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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Peranan 

Pengertian peranan menurut Soerjono Soekamto (2002 ; 243) adalah : 

“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 

menjalankan suatu peranan. 

Menurut Miftah Thoha (2011 : 263) peranan dirumuskan suatu rangkaian 

perilaku yang teratur yang tujuannya ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau 

karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. 

Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan peranan adalah fungsi suatu yang menjadi bagian atau yang 

memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. 

Dengan demikian peranan mencakup paling sedikitnya dalam tiga hal yaitu : 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 

2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilaksanakan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 
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Selanjutnya, Sondang. P. Siagian (2003 : 45) menyatakan peranan adalah 

tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam pencapaian 

tujuan. 

Menurut Veithzal Rivai (2004 : 148) fungsi diartikan sebagai perilaku yang 

diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut 

Muhammad Ali (2000 : 304) fungsi adalah suatu yang menjadi bagian yang 

memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Fungsi 

tersebut mengandung arti bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang 

lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar fungsi dan 

tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

oleh masyarakat yang dipimpinnya. 

Pemerintah desa yang diakui masyarakat sebagai pemimpin diartikan sebagai 

kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan 

atau pemerintah dalam satuan kerja untuk mempengaruhi peilaku orang lain, sehingga 

terutama masyarakat untuk berfikir dan bertindak sedemkian rupa sehingga melalui 

prilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam mencapai tujuan. 

Pada dasarnya tujuan pokok kegiatan dalam pemerintahan desa untuk 

memperoleh tanggapan berupa kesediaan mewujudkan program-program kerja dari 

aparat pemerintahan desa. Respon ini berarti juga sikap dan tingkah laku mennjukkan 

ketaatan dan kepatuhan pada pemerintah, yang diwujudkan dengan adanya kesediaan 

mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. 
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Desa adalah bagian dari suatu sistem terkecil dari suatu unit organisasi formal 

maupun non-formal. Desa memiliki beberapa lembaga diantaranya Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). 

Demikian halnya dengan hadirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau 

lebih popular disebut Parlemen Desa village council. Kemudian dalam Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 209 mengganti 

nama Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan nama Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD). Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut : 

a. Membahas dan meyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa 

Sedangkan keanggotaannya ditetapkan dalam pasal 56 Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi : 

a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa 

berdasarkan keterwalkilan wilayah yang pengisiaannya dilakukan secara 

demokratis 

b. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun 

terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. 

c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara 

berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 
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Peranan BPD juga membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat 

prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian 

kepala desa dan melakukan pinjaman. 

Badan Permusyawaratan Desa berhak : 

a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa kepada Pemerintah Desa; 

b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa; dan 

c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

BPD mempunyai kewajiban sebagai berikut : 

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

memepertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 

b. Melaksanakan kehidupan demokratis yang berkeadilan gender dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi 

masyarakan Desa; 

d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, 

dan/atau golongan; 



 
 

22 

e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan 

f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 

kemasyarakatan Desa. 

Anggota BPD memiliki hak sebagai berikut : 

a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; 

b. Mengajukan pertanyaan; 

c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat; 

d. Memilih dan dipilih; dan 

e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanjda Desa. 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran 

adalah suatu komplek pengharapan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan 

berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan tertentu dalam keadaan 

sosial tertentu 

2.2 Pengawasan 

2.2.1 Pengertian Pengawasan 

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting, yang terdiri dari 

penentuan apa yang dilaksanakan, menilai dan apabila perlu menerapkan tindakan 

perbaikan dan pada pokoknya dilakukan untuk mengusahakan agar apa yang telah 

dilaksanakan dengan baik dan benar. 

Menurut Sondang P. Siagian (2005: 125) pengawasan merupakan proses 

pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan 
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yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 

Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa 

semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan 

rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 

Schermerhorn dalam Ernie Tisnawati Sule dan Kurnia Saefullah (2005: 17) 

mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan 

pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan 

sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. 

Menurut Sondang P. Siagian (2005: 125) pengawasan harus bersifat 

komprehensif dalam arti bahwa tidak ada satu pun pelaksanaan kegiatan operasional 

yang boleh luput dari sasaran dan cakupan pengawasan. Agar pengawasan 

terselenggara dengan efektif, dalam artiberhasil menemukan secara factual hal-hal 

yang terjadi dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan operasional, baik yang bersifat 

positif atau yang berupa penyimpangan, penyelewengan, atau kesalahan diperlukan 

berbagai instrument, seperti : 

a. Standar hasil yang direncanakan untuk dicapai 

 Merupakan target-target yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan yang harus 

dijadikan pegangan dalam seluruh kegiatan operasional. 

b. Anggaran 

 Anggaran merupakan instrument pengawasan karena dengan mudah diketahui 

berapa jumlah dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan tertentu misalnya 

pembelian peralatan yang diperlukan dan pembayaran upah dan gaji. 
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c. Laporan 

 Laporan digunaka sebagai instrument pengawasan jika pengawasan yang 

dilakukan jarak jauh, laporan dapat berbentuk tertulis dan dapat juga laporan 

lisan. 

d. Auditing 

 Auditing merupakan usaha verifikasi yang sistematis dan ditujukan pada 

berbagai segi operasional dan prganisasi, auditing dapat ditujukan pada 

bidang kepegawaian, bodang logistic, dan bidang finansial. 

e. Observasi langsung 

Penggunaan observasi langsung dapat dilaksanakan sebagai teknik 

pengawasan yakni : 

a. Para manajer melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

operasional yang diselenggarakan oleh para bawahannya. 

b. Bersifat psikologis dalam artian bawahan akan merasa diperhatikan oleh 

atasannya. 

Berdasarkan deskripsi pengertian pengawasan yang tersaji diperoleh suatu 

konsep pemahaman bahwa perlunya dilakukan pengawasan dalam pemerintahan 

Desa adalah untuk menjaga ketertiban dan kelancaran suatu sistem pemerintahan 

desa. Ketertiban dalam arti masing-masing elemen penyelenggara pemerintahan desa 

dapat bekerja dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam 

peratuan perundang-undangan. Dilaksanakan pengawasan diharapkan akan membawa 

manfaat yaitu : 
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a. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan 

Desa. 

b. Membina kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan desa. 

c. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana. 

2.2.2 Fungsi Pengawasan 

Fungsi pengwasan diperlukan untuk memastikan apakah yang telah 

direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya, maka fungsi 

pengawasan itu juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sudah 

berjalan agar dapat tetap tercapai apa yang telah direncanakan. Maka fungsi 

pengawasan menurut Hanif Nurcholis (2007: 89) adalah : 

a. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan 

dilaksanakan secara efektif. 

b. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan 

yang sebenarnya secara cermat dan tepat. 

c. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur 

yang menjadi tanggung jawabnya. 

d. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. 

e. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen 

dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan 

analisa, penelitian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang 
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diperiksa. Oleh karena itu internal audit harus dapat memberikan pelayanan kepada 

manajemen, sehingga manajemen dapat mengetahui apakah sistem pengendalian 

yang telah diterapkan berjalan dengan baik dan efektif untuk memperoleh keadaan 

sesungguhnya. 

2.2.3 Jenis Pengawasan 

Dalam suatu organisasi dikenal beberapa jenis pengawasan yang sering 

dilakuka sebagai mana mestinya. Menurut Ernie dan Saefullah (2005: 327) jenis 

pengawasan terbagi atas 3, yaitu : 

a. Pengawasan Awal, yaitu pengawasan yang dilakukan saat dimulainya 

pelaksanaan pekerjaan. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan. 

b. Pengawasan Proses, yaitu pengawasan yang dilakukan pada saat sebuah 

proses pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan 

yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

c. Pengawasan Akhir, yaitu pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses 

pengerjaan pekerjaan. 

Menurut Maringan (2004: 62) pengawasan terbagi4, yaitu : 

a. Pengawasan dari dalam, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan untuk 

mengumpul data atau informasi yang diperlukan oleh organisasi untuk 

menilai kemajuan dan kemunduran organisasi. 
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b. Pengawasan dari luar, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh unit diluar 

organisasi untuk kepentingan tertentu. 

c. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan dilakukan sebelum rencana itu 

dilaksanakan. Dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau 

kekeliruan dalam pelaksanaan kerja. 

d. Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah adanya 

pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan yang direncanakan. 

Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, 

menyangkut dengan pertanggungjawasab Kepala Desa kepada pemerintahan 

atasannya melalui BPD, maka diperlukan format pertanggungjawaban yang dapat 

dinilai oleh BPD. Agar supaya tidak terjadi polemik dan menimbulkan persoalan baru 

antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tentang 

pertanggungjawaban tersebut, maka materinya perlu dinyatakan terperinci dan dimuat 

dalam peraturan daerah kabupaten (Khairul Anwar, 2003 : 40). 

2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan perwakilan yang terdiri 

dari tokoh-tokoh masyarakat di Desa yang mengayomi adat istiadat, membat 

peraturan desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan wilayah 
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yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari 

Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh 

pemuda atau pemuka masyarakat lainyya. Masa jabatan anggota BPD adala 6 (enam) 

tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 

Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing 

unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD, dapat menjalankan fungsinya 

dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain. Oleh karena itu hubungan yang 

bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi 

antara lain : 

a. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra 

b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai 

c. Adanya prinsip saling menghormati 

d. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan. (Sadu 

Wasistiono, M. Irwan Tahir) 

Adapun keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kuansing, dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan 

adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat 

yang memenuhi persyaratan melalui panitia pemilihan. 

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menggeser posisi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa 

menjadi ;embaga desa. Pada pasal 55, UU Desa menyebutkan sejumlah fungsi BPD 
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yang berkaitan dengan kepala desa, yaitu (1) membahas dan meyepakati Rancangan 

Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (2) menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat desa, dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

Dalam Pasal 61 huruf a memberikan hak pada BPD untuk mengawasi 

penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu (1) mengawasi dan meminta keterangan 

tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; (2) 

menyatakan pendapat atas penyeleggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa; serta (3) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tuas dan 

fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Jika dilihat dari kedudukannya, Kepala Desa selaku Pemerintah Desa dan 

BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan 

desa. UU Desa tidak membagi atau memisahkan kedudukan keduanya pada satu 

hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun 

dengan fungsi yang berbeda.Bila kepala desa berfungsi sebagai pemimpin 

masyarakatn dan kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat, maka 

BPD berfungsi untuk menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut pada pasal 58 Badan 

Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa bersangkutan 

dengan ketentuan : 
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a. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan desa ditetapkan dengan jumlah 

ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang, 

dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan 

Keuangan Desa 

b. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. 

c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya 

bersumpah/ berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu 

oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. 

d. Susunan kata sumpah/ janji anggota Bagan Permusyawaratan Desa sebagai 

berikut : 

e. “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi 

kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-

baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam 

mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa 

saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-

undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia” 

Selain itu, anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari penduduk desa 

yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
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2014 pasal 57 dapat dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 

Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 

c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; 

d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menegah pertama atau sederajat; 

e. Bukan sebagau perangkat Pemerintahan Desa; 

f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan 

g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis 

Adapun mekanisme pencalonan dan penetapan anggota BPD sebagaimana 

tercantum dalam pasa 59 : 

a. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 

(satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. 

b. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung 

dakam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus. 

c. Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali 

dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda 
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Berbeda dengan masa orde baru Pemerintahan Desa belum bisa mengatur 

rumah tangganya sendiri, pada periode reformasi perubahan yang cukup substansi 

dalam tata Pemerintahan Desa, hal ini terjadi dengan diterbitkannya Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa khususnya yang mengatur 

mengenai Pemerintahan Desa pada pasal 39-111. Pasal 95 terdiri atas Kepala Desa 

atau yang disebut nama lain dengan Kepala Desa. Pasal 104 menegaskan keberadaan 

BPD yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa serta 

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Kedua pasal itu mengindikasikan adanya struktur dan fungsi baru 

kelembagaan di desa. Kepala Desa kini tidak lagi dapat berkuasa secara absolut 

seperti sebelumnya, harus menjalankan fungsi administrasi dan pembuatan keputusan 

densa dengan pengawasan BPD (Heru Cahyono, 2005: 4-5). 

i.    Pengawasan dalam Pemerintahan Desa 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan perwakilan yang terdiri 

dari tokoh-tokoh masyarakat didesa yang mengayomi adat istiadat, membuat 

peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Pemerintahan Desa seperti pengawasan implementasi Peraturan Desa, 

anggaran pendatapan dan belanja desa (APBDesa) serta meminta pertanyaan Kepala 

Desa dalam melaksanakan fungsinya sebagai Kepala Desa. 
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Merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, telah jelas bahwa Lembaga Legislatif Daerah memiliki kedudukan, 

wewenang, hak dan fungsi yang sangat berbeda dibandignkan masa lalu. DPRD 

sbagai lembaga perwakilan rakyat daerah merupakan wahana untuk melaksanakan 

demokraasi. Bahkan secara substansi DPRD berkedudukan sejajar adan menjadi 

mitra dari Pemerintahan Daerah. Dari Prospektif politik, DPRD memiliki otoritas 

politik dalam menjalankan fungsunya. 

Jumlah anggota BPD ditetapkan dalam jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) 

orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, 

dan kemampuan keuangan desa. 

ii. Prosedur Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 

Prosedur peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa kepada 

Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan 

Pemerintahan No.72 Tahun 2005 adalah sebagai berikut : 

a. Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa dalam masyarakat 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

b. Mengajukan pertanyaan, maksudnya adalah pertanyaan yang diajukan 

anggota BPD sebagai Badan Legislatif Desa terhadap pelaksanaan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

c. Meminta keterangan kepada Kepala Desa terhadap proses Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa. 
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d. Meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Desa 1 (satu) kali dalam satu 

tahun. 

2.4 Pemerintahan Desa 

Hakikat otonomi desa adalah efisiensi dan efektifitas dalam 

menyelenggarakan pemerintahan, yang ada pada akhirnya bernuansa pada pemberian 

pelayanan kepada masyarakat yang hakikatnya semakin lama semakin baik, 

disamping memberikan peluang peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan 

dan pembangunan secara luar dalam konteks demokrasi. Pemerintahan Desa terdiri 

dari Kepala Desa dana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi mitra 

kerja Pemerintah Desa. 

Perubahan peraturan tentang pemerintah daerah melalui Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 telah membawa konsekuensi penting terhadao elemen dasar 

pemerintah, yaitu Pemerintahan Desa. Meskipun tidak begitu signifikan perubahan 

yang ditampilkan oleh Undang-undang tersebut disbanding Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 1999. Namun dapat dipahami bahwa pengaturan Pemerintahan Desa 

tampak mengalami perhatian serius oleh pemerintah pusat melalui perubahan format 

badan-badan pelaksana dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa. Pada bagianini 

akan dibahas perubahan atas format dengan mempersoalnkan kembali relativitas 

Otonomi Desa secara normatif dengan membandingkan dalam realitas 

penyelenggaraannya. 

Pertama adanya pemisahan antara kekuasaan eksekutif desa dan legislatif 

desa BPD. Dengan adanya pemisahan tersebut maka kekuasaan mulai dibagi, 
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dipisahkan serta dibatasi. Eksekutif desa tidak lagi menjadi “pusat” dari proses 

pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan desa, namun hanya segabai 

pelaksana kebijakan. Proses pembuatan kebijakan desa dilakukan dengan jalan 

melibatkan partisipasi masyarakat melalui saluran formal berupa lembaga legislatif 

desa BPD dan dapat difungsikan oleh masyarakat untuk melakukan control atas 

pelaksanaan kebijakan desa yang dilakukan oleh eksekutif desa. 

Dengan adanya pemisahan kekuasaan antara Eksekuti Desa dengan Legislatif 

Desa maka terjadi perubahan struktur Pemerintahan Desa yang tidak lagi bersifat 

sentralistik berganti dengan pegaturan Pemerintahan Desa secara demokratis melalui 

pemberian wadah bagi adanya partisipasi oleh warga desa. 

Kedua penyederhanaan proses sistem hirarki birokrasi. Jika ada masa orde 

baru Pemerintahan Desa hanya menjadi sub bagian dari kabupaten yang dapat 

dikontrol dan diintervensi melalui kecamatan. Dengan adanya struktur Pemerintahan 

Desa yang baru, maka kecamatan tidak lagi membawahi desa, dan desa dapat 

langsung berhubungan dengan kabupaten. Hubungan antara dua desa dan kabupaten 

yang kemudian diatur lebih dalam hubungan-hubungan yang bersifat formalistic. 

Hal tersebut misalnya tercermin dalam mekanisme pertanggungjawaban 

Kepala Desa yang lebih ditekankan untuk diberikan kepada masyarakat melalui 

lembaga BPD dan ketingkat kabupaten lebih bersifat pelaporan. Dengan adanya 

struktur demikian, maka jalannya Pemerintahan Desa dapat lebih dikontrol oleh 

masyarakat desa itu sendiri dan bukan oleh pemerintahan yang lebih atas. Dengan 
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kata lain proses yang terjadi di desa lebih ditekankan pada dinamika internal desa 

dibandingkan dengan instruksi dari hirarki pemerintah diatasnya. 

Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenangn untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat, menampung serta menyalurkan aspirasi 

masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja 

pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga 

legislatif, BPD mempunyai hak untuk menyetujui atau tidak terhadap Kebijakan Desa 

yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat Rancangan 

Peraturan Desa secara bersama-sama Pemerintah Desa untuk ditetapkn menjadi 

Peraturan Desa. 

Disini telah terjadi mekanisme chek and balance system  dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis. Dalam komposisi BPD 

sebagai lembaga pengawasan, BPD memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol 

terhadap implementasi kebijakan desa. Anggaran Pendapatan Belanja Desa 

(APBDesa) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk 

lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan kebutuhan desa untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. 

Pemerintahan Desa yang didalamnya juga termasuk Badan Permusyawaratan 

Desa adalah suatu bagan untuk pembuatan kebijakan dan peraturan desa yang sesuai 

dengan adat istiadat yang berlaku di daerah dimana ia tinggal dan kebijakan ini akan 

tetap ditetapkan berdasarkan persetujuan Kepala Desa. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 tentang desa 

menjelaskan tugas, fungsi, kewajiban dan hak kepala desa adalah: 

i. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan 

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa. 

ii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Desa berwenang : 

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 

c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 

d. Menetapkan Peraturan Desa; 

e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

f. Membina kehidupan masyarakat Desa; 

g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; 

h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; 

i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa; 

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna; 
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m. Mengoordinasikan Pembanguna Desa secara partisipatif; 

n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Desa  berhak : 

a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa; 

b. Megajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; 

c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan 

lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; 

d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan 

e. Memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada 

perangkat Desa. 

iv. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Desa berkewajiban : 

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
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c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; 

d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 

e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 

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

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

nepotisme; 

g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 

kepentingan di Desa; 

h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; 

i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa; 

j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; 

k. Meyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 

l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 

m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; 

n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; 

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan 

hidup; 

p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 76 Tahun 2001 tentang pedoman 

umum pengaturan mengenai desa, Pemerintah Desa dan BPD dapat membangun kerja 

sama untuk mendorong kemandirian dan kreativitas dalam proses mengelola rumah 
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tangga Pemerintahan Desa dengan memanfaatkan potensi yang ada, konsekuensi 

dalam hal ini adalah Pemerintahan Desa danBPD harus dapat menggali sumber daya 

yang tersedia bagi pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat di 

desa. 

2.5 Pandangan Islam Terhadap Pengawasan 

Dalam islam pengawasan lebih ditujukan kepada kesadaran dalam diri sendiri 

tentang keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi kita, sehingga takut untuk 

melakukan kecurangan juga kesadaran dari luar diri kita, dimana ada orang yang juga 

mengawasi kinerja kita. Seorang pemimpin harus mampu mengawasi semua kinerja 

desa agar tujuan dari pemerintahan dapat dicapai sebagaimana yang telah 

direncanakan. Untuk mendukung jalannya pengawasan dengan baik, maka setiap 

elemen yang ada di pemerintahan haruslah memiliki ketakwaan kepada Allah SWT, 

kesadaran pegawai untuk saling mengontrol sesamanya, dan penetapan aturan yang 

tidak bertentangan dengan syariah. Hal ini sebagaimana di sabdakan oleh Nabi 

Muhammad SAW : 

نَّ للاه إ ْيئ ِ  لىه ُكلِّ شه انهاْ عه تهبه ألهْحسه كه  

Artinya :“Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam 

segala sesuatu.” (HR. Bukhari: 6010)”. 

Berdasarkan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk 

meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. 

Sejalan dengan hadits di atas, Allah SWT memberi arahan kepada setiap orang yang 
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beriman, sebagaimana Firman-Nya dalam Al-Qur’an Surat Al Hasyr: 18 yang 

berbunyi:Q.S Al-Hasyr :59 ayat 18 

 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan” 

Al-Qur’an banyak menyebutkan mengenai mengontrol dan mengoreksi 

kepada diri sendiri dan ancaman bagi yang melanggarnya. Q.S Al-Mujadalah  58 ayat 

7 

 

Artinya : “tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui 

apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ? Tiada pembicaraan rahasia 

antara tiga orang, melainkan dia-lah yang keempatnya dan tiada (pembicaraan 
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antara) lima melainkan dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan 

antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama 

mereka dan dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada 

mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha 

mengetahui segala sesuatu” (Q.S Al-Mujadalah 58 : 7). 

Melakukan suatu tugas, hanya mungkin dengan baik bila seseorang yang 

melaksanakan tugas itu mengerti arti dan tujuan dari tugas yang dilaksanakan. 

Demikian pula seorang pemimpin yang melakukan tugas pengawasan, haruslah 

sungguh-sungguh mengerti arti tujuan daripada pelaksanaan tugas pengawasan. 

Fungsi pengawasan merupakan fungsi pemimpin yang berhubungan dengan usaha 

menyelamatkan pemerintahan kearah yang lebih baik. Yakni kepada tujuan yang 

telah direncanakan. 

2.6 Definisi Konsep 

Menurut Morissan (2012 : 62) konsep adalah sebuah kata atau istilah yang 

diciptakan dan digunakan manusia untuk menyatakan sebuah gagasan abstrak yang 

dibentuk dengan cara membuat generalisasi dari bagian-bagian serta proses 

meringkaskan berbagai pengamatan yang berhubungan. 

Untuk memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing 

konsep guna menghindari adalanya salah pengertian, maka definisi beberapa konsep 

yang dipakai dalam penelitian ini akan dikemukakan sebagai berikut : 
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a. Peran adalah perbuatan atau tindakan yang sesuai dengan jabatan fungsi 

masing-masing dalam hal ini pemerintah desa yaitu Badan Permusyawaratan 

Desa. 

b. Pengawasan adalah serangkaian usaha untuk menetapkan suatu pekerjaan atau 

kegiatan, menilai dan mengoreksi kegiatan tersebut denga tujuan agar kegiatan uang 

dimaksud sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah institusi politik local semacam 

DPRDesa yang merupakan wahana untuk melaksanakandemokrasi tingkat desa, yang 

memilii tugas mengayomi adat istiadat dan membuat peraturan desa. BPD 

menamoung dan menyalurakn apsirasi masyarakat sera melakukan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkedudukan sejajar dan 

menjadi mitra Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan 

pelayanan masyarakat. 

d. Penyelenggaran Pemerintahan Desa adalah pelaksanaan Pemerintahan Desa 

seperti melaksanakan implementasi peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja 

desa (APBDesa). 

2.7 Definisi Operasional 

Definisi operasional menjelaskan dengan tepat bagaimana suatu konsep akan 

diukur, dan bagaimana pekerjaan penelitian harus dilakukan (Morissan, Andy Corry 

W, Farid Hamid U, 2012 : 76) 

Dalam penulisan proposal penelitian ini, peneliti membuat variabel dengan 

indikator sebagai berikut. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah :“Analisis 
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Peranan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. 

Tabel 2.1 Karakteristik Pengawasan 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Pengawasan 

(Sondang P, 

Siagian, 

2005) 

Standar hasil yang 

direncanakan untuk 

dicapai 

a. Kemampuan / kesanggupan BPD 

dalam meyelenggarakan pemerintahan 

desa 

b. BPD mampu menjalankan fungsi, 

wewenang dan hak seperti yang telah 

diatur dalam undang-undang 

 Anggaran a. Penggunaan anggaran telah ditetapkan 

dalam perencanaan dapat terarah pada 

sasarannya 

 Laporan a. Mencatat semua aspirasi masyarakat 

b. Membuat peraturan desa bersama 

pemerintah desa 

 Auditing a. Kesesuaian antara hasil dengan 

kriteria/ perencanaan yang ditetapkan 

 Observasi langsung a. Mengawasi pelaksanaan 

menyelenggarakan pembangunan desa. 

b. Jadwal pelaksanaan aspirasi 

masyarakat 

c. Proses pekerjaan berjalan lancar atau 

tidak. 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pikiran ini menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel-

variabel peneliti dengan indikator-indikator yang mempengaruhi, dilandasi dengan 

konsep maupun teor yang dianggap relevan yang berguna untuk membangun 

pemikiran dalam menganalisa dan memecahkan permasalahan penelitian ini. Maka 

dapat dijelaskan dan disusunlah gambar kerangka pikiran sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu tentang pelaksanaan fungsi pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa adalah : 

a. Muhammad Hafit 2011 dengan judul : Analisis Peranan Pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di 

Desa Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat 

disimpilkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Buntu Nanna telah 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menampung dan meyalurkan aspirasi 

masyarakat dengan baik. 

b. Prayoza Saputra 2014 dengan judul : Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan 

Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa, dapat disimpulkan bahwa Peran BPD 

di Desa Tridayasakti belum cukup optimal dalam implementasi fungsinya sebagai 

legislator dan tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Bekasi No.2 tahun 2008 

dalam proses pembentukan peraturan desa. 

c. Alexander Maubanu, Agung Suprojo, Ignatius Adiwidjaja 2017 dengan judul : 

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Monitoring Pelaksanaan 

Kebijakan Pemerintahan Desa, dapat disimpulkan bahwa Badan 

Permusyawaratan Desa di Desa Landungsari mempunyai peran yang maksimal 

dalam bidang kebijakan pelayanan administrasi pemerintah desa dan bidang 

kebijakan penambahan dan peningkatan fasilitas umum. 

d. Hari Kurniawan 2015 dengan judul : Pelaksanaan Fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, 
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dapat disimpulkan bahwa kurang optimal dan efektifnya pelaksanaan fungsi BPD 

Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. Untuk mengatasi 

permasalahan dan faktor-faktor penghambat maka perlu meningkatkan bentuk 

pola kerja sama yang baik antar Pemerintana dena dan BPD. 

e. Karya ilmiah : Syahyadi 2014 dengan judul : Implementasi Fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), dapat disimpulkan bahwa fungsi pengayom lebih 

terlaksana dan teralisasi di Desa Bulusirua, hal ini disebabkan karena di Desa 

Bulusirua sebagai desa adat memiliki pola komunikasi dan juga hubungan yang 

lebih hermonis dengan BPD, selain itu BPD melaksanakan fungsinya lebih 

maksimal hal ini dikarenakan oleh adanya kekuatan kultural yang berkembang 

dan diyakini pada masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


