h. 

 ‘Ditulis Karāmah  al auliyā كرمت ألونيبء

 

b) Apabila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan 

dammah ditulis t. 

 Ditulis Zakātul-fitri زكبة انفطر
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D. Vokal Pendek 

 Kasrah Ditulis I ـــ  

 Fathah Ditulis A ـــ  

 Dammah Ditulis U ـــ  

 

E. Vokal Panjang 

1. Fathah + alif                              - 

 جب ههيت 
Ditulis ā    -  jāhiliyyah 

2. Fathah+ ya‟mati                        - 

 يسعى 
Ditulis ā    -  yas‘ā 

3. Kasrah + ya‟mati                       - 

 كريم

Ditulis I    - karim 

4. Dammah + wawu mati              - 

 فروض

Ditulis û   - furud 

 

F. Vokal Rangkap 

1. Fathah + ya‟ mati                     - 

 بيىكم
Ditulis ai- Bainakum 

2. Fathah + wawu mati   

 قول

Ditulis au- Qaulun 
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G.Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof  

 Ditulis a‘antum أأوتم

 Ditulis u‘iddah أعدة

 Ditulis la‘in syakartum نئه شكر تم

 

H. Kata sandang alif + lam 

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 

 Ditulis al-Qur’ān انقران

 Ditulis al-Qiyās انقيبش

 

b) Apabila dikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 

 Ditulis as-Samā انسمبء

 Ditulis asy-Syams انشمص

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 Ditulis ذوي انفروض
Żawi al-furud atau 

Żawil furud 

 Ditulis أهم انسىت

ahl as-sunnah atau 

ahlussunnah 
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KATA PENGANTAR 

 بِسِْن هللاِ الرَّ ْحَوِي الرَّ ِحيْنِ 

الَ ةُ َوالسَّالَ  ِ َرّبِ الْعَا لَِويْي َوالصَّ ٍد َو عَلَى اَلِِه اَلَْحْودُ ّلِِلَّ ُم عَلَى اَ شَْر ِف اأْلَ ًْبِيَاِء َو الُْوْر سَلِيَْي سَيِْد ًَا ُهَحوَّ

 َوَصْحبِِه اَْجَوِعيَْي،

ا بَعْدُ   اَهَّ

Puji syukur kehadirat Allah swt, penguasa alam semesta karena segala 

rahmat, taufik dan hidayat-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat serta salam 

kepada Nabi Besar Muhammad saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi yang berjudul: Peran Kepala Desa Dalam Penyerapan Dana 

Desa di Desa Pandan Sari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. 

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna 

menyelesaikan pendidikan program Strata Satu/S1 pada Jurusan Hukum 

Tatanegara, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, terutama 

kepada yang terhormat: 

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Bapak Dr. H. 

Jalaluddin, M.Hum., yang memberikan do‟a dan dukungan semangat 

kepada penulis pada saat proses pembuatan skripsi. 

2. Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum 

Tatanegara  (Siyasah Syar‟iyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari 

Banjarmasin, yang telah memberikan persetujuan untuk surat 
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pertimbangan jurusan, dalam pengajuan judul proposal skripsi penulis ke 

Biro Skripsi Fakultas Syariah. 

3. Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA., HK selaku Sekretaris Prodi Hukum 

Tatanegara (Siyasah Syariyyah). 

4. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH (I)  dan Bapak Arie Sulistyoko, 

S.Sos., M.H (II), yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan 

dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. 

5. Seluruh dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Syariah UIN Antasari 

Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu dan layanan yang baik 

selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah. 

6. Teruntuk teman letting ku di Resimen Mahasiswa Siti Azijah Alicia, 

Nurlenda, Arbayah, Husna Meisa‟dah, Mia Lestari, Rima Emerly, M. 

Basuni, Nawaz Syarif, Syariful Anam, Budi Rahman, Ahmad Subaikah, 

Abdullah. Terimakasih sudah menjadi keluarga diperantauan selalu ada 

disaat susah dan senang layaknya pohon tanpa udara yang tak bisa tumbuh 

memberikan manfaat kepada orang lain maka seperti itu lah diriku yang 

tanpa orang-orang hebat disekelilingku aku belum tentu bisa ketitik yang 

sekarang, Terimakasih sudah mendapingi ku selama ini. 

7. Sumiyati, Siti Maulidah, Siti Bulqis Radinah, S. H, Dwi Rahmawati, Nurul 

Kamriani, Zainudin Ilmi, M. Barkatullah Amin, Mursyid, M. Adifa 

Hudaya, M. Kamil Ar-Rasyid, Pahrujaini dan teman-teman HTN 2015 

yang tidak bisa menyebutkan satu persatu yang telah menjadi teman 
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perjuangan, penyemangat dan selalu mengingkatkan agar dapat 

menylesaikan penulisan skripsi ini. 

8. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan semua, yang telah bersedia 

memberikan masukan dan bantuan untuk penyusunan skripsi ini. 

 

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan lepas dari kekurangan dan 

kesalahan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan 

skripsi ini. Akhirnya, dengan mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan 

ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah. Aamiin. 

 

Banjarmasin,  Juli 2019 

 

 Dewiyah 


