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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengawasan BPD 

Pengawasan merupakan suatu serangkaian kegiatan pengamatan yang 

dilakukan, serta menilai apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan 

yang diinginkan, pengawasan dapat juga diartikan sebagai pencarian informasi 

mengenai berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan melakukan 

tindakan pencegahan jika diperlukan. Dalam konsepsi pemerintahan pengawasan 

dilakukan secara intern oleh suatu lembaga. Dalam hal ini BPD (Badan 

Permusyawaratan Desa) memiliki peranan yang aktif dalam segi pengawaan 

didalam pemerintahan Desa, dalam hal pencapaian tujuan kebijakan yang tepat 

akan membawa hasil yang sesuai dengan apa yang telah di targetkan. 

Kebijakan merupakan salah satu hal yang strategis dalam pencapaian 

tujuan27, hal ini dikemukakan bahwa kebijakan adalah serangkaian keputusan 

yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok 

aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk 

mencapainya dalam satu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya 

masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari aktor tersebut. Selain 

itu bahwa kebijakan adalah kegiatan keputusan strategis yang ditinjau dari sudut 

kepentingan pelestarian organisasi pada gilirannya dan akan memungkinkannya 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.28 Sejalan dengan kedua pengertian diatas 

kebijakan publik dapat diterapkan secara jelas melalui peraturan-peraturan 

27 Wahab Abu. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model - Model Implementasi 

Kebijaksanaan Publik - Solichin Abdul Wahab. Bumi Aksara. Jakarta. 2012 
28 Siagian. Filsafat Administrasi. Gunung Agung. Jakarta.  
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pemerintah ataupun berupa program-program serta tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah.29 Dalam pelaksanaannya kebijakan bukanlah faktor 

yang mudah untuk dapat diimplementasikan secara baik, untuk dapat memperoleh 

kebijakan yang tepat haruslah melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik, perlu 

adanya suatu upaya ataupun sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

diinginkan.30 Dalam hal merealisasikan kegiatan pemerintah dibutuhkan adanya 

management, management sendiri merupakan kemampuan ataupun keterampilan 

supaya memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan dan mencapai 

kegiatan orang-orang lain.31 Sejalan dengan itupula Manajemen merupakan suatu 

proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan supaya 

menentukan serta mencapai sasaran yang ditentukan melalui pemanfaatan sumber 

daya manusia serta sumber-sumber lainnya.32 Berdasarkan beberapa pengertian 

yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan management merupakan suatu ciri 

inti dari, pemerintahan yang kemampuan pemerintahan yang bertolak terhadap 

kemampuan membentuk, mengembangkan, serta menggerakan organisasi. 

Baik pemerintah dan managemen terdapat orang-orang yang melakukan 

kerjasama, dalam wadah demokrasi yang dipimpin oleh seorang administator 

manajer, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. pemerintahan 

yang berfungsi untuk menentukan tujuan organisasi dan merumuskan kebijakan 

umum, sedangkan peran manajemen sendiri sebagai pelaksana kegiatan-kegiatan 

                                                             
29 Edward III, George C. (Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly 

Press. 1980 
30 Hogerwerf. Ilmu pemerintahan. Erlangga. Jakarta. 1983 
31 Siagian. Filsafat Administrasi. Gunung Agung. Jakarta. 1996:5 
32 George, R, Terry, Leslie W. Rue. Dasar-Dasar Manejemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003 
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yang diperlukan dalam rangka pencapaian organisasi, dalam batas-batas kebijakan 

umum yang sudah ditelah di rumuskan. Mengenai tujuan penggunaanya, 

management ditunjukan untuk menentukan tujuan pokok, dan kebijakan 

organisasi. Sedangkan managemen ditunjukan terhadap pelaksanaan kegiatan 

dengan maksud dapat menyelesaikan tugas-tugas sesuai kebijakan atau untuk 

mencapai tujuan serta pelaksanaan kebijakan organisasi. 

Daari pendapat diatas, maka management adalah segenap perbuatan yang 

menggerakan sekelompok orang, dan mengarahkannya dalam segala usaha 

kerjasama, untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditunjukan. Adapun aspek-

aspek yang berlaku terhadap tingkatan management meliputi:33 

1) Kepemimpinan (Leadership) 

2) Koordinasi (Coordinations) 

3) Hubungan antar Manusia (Human Relations) 

4) Komunikasi (Comunications) 

5) Hubungan Masyarakat (Publik Relations) 

6) Pengambilan keputusan (Decision Making) 

7) Perencanaan (Planning) 

8) Pengorganisasian (Organizing) 

9) Pengendalian (Controling) 

Dalam hal pendapat diatas kita dapat melihat bahwa pengawasan merupakan, 

salah satu dari fungsi management memiliki hubungan dengan fungsi-fungsi 

management lainnya, fungsi ini merupakan suatu fungsi pimpinan yang 

                                                             
33 McFarland, Dalton E.Management: Principles and Practice. New York: McMillan Co. 1958. 
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berhubungan dengan usaha yang menyelamatkan jalannya organisasi kearah cita-

cita organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Untuk 

memperoleh pengertian pengawasan lebih jelas, defiinisi pengawasan sendiri 

pengawasan adalah sebuah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-

pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan ataupun 

hasil yang telah dikehendaki.34 

Sedangkan pendapat lain mengatakan mengenai pengawasan ialah suatu 

proses pengamatan dari pada proses pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi 

untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana 

yang ditentukan sebelumnya.35 Hal ini ditegaskan pula dalam pengertian 

pengawasan merupakan fungsi manajer merupakan pengukuran serta perbaikan 

dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan para bawahannya supaya yakin bahwa sasaran 

perusahaan dan rencana-rencana yang telah direncanakan dapat tercapai.36 

Sedangkan definisi lain menurut para ahli, pengawasn adalah segala usaha 

ataupun kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya 

mengenai pelaksanaan tugas tau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya 

atau tidak.37 

Dari beberapa pengertian mengenai pengawasan diatas dapat kita simpulkan 

terdapat dua bagian, bagian pertama merupakan inti ataupun wujud perbuatan 

suatu pengawasan, sedangkan bagian kedua menggambarkan tujuan yang hendak 

dicapai oleh pengawasan. Didalam suatu organisasi, pimpinan sendiri merupakan 

                                                             
34 Sujamto. Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan. ghalia indah. Jakarta. 1986 
35 Siagian, Sondang. P. Filsafat Administrasi. Edisi revisi. Bumi Aksara. Jakarta 2006 
36 M.Z Rahmat A.A. manajemen suatu pengantar. CV Remaja Karya. Bandung. 1986 
37 Sujatmo. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan.Balai Pustaka, Jakarta. Thamrin. 1986 
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mediator untuk memberikan pengarahan, dan menjamin dalam pelaksanaan 

kinerja terhadap orang-orang didalam suatu organisasi agar seluruh aktivitas yang 

dilakukan oleh orang-orang tersebut berjalan sesuaai yang direncanakan. Hal itu 

pula sesuai dengan definisi pengawasan sendiri, pengawasan ini terdiri dari 

pengujian apakah segala sesuatu ini berlangsung sama dengan rencana yang 

ditentukan. Melalui intruksi yang sudah diberikan dengan prinsif-prinsif telah 

digariskan. Hal ini bertujuaan untuk menemukan kelemahan-kelemahan serta 

kesalahan-kesalahan dengan maksud memperbaiki serta mencegah terjadinya 

terulang kembali.38 Sejalan dengan hal itu pula definisi mengenai pengawasan 

berhubungaan deengan 1. Suatu perbandingan kejadian yang terencana, serta 2. 

Melakukann tindakan-tindakan koreksi perlu terhadap kejadian-kejadian yang 

menyimpang dari rencana.39 Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan 

pengawasan ini bertujuan agar rencana yang telah diteapkan supaya terpantau 

dalam pelaksanaanya, jika terdapat kesalahan ataupun penyimpangan dapat di 

perbaiki dan dikoreksi agar pelaksanaanya dapat berjalan sesuai dengan target.  

Sasaran pengawasan sendiri merupakan seluruh aspek yang berperan didalam 

organisasi maupun managemen tersebut agar berjalan dengann lancar dan efeektif, 

sehingga pencapaian tujuan organisasi ini dapat berjalan dengan maksimal. Hal 

ini sejalan dengan pendapat mengenai teori pengawasan ini menunjukan salah 

satu usaha peningkatan efisien dan efektivitas kerja dan menyoroti sistem kerja 

yang berlaku pada organisasi.40 Karna pengawasan dapat diterapkan di setiap 

                                                             
38 Sujatmo. aspek-aspek pengawasan di indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 1987 
39 Silalahi, Ulbert. Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi. CV Sinar Baru. 

Bandung. 1992 
40 Siagian. Teknik Menumbuhkan dan Memelihara Perilaku Organisasi. Gunung Agung. Jakarta. 

2002 
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kehidupan maka secara khusus hal ini perlu untuk dilakukan klarifikasi jenis atau 

berbagai macam pengawaasan, berbagai macam pengawasaan ini bukan 

dibedakan berdasarkan beberapa objek pengawasan namun juga dari subjek 

pengawasan waktu pengawasan dan teknik pengawasan. Sementara penggolongan 

pengawasan ini berdasarkan waktu pelaksanaan pengawasan ini salah satunya 

dipaparkan dalam aspek-aspek pengaawasan di indonesia diantaranya41: 

a) Pengaawasan preventatif, pengawasan yang dilakukan sebelum ini terjadi 

suatu tindakan atau sebelum pekerjaan diselesaikan. 

b) Pengawasan represntatif, pengawasan yang dilakukan setelah terjadi 

tindakan-tindakan yang dimaksud agar apabila terjadi suatu kesalahan 

dapat diketahui sejak dini dan untuk perbaikan dala kinerja tersebut. 

Adapun penggolongan pengawasan ini yang lebih lengkap hal ini terkait dari 

segi waktu serta subjek pengawasan yang disampaikan, diantaranya42: 

1) Pengaawasan dari dalam (internal control) 

Pengawasan ini berati yang dilakukan oleh aparat atau unit 

pengawasan yang dibentuk didalam suatu organisasi itu sendiri. Aparat 

atau unit pengawasan ini memiliki tugas mengumpulkan segala data dan 

informasi yang diperlukan oleh seorang pimpinan organisasi. 

Berbagaimacam data dan informasi ini dipergunakan oleh pimpinan untuk 

menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil 

pengawasan ini dapat pula dipergunakan dalam menilai kebijaksanaan 

pimpinan. 

                                                             
41 Sujatmo,Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia, Sinar Grafika. Jakarta. 1982 
42 Handayaningrat, Soewarno.Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Cv 

Haji Masagung. 1992 
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2) Pengawasan dari luar organisani (eksternal control) 

Pengawasan dari luar organisasi ini berarti pengawasan yang 

dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat 

pengawasan ini yang bertindak atas nama atasan serta pimpinan organisasi 

itu atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena 

permintaannya. 

3) Pengawasan preventif 

Arti pengawasan preventif merupakan suatu pengawasan yang 

dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Pengawasan preventif ini 

bertujuan untuk mencegah terjadinya kekeliruan ataupun kesalahan dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan. Pengawasan preventif ini dapat dilakukan 

pula dengan usaha-usaha sebagai berikut: 

a. Menetukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan prosedur, 

hubungan dan tata kerja. 

b. Membuat pedoman sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

c. Menentukan kedudukan, tugas, kewenangan dan tanggung jawab. 

d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan 

pembagian pekerjaan. 

e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan. 

f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari 

peraturan yang telah ditetapkan. 

4) Pengawasan represif 

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah 

adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif 
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adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun pengawasan represif 

ini dapat menggunakan sistem-sistem 

pengawasan sebagai berikut: 

a. Sistem kooperatif 

1. Memepelajari laporan-laporan kemajuan (progres report)dari 

pelaksanaan pekerjaan dibanding kan dengan jadwal rencana 

pekerjaan. 

2. Membandingkan laporan-laporan hasil pekerjaan dengan rencana 

yang telah diputuskan sebelumnya. 

3. Mengadakan analisa terhadap perbedaan-perbedaan tersebut dan 

faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya. 

4. Memberikan penilaian terhadap hasil pekerjaan termasuk para 

penanggungjawab. 

5. Mengambil keputusan atau usaha perbaikan atau 

penyempurnaanya. 

b. Sistem verivikasi 

1. Menentukan ketentuan yang berhubungan dengan prosedur 

pemeriksaan. 

2. Pemeriksaan tersebut harus dibuat secara periodik atau secara 

khusus. 

3. Mempelajari laporan untuk mengetahui perkembangan dari hasil 

pelaksanaan. 

4. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaanya. 
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5. Memutuskan tindakan-tindakan perbaikan dan penyempurnaanya. 

c. Sistem inspektif 

Inspeksi dimaksudkan untuk mengecek kebenaran dari suatu 

laporan yang dibuat oleh para petugas pelaksananya. Dalam 

pemeriksaan di tempat (on the spot inspection) instruksi-instruksi yang 

diberikan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan. 

Inspeksi ini dimaksudkan pula untuk memberikan 

penjelasan-penjelasan terhadap kebijaksanaan pimpinan. 

d. Sistem investigatif  

Sistem ini menitikberatkan terhadap penyelidikan/penelitian yang 

lebih mendalam terhadap suatu masalah yang bersifat negatif. 

Penyelidikan/penelitian ini didasarkan atas suatu laporan yang masih 

bersifat hipotesa (anggapan). Laporan tersebut mungkin benar dan 

mungkin salah. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih mendalam untuk 

dapat mengungkapkan hipotesa tersebut. 

Pendapat ini sangatlah spesifik karena meliputi juga penggolongan sistem 

pengawasan selain penggolongan pengawasan itu sendiri. Sementara itu, 

penggolongan pengawasan yang paling umum dan lengkap namun kurang spesifik 

antara lain: 

1. Dilihat dari segi bidang kerja atau objek yang diawasi, pengawasan-

pengawasan dibidang penjualan, produksi, pembiayaan, pembekalan, 

kualitas, anggaran belanja, pemasaran dan sebagainya. 

2. Dilihat dari subjek-subjek atau penugasan pengawas intern, ekstern, 

formal, informal, dan sebagainya. 
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3. Dilihat dari segi waktu pengawasan, pengawasan preventif, represif, 

tengah berprosesnya pengawasan, dan sebaginya. 

4. Dilihat dari segi-segi yang lainya pengawasa-pengawasan umum, khusus, 

langsung, tak langsung, mendadak, teratur, terus-menerus, menurut 

kekecualian, dan sebagainya.43 

Untuk melaksanakan pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui metode44: 

1. Pengawasan langsung 

2. Pengawasan tidak langsung 

3. Pengawasan formal 

4. Pengawasan informal 

5. Pengawasan administratif 

6. Pengawasan teknis 

Proses pengawasan sendiri pada dasarnya dilaksanakan oleh pemerintah dan 

manajemen dengan menggunakan dua macam teknik yaitu:45 

1. Pengawaan langsung 

Yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah apabila pimpinan 

organissi 

mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang 

dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk: 

a. Inspeksi langsung 

b. On the spot observation 

                                                             
43 Sarwoto. Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2010. 
44 Hidayaningrat, Pengantar Strudi dan Management, (1994:148) 
45 Siagian, Sondang. P. Filsafat Administrasi. Edisi revisi. Jakarta; Bumi Aksara, 2006 
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c. On the spot report 

2. Pengawasan tidak langsung 

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan 

jarak jauh. 

Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para 

bawahan. Laporan itu dapat berbentuk tertulis dan lisan. 

Pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didasarkan pada prinsip-

prinsip atau pedoman yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Agar 

fungsi pengawasan mencapai hasil yang diharapkan maka pimpinan organisasi 

atau unit organisasi yang melaksanakan fungsi pengawasan harus mengetahui dan 

menerapkan fungsi-fungsi pengawasan. Hal ini dijelaskan dala fungsi-fungsi 

pengawasan diantaranya: 

a. Menetapkan alat pengukur 

b. Menetapkan penilaian 

c. Mengadakan tindakan perbaikan 

Prinsip-prinsif mengenai pengawasan sendiri dijelaskan kembali 

diantaranya46: 

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi 

2. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum 

dari pada kepentingan pribadi 

3. Pengawasan harus berorientasi kepada kebenaran menurut peraturan-

peraturan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur 

                                                             
46 Handayaningrat, Soewarno. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen. Cetakan 

Keenam. Jakarta: PT Gunung Agung. 1985 
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yang telah ditetapkan, dan berorientasi kepada tujuan dalam melaksanakan 

pekerjaan 

4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasik guna pekerjaan 

5. Pengawasan harus didasarkan atas dasar standart yang objektif, teliti, tepat 

6. Pengawasan harus bersifat terus menerus 

7. Hasil pengawasan harus memberikan umpan balik, terhadap perbaikan erta 

penyempurnaan dalam pelaksanaan dan kebijaksanaan waktu yang akan 

datang 

2.2 Pengelolaan Dana Desa 

a. Desentralisasi 

Desentralisasi merupakan suatu konsep mengenai pelimpahan kekuasaan 

dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri, yang 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta efektifitas untuk mengurus seluruh 

fungsi-fungsi pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat Artinya desentralisasi 

menunjukkan sebuah bangunan vertical dari bentuk kekuasaan Negara. Di 

Indonesia dianutnya desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan 

otonomi daerah. 

Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban 

daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut 

diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat ke daerah 

yang bersangkutan.47 Otonomi daerah menjadikan salahsatu gambaran dari 

desentralisasi Karena kewenangan yang diterima oleh Daerah melalui adanya 

otonomi daerah daerah akan memberikan “kebebasan” kepada Daerah, dalam hal 

                                                             
 47 Djohermansyah Djohan, Problematikan Pemerintahan dan Politik Lokal, Cet 1 (Jakarta, Bumi 

Aksara, 1990), hal : 52 
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melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta 

aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara 

logis pemerintahan daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tau 

apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat. 

Salah satu contoh dalam pemerintahan orde baru adalah begitu jauh 

melakukan penataan serta penyeragaman pemerintahan desa, dengan adanya 

penyeragaman pemerintahan desa menurut keinginan pemerintahan pusat, tentu 

saja telah mengingkari keragaman nilai-nilai local yang dimiliki oleh berbagai 

daerah, padahal bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri atas berbagai macam 

suku bangsa tentu saja sangat majemuk. Dengan adanya sentralisasi pemerintahan 

dan politik yang dikembangkan oleh orde baru, maka elit-elit desa dengan 

terakomodasi menjadi bagian dari elit nasional. 

b. Otonomi Desa 

Konsep otonomi desa sebenarnya adalah sebuah konsep yang dimaknai 

sebagai adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat desa untuk dapat mengatur 

dan melaksanakan dinamika kehidupannya didasarkan pada kemampuannya 

sendiri. Hal ini berarti bahwa intervensi dari luar desa sendiri sedapat mungkin 

untuk dihilangkan atau paling tidak dikurangi. Sedangkan sifat otonomi desa 

merupakan otonomi murni48, artinya keberadaan otonomi desa merupakan sesuatu 

yang memang telah ada sejak desa itu mulai ada, dan bukan merupakan sebauh 

limpahan wewenang dari Negara.  

                                                             
 48Beberapa ahli berpendapat bahwa memamg sifat otonomi desa merupakan otonomi murni, jadi bukan 
merupakan pemberian melainkan ada dengan sendirinya. Lihat Josef RiwuKaho dalam, “prospek Otonomi 
Daerah di Negara Repunlik Indonesia”, Cetakan ke-4,(Jakarta,PT.RajaGrafindo Persada, 1997) dan 
MashuriMaschab, “Pemerintahan Desa di Indonesia, (Yogyakarta, Pusat Antar Universitas UGM, 1992) 
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Hal tersebut berarti bahwa tidak semua wewnang yang dimiliki oleh 

otonomi daerah juga sma dengan dengan yang diterima oleh desa. Artinya 

otonomi desa lebih dimaknai sebagai adanya kemampuan serta prakarsa 

masyarakat desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupannya 

dengan sedapat mungkin didasarkan pada kemampuannya sendiri dengan 

mengurangi intervensi pihak luar, berdasarkan wewenang yang dimilikinya 

dengan bersandar pada peraturan yang berlaku. Pemberlakuan kebijakam otonomi 

desa juga menngundang berbagai tanggapan serta pandangan baik itu dari 

pemerintahan maupun masyarakat, tentang dampak ataupun hal-hal yang ingin 

dicapai dari pemberlakuannya. 

c. Pemerintahan Desa 

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata 

“perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, 

kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki 

wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Pemerintahan adalah 

ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), 

pengaturan (legistlatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat 

dengan daerah maupun  rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa 

dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.49  

Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan 

pemikiran dalam mengenai Pemeritahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, 

otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan 

                                                             
49 Inu Kencana Syafiie, pengantar ilmu pemerintahan, Bandung. PT Refika Aditama 
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pemerintahan desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, 

sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mngurus kepentingan 

masyarakatnya, kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa 

dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut. 

Di dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 1 menyebutkan bahwa Pemerintahan 

Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 

struktur pemerintah Desanya adalah : Kepala Desa, dimana kepala desa 

merupakan kepala pemerintahan di tingkat desa, yang berdasarkan Pasal 26 ayat 1 

UU No.6 Tahun 2014 tentang desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan 

desa, melaksanakan pembanguna  desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa.  

Atas dasar tersebut, kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan 

tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah, bahwa kepala Desa berwenang untuk 

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan 

memberhentikan perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan 

dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketenteraman 

dan ketertiban masyarakat Desa. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala Desa bersama 

dengan Badan Permusyawaratan Desa bersama-bersama membuat rencana 

strategis Desa. Hal ini tercantum dalam Pasal 55 UU No.6 Tahun 2014 tentang 

Desa yang menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu 

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 
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menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan 

pengawasan kinerja Kepala Desa. 

Selain bersama BPD, Sesuai dengan Undang-undang, bahwa kepala Desa 

dibantu oleh perangkat Desa. Perangkat desa menurut Undang-Undang No.6 

Tahun 2014 Tentang Desa tercantum dalam Pasal 48, yaitu perangkat Desa yang 

terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.50 

Desa memiliki kewenangan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang 

Desa Pasal 18 bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang 

penelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 

Kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal, kewenangan lokal 

berskala desa,  kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang 

ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah 

Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2.3 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

1. Pemerintah Desa 

Penyelenggaraan pemerintahan desa di lakukan oleh pemerintah desa dan 

Badan Permusyawarahan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi 

pemerintahan desa yang terdiri dari : 

a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa 

b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas : 

                                                             
50 UU No.6 Tahun 2014. Tentang Desa. pasal 18 
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1) Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh 

sekretaris desa 

2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang 

melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, 

keagamaan, dan lain-lain. 

3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya 

seperti kepala dusun.  

Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun, yang dihitung sejak yang 

bersangkutan dilantik. Kepala desa yang sudah menduduki jabatan kepala desa 

hanya boleh menduduki jabatan kepala desa lagi untuk satu kali masa jabatan. 

Sesuai dengan prinsip demokrasi, kepala desa mempunyai kewajiban untuk 

memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, 

memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta 

menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 

masyarakat.  

Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama 

bupati/walikota. Adapun perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari 

penduduk desa yang bersangkutan. Pengangkatan perangkat desa ditetapkan 

dengan keputusan kepala desa. Untuk bisa diangkat sebagai perangkat desa calon 

harus berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 60 tahun. 

Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial 

budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa 

di tetapkan dengan peraturan desa. Ketentun lebih lanjut mengenai pedoman 

penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa diatur dengan peraturan 
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daerah kabupaten/kota. Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan 

tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan 

keuangan desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa. 

2. Badan Permusyawaratan Desa 

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, jadi, 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu pemerintah 

desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah 

atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa 

bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.51 Atas 

fungsi tersebut BPD mempunyai wewenang : 

a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa 

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan 

peraturan kepala desa 

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa 

d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa 

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat, dan 

f. Menyusun tata tertib BPD 

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan 

keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. 

Anggota BPD terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, 

pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota 

BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali 
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masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganji, 

paling sedikit lima orang dan paling banyak sebelas orang, dengan 

memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.  

Pimpinan BPD terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu 

orang sekretaris. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara 

langsung dalam rapat BPD ang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan 

pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua desa dan dibantu 

oleh anggota termuda.52 
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