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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai 
pelaksanaan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa (BPD) terhadap 
kinerja kepala desa  di  desa jiwowetan, kecamatan wedi, kabupaten klaten 

Penelitian ini dilihat dari tujuannya termasuk jenis penelitian hukum 
empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari 
sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan anggota badan 
permusyawaratan desa (BPD) yang bertugas mengawasi kinerja kepala desa. 
Sumber data sekunder yaitu buku, literatur, peraturan perundang-undangan, 
laporan, arsip, dan dari internet. Setelah data diperoleh lalu dilakukan analisis data 
kualitatif dengan model interaktif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Jiwowetan 
Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD). Hal tersebut di ketahui dari hasil wawancara dengan anggota Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) di desa tersebut. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan penulis, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jiwowetan, 
Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten telah melaksanakan fungsinya sebagai 
pengawas yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa 
Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten yang meliputi Pengawasan 
terhadap pelaksanaan peraturan desa, Pengawasan terhadap pendapatan dan 
belanja desa, Pengawasan terhadap keputusan kepala desa, Pengawasan terhadap 
pelayanan kepala desa serta perangkat desa terhadap masyarakat. Dalam 
menjalankan  pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) terhadap kinerja kepala desa di desa jiwowetan, kecamatan wedi, 
kabupaten klaten ditemukan beberapa faktor penghambat, yaitu Karena kualitas 
pendidikan yang rendah, Proses menuju demokratisasi dan desentralisasi desa 
merupakan proses yang komplek, dihadapkan pada kendala KKN, Lingkungan 
masyarakat utamanya dipedesaan  seperti budaya politik (ewuh pekewuh) masih 
dominan dan kemampuan untuk serta secara sinergis dalam proses pengambilan 
kebijakan publik juga masih lemah. Untuk mengatasi hambatan-hambatan 
terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan  tersebut maka di tempuh dengan cara    
meningkatkan  kemampuan (pengetahuan dan wawasan) dengan membentuk dan 
menghidupkan mengikuti forum-forum tentang penyelenggaraan pemerintahan 
desa, membentuk dan menghidupkan forum-forum warga di luar forum formal 
pemerintahan yang sudah ada guna mendukung dan memperbaiki serta tata kerja 
kelola pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalin 
hubungan  antara Pemerintah Desa dengan warga masyarakat desa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan 

keleluasan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Dalam 

menyelenggarakan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk menekankan 

kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan 

keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. 

Dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun 

di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu 

menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan membarikan kewenangan yang 

luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional, yang 

diwujudkan dengan peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya 

nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip 

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta potesi dan 

keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam Kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia ( HAW Widjaja,  2002 : 1 ). 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok 

pemerintahan di daerah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip 

penyelenggaraan Otonomi Daerah dan perkembangan keadaan. Begitu pula 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1976 Tentang Pemerintah Desa yang 

menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan Pemerintah Desa 

tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya mengikuti 

hak asal usul Daerah yang bersifat istimewa,maka dari itu perlu diganti. 

Penggantian kedua Undang-Undang ini dengan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2006 tentang Desa. 
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Otonomi daerah terlahir dengan mengedepankan sisten desentralisasi 

pemerintah yang juga merupakan perlawanan dari sistem sentralisasi 

pemerintahan. Pemerintah yang sentralistik menjadi tidak cocok di terapkan di 

Indonesia mengingat fragmentasi sosial di Negara kita yang cukup tinggi. 

Untuk itu pemberian kewenangan  kepada unit-unit dan satuan pemerintah 

yang lebih rendah atau lebih kecil merupakan suatu kebutuhan yang mutlak 

dan tidak bisa di hindari (HR Syaukani, 2002 : 21). 

 Pemikiran tersebut di dasarkan pada sebuah kenyataan bahwa ada 

hal-hal tertentu yang harus di selenggarakan secara lokal di mana dalam 

pelaksanaan hal tersebut akan lebih baik bila di selenggarakan oleh 

pemerintah daerah sendiri, pemeliharaan adat istiadat dan cagar budaya yang 

merupakan aset nasional dan hal-hal lain. Sentralisasi pemerintah identik 

dengan sentralisasi kekuasaan yang telah di peragakan oleh pemerintah orde 

baru selama kurang lebih 32 tahun. Sentralisasi menghendaki semua peraturan 

dari bawah sampai pusat di atur oleh pemerintah pusat. Sehingga fenomena 

yang nampak dan mengemukakan adalah pengekangan terhadap rakyat. Hal 

tersebut menimbulkan konsekuensi negatif diantaranya matinya peran serta 

rakyat dalam pembangunan di sebabkan sangat sempitnya wahana bagi rakyat 

untuk berpartisipasi akibat daya kreasi dan idealisme-idealisme dalam 

pembangunan menjadi menurun. Selain itu sentralisasi juga akan 

membekukan potesi-potesi daerah di bidang adat istiadat dan budaya 

disebabkan monopoli (pengekangan) pengaturan dalam satu aturan mati (HR 

Syaukani, 2002 : 22). 

Berbeda dengan sistem desentralisasi yang berlaku saat ini dimana 

rakyat diberikan kebebasaan untuk berperan aktif dalam pembangunan .Sistem 

tersebut membuka wacana baru, yaitu terbukanya kesempatan untuk berperan 

aktif dalam pembangunan melalui lembaga-lembaga penyalur aspirasi rakyat. 

Disisi lain adat istiadat dan budaya di daerah daerah dapat terus terpelihara 

keberadaannya karena kebebasan karena kebebasan dalam sistem 
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desentralisasi merupakan suatu sistem yang sah sehingga daya kreasi dan 

idealisme dalam pembangunan dapat tumbuh dan subur 

Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 sebagai tonggak 

desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia mengamanatkan di 

bukunya ruang seluas-luasnya bagi daerah untuk menentukan arah dan 

kebijakan pembangunan atas prakarsa dan kemampuan sendiri. Wewenang 

pemerintah pusat ke daerah sebagai dukungan subtansial saja, pemberian 

kewenangan pusat kepada daerah untuk mengukur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri  sampai pemerintah terendah yaitu Pemerintah Desa. 

“Desa atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan 

nasional yang berada di kabupaten”. Desa sebagai pemerintahan terendah 

dalam struktur organisasi  pemerintahan di Indonesia juga harus membuka 

kesempatan pada rakyat untuk berperan aktif dalam dalam membangun 

desanya. Langkah nyata dalam mengoptimalkan demokrasi di pemerintahan 

desa bersama dengan pemerintahan desa di bentuk Badan Permusyawaratan 

Desa sebagai salah satu mekanisme kelembagaan di Pemerintahan Desa dan 

pelaku dari Pemerintah Desa bersama dan Pemerintah Desa (kepala desa dan 

perangkat desa) sesuai dengan Pasal 202 Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 

2004 Tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa yang menyebutkan 

bahwa  “Pemerintah Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa”. Peran 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai suatu lembaga demokrasi di 

pemerintahan desa sangat penting. Lembaga ini berperan sebagai mitra dari 

pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan kewajiban pemerintah serta 

sebagai Kontrol atas setiap kebijakan pemerintah. 

Salah satu peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu peran 

dalam pemilihan Perangkat Desa sebagai pembantu Kepala Desa pimpinan 

Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  dalam peran 
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tersebut harus ekstra hati-hati demi kelancaran pemerintahan yang lebih 

dominan disebabkan kualitas dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam 

penulisan skripsi ini penulis mengupas mengenai Badan Permusyawaratan  

Desa (BPD) yang di lakukan  di desa Jiwo Wetan Kecamatan Wedi, 

Kabupaten Klaten. 

Berdasarkan paparan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan 

judul : PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA 

DESA  DI  DESA JIWOWETAN, KECAMATAN WEDI, KABUPATEN 

KLATEN. 

 

B. Rumusan Masalah  

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat di 

bahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang di harapkan, maka penting 

bagi penulis untuk merumuskan permasalahan yang akan di bahas Adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini yang di rumuskan penulis adalah: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa di Desa 

Jiwowetan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten ? 

2. Kendala apa saja yang di hadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap Kepala Desa dan 

bagaimana upaya untuk mengatasinya ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian tentu mempunyai tujuan-tujuan tertentu supaya 

dalam melangkah dapat sesuai dengan maksud peneliti.Tujuan yang ingin 

di capai penulis dalam penelitian ini, Sutrisno Hadi. (1979 : 3) 

mengemukakan : 

“Bahwa penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan , 
mengembangkan atau mengkaji kebenaran suatu pengetahuan. 
Mmenemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi 
kekosongan dan kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan 
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menggali lebih dalam apa yang sudah ada. Sedangkan mengkaji kebenaran 
di laksanakan jika apa yang masih atau menjadi ragukan kebenaran “ 

 
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang di 

kemukakan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1.  Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan  fungsi pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa di 

Desa Jiwowetan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten; 

b. Untuk mengetahui kendala apa yang di hadapi oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan 

terhadap Kepala Desa serta mengetahui upaya untuk 

mengatasinya. 

2.  Tujuan Subyektif 

a.  Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan 

skripsi ini, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh 

gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret Surakarta; 

b. Untuk lebih meningkatkan pengetahuan  dan mendalami 

berbagai teori yang telah penulis peroleh selama berada di 

bangku kuliah; 

c. Untuk memperoleh wawasan serta mengembangkan 

pengetahuan maupun pemahaman aspek hukum dalam teori 

maupun praktek di lapangan serta untuk menambah 

pengalaman, pengetahuan dan pemahaman penulis terhadap 

permasalahan yang di teliti. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian, di harapkan dapat bernilai yaitu karena hasil 

penelitian tersebut dapat memberi manfaat dan kegunaaan. Adapun 

manfaat yang penulis harapkan  dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1.  Manfaat Teoritis 

a.  Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi pengembang ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum 

pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya. 

b.  Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan 

ilmu pengetahuan bagi pembaca pada umumnya dan penulis 

pada khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap 

permasalahan yang akan di teliti. 

b.  Hasil ini dapat menambah referensi dan masukan pada 

penelitian berikutnya. 

c. Dengan penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum 

sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. 

 

E.  Metode Penelitian 

Pemilihan jenis metode tertentu dalam suatu penelitian sangat 

penting karena akan berpengaruh pada hasil penelitian nantinya. Suatu 

penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang 

menunjang suatu kegiatan dan proses penelitian. Metodelogi pada 

hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara ilmuwan mempelajari, 

menganalisa dan memahami limgkungan-lingkungan yang di hadapinya     

( Soerjono Soekanto, 2006 : 6 ). 

Dalam penelitian ini metode yang di gunakan oleh penulis adalah 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian 

hukum empiris, maka yang di teliti pada awalnya data sekunder 

kemudian di lanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di 
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lapangan atau terhadap masyarakat ( Soejono Soekanto, 2006 : 

10) 

2.   Sifat Penelitian 

Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang di 

gunakan adalah penelitian diskriptif yaitu penelitian yang di 

maksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin 

tentang, manusia, keadaan dan gejala-gejala lainya. Maksudnya 

adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa lainnya 

agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka 

menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2006 : 10). 

3.   Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data yang di perlukan maka penelitian 

yang di lakukan ini penulis mengambil lokasi di Desa Jiwowetan 

Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. 

4.   Jenis Data 

a.  Data Primer 

Sumber data yang bersumber dari orang atau 

responden atau informasi dalam hal ini adalah Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jiwowetan, 

Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. 

b. Data Sekunder 

Merupakan data yang di peroleh  secara tidak 

langsung, yang berupa sejumlah keterangan atau fakta 

dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang 

berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan 

dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang 

di teliti. 

5.  Sumber Data 

Berdasarkan jenis data penelitian tersebut di atas, 

maka sumber data adalah sebagai berikut : 
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a.  Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitia ini adalah 

penjelasan atau keterangan yang di peroleh dari Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jiwowetan, 

Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. 

b.   Sumber Data Sekunder 

Yaitu sumber data yang secara tidak langsung 

memberi keterangan yang bersifat mendukung sumber 

data primer. Sumber data ini biasanya di peroleh 

melalui studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan 

data-data dengan membaca, mempelajari dan mencatat 

dari buku-buku literatur, dokumem-dokumen dari 

berkas-berkas tentang Badan Permusyawatan Desa 

(BPD)  di Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi, 

Kabupaten Klaten dan tulisan-tulisan lain yang 

berhubungan dengan masalah yang di teliti.  

6.   Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian pasti akan membutuhkan data yang 

lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang 

terkumpul betul-betul memiliki nilai validitas dan reabilitas 

yang cukup tinggi. Sebagaimana teleh diketahui, di dalam 

penelitian lazimnya di kenal paling sedikit dua jenis teknik 

pengumpulan data, yaitu : studi dokumen atau bahan 

pustaka dan wawancara atau interview. 

Oleh karena itu di dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a.   Studi Pustaka 

Yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca dan 

mengkaji bahan-bahan yang bersangkutan dengan 

masalah yang di teliti. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

xxi

b.   Wawancara 

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

mendapatkan keterangan  atau informasi secara 

langsung dari responden yaitu pihak-pihak yang terkait 

langsung dengan objek yamg di teliti. Jadi semacam 

percakapan yang bertujuan untuk memperoleh 

informasi. Pengertian wawancara menurut Roni 

Hanitiyo Sumitro “ Wawancara yaitu cara untuk 

memperoleh dataatau informasi dengan bertanya 

langsung pada yang di wawancarai “ (Roni Hanitiyo 

Sumitro, 1992 :57). Dari informasi / respunden yang 

dalam hal ini adalah para Perangkat Desa dan Kepala 

Desa di Desa Jiwowetan Kecamatan Wedi Kabupaten 

Klaten 

8.   Teknik Analisa Data 

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk 

mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknis 

analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif dengan menggunakan metode 

interaktif.  

Analisis data kualitatif merupakan pengolahan data 

berupa pengumpulan data, penguraiannya kemudian 

membandingkan dengan teori yang berhubungan 

masalahnya, dan akhirnya menarik kesimpulan. Metode 

interaktif adalah model analisa yang terdiri dari tiga 

komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan, maka data-data diproses melalui tiga 

komponen tersebut (H.B Sutopo, 2002 : 37). 
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Model Analisis Interaktif tersebut digambarkan sebagai berikut :  

 

 

 
 
 
    
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Gambar I : Teknik Analisis Data ( H.B Sutopo, 2002 : 96) 
 

Kegiatan komponen itu dapat di jelaskan sebagai 

berikut: 

a.   Reduksi data 

Merupakan proses pemilihan, pemusatan 

perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan 

tertulis di lapangan. 

b.   Penyajian data 

Merupakan sekumpulan informasi yang 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

c.   Penarikan kesimpulan 

Dari permulaan data, seorang penganalisa 

kualitatif mencari arti benda-benda, keteraturan, pola-

pola, penjelasan konfigurasi, berbagai kemungkinan, 

alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan akan di 

tangaani secara longgar, tetap terbuka dan skepstis, 

tetapi kesimpulan sudah di sediakan, mula-mula 

PENGUMPULAN DATA 

PENYAJIAN DATA 

PENARIKAN KESIMPULAN 

REDUKSI DATA 
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belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan 

mengakar pada pokok. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang 

sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi 

dalam setiap bagian yang di maksudkan untuk memudahkan pemahaman 

terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika keseluruhan 

penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : 

BAB I     : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar 

belakang masalah, perumusan maslah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan hukum 

BAB II    : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori 

dan kerangka pemikiran. dalam kerangka teori penulis akan 

menguraikan tinjauan umum yaitu tinjauan tentang pemerintah 

daerah, tinjauan tentang pemerintah desa, tinjauan tentang 

badan permusyawaratan desa (BPD), tinjauan tentang 

pengawasan. Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis 

akan menampilkan bagan kerangka pemikiran. 

BAB III   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab 

permasalahan yang telah di tentukan sebelumnya : Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya melaksanakan 

pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa (studi di Desa 

Jiwowetan Kecamatan Wedi Kabupaqten Klaten). 
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BAB IV   : PENUTUP 

Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang 

kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan 

permasalahan, dan di akhiri dengan saran-saran yang di 

dasarkan atas hasil keseluruhan penelitian. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1.  Letak Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah 

a.  Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah. 

Sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah maka ketentuan mengenai pemerintah daerah 

sebelumnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

tidak berlaku. Tidak berlakunya undang-undang tersebut disebabkan tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Menurut Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRS menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubenur, Bupati, dan 

Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan 

pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

yang selanjutnya di sebut DPRD  adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah (Otonomi daerah 

dalam tinjauan politik. http://wikil pedia org.co.id/my documents.html) 

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi pemerintahan 

daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu 

Pemerintah Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah 

pusat memandang otonomi sebagai suatu kewajiban bukan sebagai hak 

bagi daerah sehingga daerah hanya sebagai pihak yang berkewajiban  

melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk 

menyejahterakan rakyat yang harus di terima dan di lakukan dengan 

tanggung jawab. 
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Otonomi ditekankan pada pemerintahan kabupaten dan kota 

bukan lagi pada propinsi. Dengan demikian maka pemerintah dalam 

melakukan dan memberikan pelayanan pada rakyat dapat di lakukan 

dengan cepat. Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan segala 

aspek pemerintahan terkecuali dalam: 

1) Politik Luar Negeri; 

2) Perrtahanan dan keamanan Negara; 

3) Politik; 

4) Sistem Peradilan; 

5) Agama. 

Penekanan terhadap kabupaten dan kota pelaksanaan otonomi 

daerah menjadikan tidak adanya pemerintahan bertingkat sehingga 

pemerintah kabupaten dan kota tidak bertanggung jawab kepada propinsi 

sebagaimana di praktekkan pada sistem otonomi yang di warnai 

sentralisme pemerintahan. Pemerintahan kabupaten dan kota merupakan 

pemerintahan yang memiliki kewenangan otonomi yaitu kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang di 

selenggarakan oleh kabupaten atau kota bersama dengan perangkat 

masing-masing bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di 

daerah tersebut. Dewan perwakilan rakyat daerah memperkuat posisi 

rakyat dalam pemerintahan otonomi baik dalam rekrutmen politik lokal 

maupun dalam perbuatan kebijakan publik daerah. Kedudukannya 

bersama dengan Pemerintah bersifat sejajar, pemerintah bertanggung 

jawab kepada rakyat Dewan Perwakilan Rakyat daerah selaku pengemban 

aspirasi rakyat (Syaukani HR, 1999 : 45) 

Prinsip yang terkandung dalam pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut: 

1) Sistem Ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip 

pembagian kewenangan berdasarkan asas dekosentrasi dan 

desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 
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2) Daerah yang di bentuk berdasarkan asas dekonsentrasi dan 

desentralisasi adalah propinsi sedangkan daerah yang di 

bentuk berdasarkan atas asas desentralisasi adalah daerah 

kabupaten dan kota. Daerah yang di berdasarkan asas 

desentralisasi berwenang untuk melaksanakan dan 

kebijaksanaan atas prakarsa berdasarkan aspirasi masyarakat; 

3) Pembagian daerah di luar daerah propinsi dibagi habis ke 

dalam daerah otonomi. Dengan demikian wilayah adminitrasi 

yang berada di dalam Daerah Kabupaten dan Didaerah Kota 

dapat dijadikan daerah otonom atau di hapus; 

4) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota. 

Mengenai pembagian daerah prinsip-prinsip yang ada dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut: 

1) Desentralisasi ,dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 

2) Asas desentralisasi secara utuh dan bulat di laksanakan di 

daerah Kabupaten dan Daerah Kota; 

3) Asas tugas pembantuan dapat di laksanakan di daerah 

Propinsi, Kabupaten, Kota, Desa. 

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka susunan organisasi 

pemerintahan di bagi menjadi : 

1) Wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia di bagi 

dalam daerah, daerah kabupaten dan daerah kota yang 

bersifat otonomi; 

2) Daerah provinsi berkedudukan sebagai wilayah adminitrasi. 

Daerah otonomi mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk 

melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi Rakyat. Dengan 

memperhatikan pengalaman penyelenggaraan Otonomi Daerah pada 

masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan 

bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih 
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merupakan kewajiban dari pada hak maka otonomi daerah sekarang ini 

di dasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas nyata 

dan bertanggung jawab (Syaukani HR, 1999 : 7). 

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasan daerah untuk 

menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua 

bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik, luar negeri 

dan pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal agama serta 

kewenangan bidang lainya yang di tatapkan dengan Peraturan 

Pemerintah. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula 

kewenangan yang utuh dan bulat dalam menyelenggarakan mulai dari 

perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi (Syaukani HR, 

1999 : 9). 

Yang di maksud dengan nyata adalah keleluasaan daerah untuk 

menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang 

secara nyata ada dan di perlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang 

di daerah.Yang di maksud dengan otonomi yang bertanggung jawab 

adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi 

pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan 

kewajiban yang harus di tanggung oleh daerah yang mencapai tujuan 

pemberi otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan 

masyarakat yang semakin baik, pengembangan hidup demokrasi, 

keadilan dan pemerataan  serta memelihara hubungan yang serasi antara 

pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia ( HAW Widjaja,  2002 : 15 ). 

 

b. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa 

1)  Pengertian Umum Desa 

Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan derah 

dalam tingkat yang paling rendah. Pengertian Desa ialah desa atau yang 

di sebut dengan nama lain  sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat 
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yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat 

istimewa (HAW. Widjaja, 2004 : 3) sebagaimana yang di maksud dalam 

penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Soertardjo 

Kartohadi Koesoemo  pengertian desa yaitu :  

“Suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu 
masyarakat berkuasa mengadakan pemerintahannya sendiri”  (Soertardjo 
Kartohadi Koesoemo  dalam buku  Bayu Surianingrat, 1980: 6). 

 

Desa atau dengan nama salinya setingkat yang merupakan 

kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunanasli adalah “Badan 

Hukum” dan ada pula “Badan Pemerintahan” ( I Nyoman 

Baratha,1987:9). Desa adalah tempat atau wilayah yang di tempati oleh 

sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah camat dan 

berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dengan ikatan 

Negara Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan 

Badan Perwakilan Desa atau BPD (Dadang juliantara, 2000: 9) Menurut 

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005  Desa di bentuk 

atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan 

kondisi sosial budaya Masyarakat setempat. Pembentukan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai syarat : 

a) Jumlah penduduk; 

b) Luas wilayah; 

c) Bagian wilayah kerja; 

d)  Perangkat; 

e)  Sarana dan prasarana pemerintahan. 

Sebelum melangkah  pada pembahasan pemerintah desa lebih 

lanjut perlu kita ketahui perbedaan antara kata pemerintah dan 

pemerintahaan, pemerintah adalah perangkat atau organ Negara yang 

menyelenggarakan pemerintahaan (HAW. Widjaja, 2004 : 44), 

sedangkan pemerintahan adalah kegiatan yang di selenggarakan oleh 

perangkat Negara atau pemerintah, termasuk juga pemerintahan desa 
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(HAW. Widjaja, 2004 : 44). Pemerintahan desa dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Desa, dalam Pasal 202 disebutkan 

bahwa Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem 

penyelenggaraan  pemerintah sehingga Desa memiliki  kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakatnya. Sedangkan 

dalam Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjadi 

kewenangan Desa mencakup : 

a) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul 

desa; 

b) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten / kota 

yang di serahkan pengaturannya kepada desa; 

c) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan / Atau 

Pemerintah Kabupaten / Kota. 

Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-

undangan diserahkan kepada desa mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakatnya. Bahwa aspirasi yang berkembang saat ini, yang 

mengarah pada kritik atas penyeragaman desa yang pada gilirannya 

mematikan institusi lokal, mulai di dengar secara relatif, yang 

diwujudkan dalam pengakuan atas hak asal-usul desa. Kendati hal ini 

masih menimbulkan pertanyaan mengingat institusi yang di tawarkan 

menjadi wajib untuk di wujudkan di tingkat Desa (Dadang Juliantara, 

2000:13). 

 

c.  Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa 

Organisasi pemerintahan desa menurut Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 201 pemerintahan desa terdiri : 

1) Kepala Desa; 

2) Perangkat desa yang terdiri dari sekertaris desa dan perangkat desa 

lainnya; 
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3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari 

pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. 

 Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintah 

oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam 

sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan 

desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dipilih langsung 

oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Calon Kepala 

Desa, yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak di 

tetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan disahkan oleh 

Bupati. 

1) Kepala  Desa 

Kepala Desa adalah unsur Pemerintahan Desa yang 

berkedudukan sebagai pimpinan organisasi. Kepala Desa dipilih 

langsung oleh penduduk desa sebagai perwujudan melalui pemilihan 

secara langsung yang nantinya akan memegang sebagian hak rakyat. 

Dalam Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjadi 

kewenangan desa mencakup : 

a) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul 

Desa; 

b) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 

yang diserahkan pengaturannya kepada Desa; 

c) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau 

Pemerintah Kabupaten/Kota; 

d) Urusan pemerintahan lainya yang oleh peraturan perundang-

undangan di serahkan kepada Desa. 

 Sebagaimana di maksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2005 Pasal 44 calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga 

Negara Republik Indonesia memenuhi persyaratan : 

a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
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b) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945, dan kepada 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah; 

c) Berusia paling rendan 25 (dua puluh lima) tahun; 

d) Bersedia di calonkan menjadi kepala desa; 

e) Penduduk desa setempat; 

f) Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana 

kejahatan paling sedikit 5 (lima) tahun; 

g) Tidak di cabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 

h) Belum pernah menjabat kepala desa paling lama sepuluh tahun 

atau dua kali masa jabatan; 

i) Memenuhi syarat lain yang di atur dalam peraturan daerah 

Kabupaten/Kota. 

 

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

Pasal 17, Kepala Desa berhenti karena : 

a) Diberhentikan; 

b) Meninggal dunia; 

c) Atas permintaan sendiri. 

Kepala Desa di berhentikan sebagaimana di maksud pada 

ayat (1) huruf c karena : 

(1) Berakhir masa jabatanya dan telah dilantik pejabat yang baru; 

(2) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 

berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; 

(3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa; 

(4) Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; 

(5) Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; 

(6) Melanggar larangan bagi kepala desa. 
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Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Klaten Nomor 9 Tahun 2006 Pasal 2 Kepala Desa mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Nomor 7 Klaten Pasal 4  dalam melaksanakan tugas Kepala 

Desa mempunyai kewajiban : 

a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

d) Melaksanakan kehidupan demokrasi; 

e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas 

dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; 

f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa; 

g) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan Perundang-Undangan; 

h) Menyelenggarakan adminitrasi pemerintahan desa yang baik; 

i) Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan 

desa; 

j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; 

k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; 

l) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; 

m) Membina mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan 

adapt istiadat; 

n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; 

o) Mengembangkan potesi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

xxxiv

Sebagaimana yang di maksud dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 9  Pasal 6 hal-hal yang menjadi larangan Kepala 

Desa adalah : 

a) Menjadi pengurus partai politik; 

b) Merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota BPD, dan lembaga 

kemasyarakatan di desa yang bersangkutan; 

c) Terlibat dalam pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan 

kepala daerah; 

d) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, 

dan mendiskriminasikan warga dan golongan masyarakat lain serta 

melanggar norma hukum dan norma yang hidup di masyarakat; 

e) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang 

dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau 

tindakan yang akan di lakukan; 

f) Menyalah gunakan wewenang; 

g) Melanggar sumpah/janji jabatan. 

 

 Bagi pegawai negeri sipi TNI/POLRI yang masih dinas aktif 

yang mencalonkan diri sebagai kepala desa selain harus memenuhi 

persyaratan diatas juga harus mempunyai surat keterangan persetujuan 

pejabat yang berwenang dan terhitung mulai tanggal pelantikan harus 

mengundurkan diri sebagai PNS/POLRI. Bagi putra desa yang terpilih dan 

diangkat menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai 

kepala desa harus bertempat tinggal didesa yang bersangkutan Dalam 

Pasal 205 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Kepala Desa terpilih di 

lantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah 

pemilihan. 

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan 

Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat atau 

melakukan perbuatan melawan Hukum dan atau norma-norma yang 

hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan dikenakan tindakan 
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adminitrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau 

pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku. usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud 

pada angka (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a dan b diusulkan 

oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati 

melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Usul pemberhentian Kepala Desa 

sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f 

disampaikan oleh BPD  kepada Bupati melalui Camat berdasarkan 

keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari 

jumlah anggota BPD. 

 

2) Perangkat Desa 

Sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 Pasal 202 Perangkat Desa terdiri dari sekertaris desa dan 

perangkat desa lainnya. 

a)  Sekretaris Desa 

 Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pemerintah 

Desa pasal 12 ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi 

persyaratan. Sekertaris desa mempunyai tugas menyelemggarakan 

pembinaan dan pelaksanaan adminitrasi pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan serta membantu pelayanan ketatausahaan dan 

bertanggung jawab kepada kepala desa. 

Sekretaris desa sebagaimana di maksud  dalam Peraturan 

Daerah Nomor 7 pasal 25 ayat (1) tentang Penyusunan Organisasi Dan 

Tata Kerja Pemerintah Desa harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut : 

(1) Berpendidikan paling rendah lulusan smu atau sederajat; 

(2) Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan; 

(3) Mempunyai kemampuan di bidang adminitrasi adminitrasi; 
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(4) Mempunyai pengalaman di bidang adminitrasi keuangan dan 

di bidang perencanaan; 

(5) Memenuhi sosial budaya masyarakat setempat; 

(6) Bersedia tinggal di desa yang bersangkuta. 

 

Perangkat Desa sebagaimana di maksud dalam Peraturan 

Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 12 ayat (3) tentang 

Penyelenggaraan Pemerintah Desa di angkat oleh Kepala Desa dari 

penduduk desa pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana di 

maksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

b) Kepala Urusan Pemerintahan 

Kepala urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006 

Pasal 3 ayat (3) huruf b berkedudukan sebagai pelaksana tugas dan 

fungsi dibidang pemerintahan, tugas kepala urusan pemerintahan 

adalah : 

(1) Melaksanakan pembinaan wilayah dan masyarakat; 

(2) Melaksanakan kegiatan adminitrasi pertahanan; 

(3) Melaksanakan kegiatan adminitrasi kependudukan dan catatan 

sipil; 

(4) Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya Melaksanakan 

tugas lain yang diberikan oleh kepala desa sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud 

pada Peraturan Daerah Kabupeten Klaten Nomor 7 ayat (2) kepala 

urusan pemerintahan mempunyai tugas : 

(1) Pelaksanaan Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dalam 

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah desa dan 

pemerintahan umum; 
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(2) penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka 

pembinaan wilayah dan masyarakat; 

(3) Pelaksanaan penyusunan program dan pelayanan kepada 

masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman dan 

ketertiban; 

(4) Pelaksanaan penyusunan program dan pengadminitrasian di 

bidang kependudukan dan catatan sipil; 

(5) Penyiapan data dan melaksanakan pengawasan dalam 

rangka penyaluran bantuan masyarakat, serta melaksanakan 

kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan serta 

bencana lainnya; 

(6) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan pelaksanan 

pengadminitrasian di bidang pemerintahan, ketentraman 

dan ketertiban. 

 

b) Kepala Urusan Pembangunan 

Kepala Urusan Pembangunan sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Pasal 3 ayat 

(3) huruf b berkedudukan sebagai pelaksana tugas dan fungsi di 

bidang pembangunan, tugas kepala urusan pembangunan adalah : 

(1) Merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa; 

(2) Melaksanakan pembinaan perekonomian desa; 

(3) Melaksanakan pembinaan di bidang pertanian dan pengairan; 

(4) Melaksanakan pembinaan swadaya masyarakat; 

(5) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana desa; 

(6) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala desa 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud 

pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Ayat (2) 

Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi : 
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(1) Pelaksanaan penyusunan program kerja dalam rangka 

penyelenggaraan pembangunan di desa; 

(2) Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan 

bimbingan di bidang perekopnomian, distribusi dan produksi; 

(3) Penyusun program dan pelaksana pelayanan kepada 

masyarakat di bidang pertanian dan pengairan; 

(4) Penyusunan program pelaksanaan pemgadminitrasian di 

bidang pembangunan dan perekonomian; 

(5) Penyusunan program pelaksana kegiatan dalam rangka 

peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam 

meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan; 

(6) Penyusunan program dan pelaksanaan kaordinasi dan 

pelaksanaan pembangunan, serta menjaga dan memelihara 

prasarana dan sarana fisik di desa. 

 

c)  Kepala Urusan Keuangan 

Kepala Urusan Keuangan sebagaimana di maksud pada 

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Pasal 3 ayat (3) 

huruf c  berkedudukan sebagai pelaksana tugas dan fungsi di 

bidang keuangan, tugas kepala urusan keuangan adalah : 

(1) Menyusun rencana dan laporan kepala desa di bidang 

keuangan; 

(2) Malaksanakan tugas sebagai bendahara desa; 

(3) Melaksanakan pembinaan adminitrasi dan keuangan yang di 

kelola oleh masyarakat; 

(4) Melaksanakan tugas lain yang di berikankepala desa sesuai 

dengan bidang tujuannya. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud 

pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 ayat (2) Kepala 

Urusan Keuangan mempunyai fungsi : 
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(1) menyusun program dan pelaksanaan penyelenggaraan 

adminitrasi keuangan desa; 

(2) penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan peningkatan 

sumberdaya desa; 

(3) Penyusunan program dan pelaksana pengadaan perlengkapan 

dan inventaris desa. 

 

d)  Kepala Urusan Kesejahteran Sosial 

Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial berkedudukan 

sebagaimana di maksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 7 Pasal 3 ayat (3)  huruf d pelaksana tugas dan fungsi di 

bidang  kesejahteraan sosial, tugas Kepala Urusan Kesejahteraan 

Sosial adalah : 

(1) Melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial desa; 

(2) Melaksanakan pembinaan di bidang agama, kesehatan, 

pendidikan, olah raga, danb kesenian; 

(3) Melaksanakan pembinaan Pemberdayaan Kesejateraan 

Keluarga (PKK); 

(4) Melaksanakan pembinaan karang taruna dan generasi muda 

Desa; 

(5) Melaksanakan tugas lain yang di berikan kepala desa sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud 

pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 ayat (2) Kepala 

Urusan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : 

(1) Penyusun program dan pelaksana pelayanan masyarakat di 

bidang kesejahteraan sosial dan keagamaan; 

(2) Penyusunan dan program pelaksana pembinaan dalam bidang 

keagamaan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, 

olahraga dan kesenian  desa; 
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(3)  Penyusunan program dam membantu kegiatan pengumpulan 

zakat, infaq, dan sodaqoh; 

(4) Penyusunan program pengumpulan bahan dan 

penyelenggaraan pengadminitrasian di bidang kesejahteraan 

sosial. 

 

d) Kepala Urusan Umum 

Kepala Urusan Umum sebagaimana tersebut dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Pasal 3 ayat (3) 

huruf e berkedudukan sebagai pelaksana tugas dan fungsi di bidang 

urusan umum, tugas kepala urusan umum adalah : 

(1) Melaksanakan ketatausahaan, dokumen dan kearsipan; 

(2) Melaksanakan, menyiapkan dan memelihara dan perlengkapan 

rumah tangga desa; 

(3) Melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Desa sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud 

pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 ayat (2) Kepala 

Urusan Umum mempunyai fungsi : 

(1) Penyusun program dan penyelenggaraan tugas di bidang 

ketatausahaan; 

(2) Penyusunan program dan penyelenggara tugas di bidang 

kearsipan; 

(3) Penyusun program dan pelaksana urusan di bidang 

perlengkapan dan inventaris desa; 

(4) Penyusun program dan pelaksana urusan rumah tangga desa. 
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2. Tinjauan Umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya di singkat BPD 

adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. Menurut R.H. Saltau (1977 : 145-146) : 

 “Lembaga-lembaga Perwakilan, baik di pusat sebagai 
parlemen, dan daerah-daerah sebagai dewan yang di pilih, seperti 
panitia-panitia perlengkapan yang penting dalam pemerintah, lembaga-
lembaga Perwakilan itu memberikan pemecahan masalah secara damai 
pada penguasa dengan penghargaan yang luas pada kemerdekaan politik 
Lembaga-lembaga itu memungkinkan bagi penguasa untuk mengetahui 
apa yang di cita-citakan pada umumnya dan khususnya bagi apa yang 
tidak di inginkan. Lembaga-lembaga itu menjamin tujuan yang selaras 
antara penguasa dan rakyat”. 

Pemikiran tersebut merupakan pemikiran yang bertajuk 

denokrasi secara tidak langsung yang harus berkembang saat ini. 

Demokrasi yang mempunyai pengertian pemerintah di tangan rakyat 

istilah tersebut sebenarnya dari bahasa yunani yaitu dari kata demos  

yang berarti rakyat atau penduduk dan kratos yang berarti pemerintahan, 

yang pada intinya demokrasi adalah pemerintah di tangan rakyat untuk 

kepentingan rakyat bersama. menurut Lincoln, suatu dari pemerintah 

adalah demokratis jika di dasrkan atas doktrin dari kedaulatan umum 

banyak definisi telah di berikan kepada doktrin ini dan penerapannya : 

“Pemerintah dari rakyat, oleh rakayat dan untuk rakyat” ( dikutip dari 

R.H.Saltau, II. 1977:106) 

Dengan demikian demokrasi dalam sistem pemerintahan desa 

adalah sistem yang di atur dengan aturan yang di buat oleh rakyat untuk 

menjalankan perintah dimana rakyat ikut menjalankan suatu 

pemerintahan yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa kadang 

disebut dengan BPD. Di terbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, namun prinsip dasar 

sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap sama, 
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Pemarintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa 

(penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 

2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ). 

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan 

perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan 

dengan cara musyawarah dan mufakat yang mencerminkan keterwakilan 

unsure ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh 

atau pemuka masyarakat lainnya yang di bentuk sesuai quota yang di 

tentukan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi 

menetapkan  Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. Di samping itu Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) juga melaksanakan pengawasan atau 

pelaksanaan Peraturan Desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan 

kinerja Pemerintah Desa. Jumlah angota BPD sekurang-kurangnya 5 

(lima) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang terdiri dari 

wakil penduduk Desa yang bersangkutan di tetapkan dengan cara 

musyawarah dan mufakat. Sedangkan yang di maksud dengan wakil 

masyarakat antara lain adalah ketua Rukun Warga, organisasi profesi 

dan tokoh masyarakat (penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Klaten Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ). 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 35 

Badan Permusyawaratan Desa (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 rakyat; 
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f) Menyusun tata tertib BPD. 

 

Secara struktural hubungan antara Kepala Desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dapat di gambarkan dengan skema 

sebagai berikut : 

 

 
 

Gambar II : Hubungan Kepala desa dengan BPD. 

 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejajar dengan Kepala 

Desa, tapi tidak punya garis komando. Kepala Desa berhak 

memerintah sekertaris desa, sekertaris desa berhak memerintah staf 

teknis dan kepala dusun. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

merupakan mitra kerja bagi Kepala Desa dalam melaksanakan tugas 

dan kewajiban pemerintah yang di pangkunya, kemitraan tersebut 
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merupakan suatu hal yang menjadi peran pokok bagi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD)  

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih 

dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Susunannya 

terdiri dari Ketua, Wakil, Sekertaris, dan anggota BPD. Untuk 

pimpinan BPD dipilih oleh anggotanya. Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) merupakan corong aspirasi rakyat desa berdasarkan Pasal 209 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004  di tindak lanjuti dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Di Kabupaten Klaten hal 

tersebut di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 

Tahun 2006. 

 

3. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan 

a.  Pengertian Pengawasan 

Mengenai pengertian pengawasan, sudah banyak ahli yang 

memberikan pendapatnya berdasarkan argumen masing-masing. 

Beberapa pendapat mengenai pengertian pengawasan itu antara 

lain: beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan”, berpendapat 

bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk 

mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang 

pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang 

semestinya atau tidak menurut Sujamto. (1983 : 17). Menurut  AH 

Soeharto (1986 : 8) dalam bukunya yang berjudul “Serba-serbi 

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah”, 

berpendapat bahwa pengawasan adalah suatu tindak lanjut untuk 

melihat apakah pekerjaan yang direncanakan sudah dilaksanakan 

dengan sempurna, apabila belum maka diadakan tindakan 

perbaikan sesuai dengan ketentuan  yang berlaku. 

Djoko Prakoso dalam bukunya yang berjudul “Kedudukan Dan 

fungsi Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Lainnya Di Dalam 

Undang-undang pokok Pemerintahan Di Daerah”, menegaskan 
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bahwa pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya 

keserasian penyelenggaraan tugas pemerintah oleh daerah-daerah 

dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan 

secara berdaya guna dan berhasil guna. (Djoko Prakoso, 1984 : 

142) 

Istilah pengawasan lebih banyak di berikan dalam ilmu 

menejemen karena memang pengawasan merupakan salah satu 

unsure dalam kegiatan pengelolaan atau menejemen. Pengawasan 

menurut George R Terry ialah bahwa pengawasan di titik beratkan 

pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah di 

capai dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana 

(Muchsan, 1992 : 36). Jadi menurut Terry pengawasan tidak di 

lakukan pada suatu kegiatan yang sedang berjalan melainkan pada 

akhir dari kegiatan tersebut, setelah kegiatan tersebut menghasilkan 

sesuatu. 

Menurut Henry Fayol, arti pengawasan pada hakekatnya 

merupakan suatu tindakan menilai (menguji) apakah suatu telah 

berjalan sesuai dengan rencana yang di tentukan, sehingga dengan 

pengawasantersebut akan dapat di temukan kesalahan-kesalahan 

yang akhirnya kesalahan tersebut akan dapat di perbaiki dan yang 

penting adalah jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali 

(Muchsan, 1992 : 37). Newman berpendapat bahwa titik berat 

pengawasan adalah suatu tindakan yang di lakukan selama proses 

suatu kegiatan sedang berjalan bukan setelah proses tersebut. 

Rumusan definisi dari Ir Suyamto bahwa pengawasan 

adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui atau menilai 

kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau 

kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak (Muchsan, 

1992 : 37). Definisi dari Ir suyamto ini apabila di analisa maka 

wujud pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu 

pelaksanaan tugas secara defagto apakah telah sesuai dengan tolak 
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ukur yang telah di tentukan sebelumnya, dengan demikian maka 

dalam kegiatan pengawasan tidak terkandung suatu kegiatan yang 

bersifat kolektif ataupun bersifat pengarahan. 

Dari uraian di atas oleh muchan dapat di simpulkan bahwa 

adanya tinadakan pengawasan di perlukan unsur-unsur sebagai 

berikut (Muchsan, 1992 : 13) : 

1) adanya kewenangan yang jelas yang di miliki oleh aparat 

pengawas; 

2) Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji 

terhadap suatu pelaksanaan yang akan di hadapi; 

3) Tindakan pengawasan dapat di lakukan suatu proses kegiatan 

yang sedang berjalan maupun terhadap hasil kegiatan yang di 

capai dari kegiatan tersebut; 

4) Tindakan pengawasan berakhir dengan di susunya evaluasi 

terakhir terhadap kegiatan yang di laksanakan, serta 

pencocokan hasil yang di capai dengan rencana sebagai tolak 

ukur; 

5) Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan di teruskan 

dengan tindak lanjut baik secara adminitrasi maupun yuridis. 

b.  Penggolongan Pengawasan 

Secara umum pengawasan dapat di golongkan 

berdasarkan hal-hal berikut ini (Manullang, 1996 :131-132) : 

 

1)    Berdasarkan Waktu Pengawasan 

Apabila  di lihat berdasarkan waktu bila pengawasan 

dilakukan, maka pengawasan di bedakan atas : 

a) Pengawasan Preventif, yaiti pengawasan yang di 

lakukan sebelum terjadinya penyelewengan, 

kesalahan; 

b) Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang di 

lakukan sesudah rencana di jalankan. 
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2)    Berdasarkan Obyek Pengawasan 

Apabila di lihat dari obyek yang di awasi maka 

pengawasan dapar di bedakan : 

a) Pengawasan di bidang produksi; 

b) Pengawasan di bidang keuangan; 

c) Pengawasan di bidang waktu; 

d) Pengawasan di bidang manusia dengan kegiatanya 

3)    Berdasarkan Subyek Pengawasan 

Pengawasan apabila di lihat berdasarkan yang melakukan 

pengawasan : 

a) Pengawasan Intern, yaitu pengawasan yang di 

lakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan; 

b) Pengawasan ekstern, yaitu apabila orang-orang 

yanmg melakukan pengawasan adalah orang-orang 

yang di luar organisasi yang bersangkutan. 

c  Maksud Pengawasan 

Maksud-maksud pengawasan adalah sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lama atau 

tidak; 

2) Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang di buat 

oleh pengawas dan mengadakan pencegahan agar tidak 

terulang kembali kesalahan yang sama atau timbul 

kesalahan-kesalahan yang baru; 

3) Untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran yang 

telah di tetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya 

dan sesuai dengan yang telah di rencanakan; 

4) Untuk mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan 

program (tingkat pelaksanaan) seperti yang telah di 

tentukan semula dalam planning atau tidak; 
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5) Untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan 

yang telah ditetapkan dalan planning (sukarno, 1990 : 

113). 

Menurut prof. Arifin ( dikutip oleh sukarna, 1990 : 

144), guru besar fakultas ilmu sosial dan ilmu politik 

Universitas Padjajaran maksud pengawasan adalah : 

1) Untuk Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai 

dengan rencana yang di tetapkan; 

2) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan 

sesuai dengan intruksi serta prinsip-prinsip yang telah di 

tetapkan; 

3) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta 

kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan sehingga 

dapat di adakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki 

serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang 

salah; 

4) Utuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien 

dan apakah tidak dapat di adakan perbaikan-perbaikan 

lebih lanjut sehingga menjadi efisien yang lebih besar. 

d.  Staf  Pengawas Dan Tugasnya 

Untuk memudahkan kerja para administrator dan 

meringankan beban pengawasan maka di bentuk staf pengawas 

yang kerjanya hanya mengawasi pekerjaan agar hasilnya sesuai 

dengan maksud yang telah ditetapkan (Sukarna, 1990 : 116) 

tugas dari staf pengawas adalah untuk melakukan pengawasan 

baik secara preventif maupun secara represif. 

 Secara preventif yaitu pengawasan untuk mencegah 

sebelum kesalahan terjadi. Secara represif untuk melekukan 

tindakan-tindakan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan 

yang sedang berlangsung agar tidak berlarut-larut. Staf 
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pengawas di syaratkan haruslah benar-benar orang yang 

mempunyai keahlian dalam bidangnya. 

e.  Sistem Pengawasan Pemerintah 

Secara skematis sistem pengawasan pemerintah 

Indonesia dapat di gambarkan sebagai berikut (Muchsan, 1992 

: 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III : skema sistem pengawasan. 

Sumber :liberty 

 

 

4.  Tinjauan Tentang Kinerja Kepala Desa 

a. Pengertian Kinerja 

Pengertian kinerja adalah dalam organisasi merupakan 

jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan orang yang telah ditetapkan. 

Para atasan sering tidak memperhatikan  kecuali sudah amat buruk 

atau segala sesuatu jadi serba salah terlalu sering tidak mengetahui 

betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga instansi menghadapi 
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krisis yang serius kesan-kesan buruk orang-orang yang mendalam 

berakibat dan mengakibatkan tanda-tanda peringatan adanya kinerja 

merosot (Kinerja http://wikil pedia.co.id/wiki.html) 

 Kinerja menurut Anwar Prabu Mangku Negara, kinerja 

adalah hasil kerja secara kwalitas dan kwantitas yang dicapai seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab 

yang diberikan kepadanya (.Kinerja http://wikil pedia.co.id/wiki.html) 

menurut ambar teguh sulistiyani (2003 : 223) kinerja seseorang 

merupakan kombinasi  dari kemampuan  uasaha atau kesempatan yang 

dapat dinilai dari hasil kerjanya (Kinerja http://wikil 

pedia.co.id/wiki.html). Sedangkan pengertian tentang kinerja kepala 

desa adalah melaksanakan tugas kepala desa beserta perangkat desa 

menyelenggarakan kaordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam 

lingkungannya maupun dalam organisasi lainya sesuai dengan tugas 

pokok masing-masing (Widjaja HAW, 2002 : 127-128). 

2. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Gipson (1987 : 203) ada tiga factor yang 

berpengaruh terhadap kinerja seseorang antara lain adalah (.Kinerja 

http://wikil pedia.co.id/wiki.html) : 

1) faktor individu : kemampuan, ketrampilan, latar belakang 

keluarga, pengalaman tingkat social dan demografi 

seseorang. 

2) faktor psikologis : persepsi, peran, kepribadian , motivasi 

dan kepuasan kerja. 

3) faktor organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, 

kepemimpinan, sistem penghargaan. 

3  Tujuan Kinerja 

Menurut Gipson (1987 : 240) ada tiga tujuan yang dicapai 

dalam kinerja yaitu  (.Kinerja http://wikil pedia.co.id/wiki.html) : 
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1) Meningkatkan prestasi kerja staf, baik secara individu 

maupun dalam kelompok setinggi-tingginya. Peningkatan 

prestasi kerja perorangan pada gilirannya akan 

mendorong kinerja staf 

2) Merangsang minat dalam mengembangkan pribadi dalam 

meningkatkan  hasil kerja melaluiprestasi pribadi. 

3) Memberikan kesempatan kepada staf untuk 

menyampaikan  perasaanya tentang pekerjaan, sehingga 

terbuka jalur komunikasi dua arah antara pimpinan dan 

staf. 

Dari penngertian diatas , pada dasarnya kinerja menekankan 

apa yang dihasilkan dan fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang 

keluar. Mengingaat kinerja mengandung komponen kompentensi dan 

produktif hasil, maka hasil kinerja sangat tergantung pada tingkat 

kemampuan individu dan pencapaiannya. Sebagaimana tercantum 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 14 Kepala 

Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, 

pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai 

wewenang : 

a) memimpin menyelenggarakan pemerintahan desa 

berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama 

BPD; 

b) mengajukan rancangan peraturan desa; 

c) menetapkan peraturan desa yang telah mendapat 

persetujuan bersama BPD; 

d) menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa 

mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan 

bersama BPD; 

e) membina kehidupan masyarakat desa; 

f) membina perekonomian desa; 
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g) mengkoordinasikan pembangunan desa secara 

partisipatif ; 

h) mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan 

dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; 

i) melaksanakan wewenamg lain sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

B. Karangka Pemikiran 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa yang merupakan dasar hukum bagi otonomi 

daerah, memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten untuk 

mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potesi yang di miliki. 

Kewenangan tersebut di teruskan pada organisasi-organisasi pemerintah 

di bawahnya termasuk juga desa sebagai sub sistem pemerintah yang 

berada di bawah kecamata. 

Desa tersebut berdasarkan pada ketentuan undang-undang 

berdiri sebagai unit pemerintah yang menyelenggarakan 

pemerintahannya di bawah kabupaten secara otomatis akan berada di 

bawah peraturan daerah kabupaten. Pemarintah di desa terdiri ndari 

Kepala Desa dan perangkatnya yang menjalankan roda pemerintahan 

bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berkedudukan 

sebagai perpanjangan tangan rakyat dalam berpartisipasi secara efektif 

dalam penyelenggaraan pemerintahann. 

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem 

penyelenggaran pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dan yang dimaksud 

pemerintah desa sekarang ini adalah kepala desa dan badan 

permusyawaratan desa (BPD). Kepala desa mempunyai tugas 
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menyelenggarakan urusan pemerintahan pembangunan  dan 

kemasyarakatan. Sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 

32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 memuat 

beberapa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai parlemen 

desa untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan desa, serta 

tentang peran dan kedudukan Kepala Desa. Berarti Kepala Desa dalam 

menyelengarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan didesa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

yang berfungsi sebagai lembaga Legislative dalam pengawasan dalam 

hal peraturan desa, peraturan kepala desa, anggaran pendapatan dan 

belanja desa, keputusan kepala desa, serta pengawasan terhadap 

pelayanan kepala desa dan perangkat kepala desa terhadap masyarakat, 

hal-hal tersebut merupakan fungsi pengawasan terhadap kinerja  Kepala 

Desa.  

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintah 

desa berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa. Pertanggung 

jawaban Kepala Desa pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa kepala desa berkewajiban untuk 

memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada bupati 

atau wali kota, sedangkan tanggung jawab kepala desa kepada Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) hanya dalam bentuk penyampaian 

laporan keterangan pertanggung jawaban , dan mereka hanya 

menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah terhadap rakyat. 

Untuk mendukung program kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 

setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wajib menyerap 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyerapan aspirasi masyarakat 

dapat dilaksanakan secara formal atau informal baik melalui forum resmi 

maupun tidak resmi. 
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Skematis bagan kerangka pemikiran dapat di gambarkan 

sebagai berikut : 

 

Gambar IV : Kerangka Pemikiran. 
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BAB  III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Diskripsi Desa Jiwo Wetan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten 

a. Keadaan Geografis dan Sosial Ekonomi 

Desa jiwowetan terletak di kecamatan Wedi Kabupaten klaten 

yang memiliki luas wilayah 119,6000 ha.Batas-batas desa yaitu : 

a. Batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Kadibolo; 

b. Batas wilayah sebelah barat yaitu Desa Sembung; 

c. Batas wilayah sebelah selatan yaitu Desa Brangkal; 

d. Batas wilayah sebelah timur yaitu Desa Paseban. 

 Desa Jiwowetan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten terbagi 

dalam dua buah dusun yaitu Dusun Sekarbolo dan Dusun Jiwowetan, 

kemudian terbagi lagi dalam 8 rukun warga dan 16 rukun tetangga. 

b. Keadaan Penduduk 

Masalah kependudukan merupakan suatu masalah yang tidak bisa 

di anggap ringan. Hal tersebut disebabkan tingkat kompleksitasnya. 

Pembahasan mengenai penduduk akan selalu terkait dalam banyak hal 

yang dapat memicu masalah seperti masalah pengangguran dan tingkat 

kesempatan kerja, kesejahteraan hidup, kemiskinan dan hal-hal lainnya. 

Pemerintah selaku pihak yang berkompeten terhadap masalah 

kependudukan tersebut harus mengetahui secara pasti diskripsi dari 

penduduknya. Dengan mengetahui secara kualitatif dan kuantitatif atas 

keadaan penduduknya, maka dapat memudahkan pemerintah untuk 

menyelenggarakan pemerintah yang mempunyai kewajiban besar terhadap 

rakyatnya yaitu memberikan pelayanan dan memberdayakan segenap 

potesi sumber daya alam maupun manusia demi terwujudnya 

kesejahteraan. 

Dengan demikian tersedianya sarana dan prasarana maka Desa 

Jiwowetan termasuk memiliki sarana yang cukup lengkap dan memadahi. 
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Dengan sarana tersebut pelayanan terhadap masyarakat desa dapat di 

lakukan dengan sebaik-baiknya. Pelayanan yang dapat dilakukan  meliputi 

: perhubungan, komunikasi, kesehatan, pendidikan, olah raga, keagamaan, 

kebersihan, dan irigasi. 

 

2. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa 

Jiwowetan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. 

Keberadaan badan permusyawaratan desa (BPD) di Kabupaten 

Klaten di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten  Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diundangkan di 

Klaten tanggal 17 januari 2007. Peraturan Daerah tersebut adalah tindak 

lanjut dari ketentuan pasal 209 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai  

menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. 

a. Propoisi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 

2006 tersebut diatur mengenai Proporsi Keanggotaan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 pasal 6 anggota Badan 

Permusyawarata Desa (BPD) di setiap desa berjumlah gangsal, 

sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 11 

(sebelas) orang, dengan ketentuan sebagai berikut : 

1) Untuk desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2000 (dua 

ribu) jiwa, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) 5 (lima) orang; 

2) Untuk desa dengan jumlah penduduk 2001 (dua ribu satu) jiwa 

sampai 3000 (tiga ribu) jiwa, jumlah anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) 7 (tujuh) orang; 
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3) Untuk desa dengan jumlah penduduk 3001 (tiga ribu satu) jiwa 

sampai dengan 4000 (empat ribu) jiwa, jumlah anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) 9 (sembilan) orang; 

4) Untuk desa dengan jumlah penduduk lebih dari 4001 (empat 

ribu satu) jiwa, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 

BPD 11 (sebelas) orang. 

Di Desa Jiwowetan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten 

anggota Badan Perwakilan Desa berjumlah 7 orang. Kenyataan 

tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). 

Sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 7 calon anggota 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah warga Negara 

Republik Indonesia yang memenuhi syarat : 

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. Setia dan taat kepada pancasila dan Undang-undang Dasar 

1945, serta Pemerintah Republik Indonesia; 

c. Berijasah paling rendah Sekulah Lanjutan Tingkat Pertama; 

d. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; 

e. Sehat jasmani dan rohani; 

f. Berkelakuan baik; 

g. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana 

kejahatan dengan ancaman hukuman paling sedikit 5 (lima) 

tahun; 

h. Mengenal desanya dan di kenal masyarakat di desa setempat; 

i. Terdaftar sah sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di 

desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan 

berturut-turut dan tidak terputus. 
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b.  Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 4 Badan 

permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas dan wewenang 

sebagai berikut : 

a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana 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 rakyat; 

f. Memberikan persetujuan pemberhentian/ pemberhentian 

sementara Perangkat Desa; 

g. Menyusun Tatatertib BPD. 

 

c.  Larangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 

Tahun 2006 Pasal 29  pimpinan dan anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Tidak di perbolehkan merangkap 

jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pimpinan dan 

anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di larang : 

a. Sebagai pelaksana proyek desa; 

b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok 

masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan 

masyarakat lain; 

c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, 

barang dan/atau jasa dari  pihak lain yang dapat mempengaruhi 

keputusan atau tindakan yang akan di lakukannya; 

d.   Menyalahgunakan wewenang; 

e.    Melanggar sumpah/janji jabatan. 
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d. Susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Jiwowetan 

Susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dari 

Pimpinan, sekretaris, dan anggota. Pimpinan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari ketua dan wakil ketua. 

Susunan Badan Permusyawaratan Desa di desa Jiwowetan, 

Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut : 

Ketua : Tugiarso 

Wakil ketua : Suhono 

Sekertaris : Ngajino 

Anggota :   a. Sarno 

 b. Tarmin 

 c. Bambang 

      d. Slamet 
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Bagan Struktur Organisasi Badan Pemerintahan Desa (BPD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V : Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD 

 

B.  Pembahasan 

1.   Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Jiwowetan Kecamatan Wedi 

Kabupaten Klaten. 

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). kewajiban dan kewenagngan  

Pemerintahan Desa  adalah untuk melayani urusan Masyarakat Desa. 

Kewenangan itu meliputi urusan pemerintahan, pembangunan, 

kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Pemerintah Desa 

memang bukan segala-galanya, namun melalui otonomi yang di milikinya, 

Pemerintah Desa bisa membuat masyarakat desa lebih sejahtera dalam 

menjalani kehidupannya. 

Setiap bentuk lembaga ataupun bentuk lain yang hampir sama 

mempunyai tujuan maupun peranan dalam hal melaksanakan tugas-

tugasnya. Begitu pula dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang 

KETUA BPD 

WAKIL KETUA 
BPD 

SEKERTARIS 
BPD 

ANGGOTA 
BPD 

ANGGOTA 
BPD 

ANGGOTA 
BPD 

ANGGOTA 
BPD 
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berada di Desa Jiwowetan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, adapun 

seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah atau sering disebut 

PERDA Kabupaten Klaten  Nomor 8 Tahun 2006.  

 Badan Permusyawaratan Desa atau lazim yang di sebut BPD 

merupakan salah satu unsur utama di tingkat Desa yang merencanakan, 

melaksanakan dan penyelenggaraan pemerintahan desa di samping itu 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi utama dalam hal 

: 

a.  Peran legislasi  

b.  Penampung aspirasi masyarakat dan 

c.  Pengawas pelaksanaan program-program desa. 

Salah satu fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

adalah sebagai pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pengawasan 

merupakan salah satu fungsi menejemen dalam rangka menjamin 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah di 

tetapkan serta untuk menjamin bahwa tujuan dapat tercapai secara hemat 

dan efisien. Pengawasan harus merupakan bagian yang pararel dengan 

upaya organisasi dalam mencapai tujuannya, sehingga pengawasan secara 

efektif dapat memberikan daya ungkit atau kontribusi  nyata terhadap 

terselenggaranya menejemen pemerintahan yang baik. 

Sistem pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa 

yang di lakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah proses 

kegiatan yang di tujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan 

sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan  

yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Pemerintah 

Daerah Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

Tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa  

( BPD) selaku badan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa serta 

Perangkat Desa lainya harus menjadi pengawas yang baik. Pengawas yang 
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baik adalah pengawas yang selalu memantau penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa sehingga penyelenggaran Pemerintahan Desa memiliki 

kemandirian serta bebas dari campur tangan dari pihak-pihak yang hanya 

menguntungkan dirinya sendiri dan mengesampingkan kepentingan 

masyarakatnya. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mempunyai peran 

penting dalam check and balance pada tingkat Pemerintahan Desa. Dalam 

perumusan Peraturan Desa.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus 

menunjukkan keterlibatan yang positif termasuk pula dalam hal 

perumusan program yang akan dibiayai dari dana Desa. 

Seperti di uraikan di atas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

berperan besar dalam hal pengawasan bagi peningkatan kinerja 

Pemerintah Desa agar selalu dapat berjalan dalam koridor Peraturan 

Perundang-Undangan. Berkenaan dengan hal tersebut dan hasil 

wawancara yang di lakukan penulus pada tanggal 20 Mei Tahun 2008, 

pukul 19.00 WIB penulis mendapatkan keterangan dari salah satu anggota 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Jiwowetan, Kecamatan 

Wedi, Kabupaten Klaten  yang bernama Bapak Sarno yaitu: 

“Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) penting untuk 
di berdayakan semaksimal mungkin dalam rangka menciptakan 
demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan Pemerintahan Desa 
berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat, termasuk dalam penyusunan 
dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB- Desa) yang 
akan di tetapkan dalam Peraturan Desa”. 

Salah satu ukuran  untuk melihat Pemerintahan Desa berjalan 

baik atau tidak adalah bagaimana pemerintahan  desa mengelola keuangan 

dan  APBDes-nya. Pengelolaan  APBDes yang baik tentunya harus 

mnerapkan  prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, 

betanggung jawab, dan adanya keterlibatan Masyarakat. Penyusunan 

APBDes sangat penting karena : 
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a. Penyusunan anggaran dari bawah dengan melibatkan unsur-unsur 

masyarakat dapat terwujud Karen APBDes di susun berdasarkan 

program-program kegiatan yang telah disusun dan di sepakati dalam 

RPJMDes; 

b. Pengelolaan keuangan  yang baik dapat menjamin keharmonisan di 

tingkat desa terutama keharmonisan  antara Pemerintah Desa dengan 

Badan Permusyawaratan Desa; 

c. Pengelolaan APBDes yang baik dapat menjamin kesinambungan  

pembangunan desa; 

d. Pengawasan, pengawalan dan kontrol masyarakat dapat di lakukan 

karena adanya dokumen acuan melakukan pengawasan pengelolaan 

keuangan desa. 

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga di 

lakukan dalam hal pemberian pelayanan yang di lakukan oleh Kepala Desa 

dan Perangkat Desa terhadap warga masyarakatnya. Berkenaan dengan hal 

tersebut hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis pada hari selasa 

tanggal 20 Mei 2008, pukul 20.00 WIB penulis mendapatkan keterangan 

dari wakil ketua dan anggota  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 

Desa Jiwowetan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten yang bernama bapak 

Suhono selaku wakil ketua dan Bambang selaku anggota yaitu : 

“Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada warga sudah umum di 
pahami bahwa tugas kepala desa dan perangkat desa adalah memberikan 
pelayanan kepada masyarakat”. 

 Pelayanan yang di berikan  desa adalah memberikan layanan 

adminitrasi kepada warga desa. Yang di sebut pelayanan adminitrasi 

seperti pembuatan KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Jalan, 

Surat Keterangan, dan lain sebagainya. 
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Bentuk-bentuk pelayanan yang lakukan Pemerintah Desa 

terhadap warga masyarakatnya yang berkaitan juga dengan fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) seperti : 

a.  Membuka dan memperluas forum-forum dialog antara pemerintah desa 

dengan warga desa; 

b. Memberikan kesempatan kepada warga desa untuk menyampaikan 

aspirasi dan suaranya; 

c. Membantu peningkatan kemampuan dan wawasan warga desa; 

d. Membantu penggalangan modal  untuk peningkatan kepentingan 

peningkatan pendapatan warga desa. 

Perangkat desa juga bertugas untuk memberikan pelayanan untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama yang berkait dengan hak-

hak dasar warga desa yaitu perumahan, kesehatan, dan pendidikan. 

Pelaksanaan pengawasan juga dapat di lakukan dengan cara 

meminta pertanggung jawaban kepada kepala desa, sekertaris desa dan 

perangkat desa lainya, seperti yang diperoleh keterangan dari hasil 

wawancara pada tanggal 20 Mei 2008 pukul 09.00 WIB kepada  anggota 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jiwowetan, Kecamatan 

Wedi, Kabupaten Klaten yang bernama bapak Tarmin yaitu  

“Pelaksanaan pengawasan yang di lakukan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dengan cara meminta pertanggung jawaban 
kepada Kepala Desa maupun Perangkat Desa dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakatnya” 

 pemerintah desa pada saat menjalankan roda pemerintahannya, 

pada dasarnya sedang melaksanakan mandat yang di berikan masyarakat, 

mandat itu harus di pertanggung jawabkan  secara baik oleh Kepala Desa, 

Sekertaris Desa dan Perangkat Desa lainya. 
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Dengan demikian pertanggung jawaban dapat di artikan sebagai 

bentuk kewajiban untuk memberikan jawaban dan penjelasan terhadap 

kinerja dan tindakan Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), bentuk-bentuk pertanggungjawaban itu 

seperti : 

a.    Pertanggungjawaban Politik 

Dalam pengertian ini Pemerintah Desa membuat laporan 

pertanggung awaban (LPJ) Kepala Desa kepada Bupati dan di 

sampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta di 

sosialisasikan kepada masyarakat luas. 

b. Pertanggungjawaban Profesional 

Pemerintah Desa dalam pengertian ini di pahami untuk selalu 

menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang di 

tentukan. 

c. Pertanggungjawaban Legal (Hukum) 

Pemerintah Desa dalam menyusun dan menjalankan kebijakan desa 

harus sesuai atau tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum 

yang berlaku, jika pemerintahan desa menyimpang maka warga 

masyarakat wajib untuk menuntutnya. 

d. Pertanggungjawaban Keuangan 

Pemerintahan Desa dalam mengelola keuangan harus sesuai dengan 

aturan atau prosedur yang berlaku. Jika terjadi manipulasi  atau 

korupsi, maka Pemerintah Desa tersebut dapat di katakana tidak 

bertanggung jawab. 

 Dengan kedudukannya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

Desa, Badan Prmusyawaratan Desa (BPD) di tuntut bekerja secara 

profesional dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi  bagi 
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kesuksesan program Pemerintah Desa dan peningkatan kesejahteraan 

Masyarakat di Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu 

melakukan  komunikasi intensif dengan Pemerintah Desa termasuk dengan 

Kepala Desa dan semua Perangkat Desa, guna mengoptimalkan 

kinerjanya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 209 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 34 di sebutkan bahwa 

fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah menetapkan peraturan 

Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. 

Seperti yang di kemukakan oleh bapak Ngajino selaku sekertaris  

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Dalam melaksanaan fungsi 

pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala 

Desa di Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten yaitu 

dengan cara : 

a. Menerima informasi adanya indikasi  terjadinya korupsi, kolusi dan 

nepotisme di lingkungan pemerintahan Desa; 

b. Menyampaikan pendapat dan saran mengenai perbaikan, 

penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah. 

Informasi dan pendapat tersebut di sampaikan  kepada Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat berhak memperoleh informasi 

perkembangan penyelesaian masalah yang di adukan kepada Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) yang berwenang. Hak atas informasi adalah 

prasarat penting untuk mewujudkan pengawasan yang efektif. 

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa maka 

Pemerintahan Desa diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat antara lain dengan di tempuh dengan cara berikut ini : 
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a.  Kepemimpinan yang mumpuni 

Pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa 

adalah Kepala Desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan 

Desa atau yang sering di sebut dengan BPD di pimpin oleh 

orang ketua dan wakil ketua BPD. Kepala Desa dan ketua 

BPD adalah para pemimpin desa, mereka berdua haruslah 

seseorang yang memiliki  karakter kepemimpinan yang 

mumpuni. Kedua pimpinan desa ini harus menjalin hubungan 

kemitraan (kerjasama) bukan persaingan apalagi permusuhan. 

Kepemimpinan yang mumpuni di citrakan bagi 

seseorang yang jujur, bersih, berpandangan luas kedepan, 

terampil, mengayomi semua warga, menghargai pendapat dan 

peran masing-masing warga, tanggap serta tanggung jawab 

memperbaiki dan mengembangkan kehidupan masyarakat 

desa. 

b. Pemerintahan yang terbuka 

Tata kelola Pemerintahan Desa di katakana terbuka 

jika ada praktik nyata penyebar luasan kepada masyarakat 

desa tentang kebijakan desa, program dan kegiatan desa, serta 

sumber-sumber keuangan desa, besaran anggaran yang di 

kelola dan kegunaan dari anggaran desa tersebut. 

Keterbukaan dalam hal kebijakan desa diukur 

melalui ketersediaan dokumen rencana pembangunan jangka 

menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja pembangunan 

desa (RKPDes). Keterbukaan daqlam hal keuangan desa 

dapat diukur melalui ketersediaan dokumen anggaran 

pendapatan dan belanja desa (APBDes). Dokumen APBDes 

sangat penting sebagai bukti bahwa pemerintahan desa 

terbuka dalam pengelolaan pendapaqtan, belanja dan 
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pembiayaan desa. Karena peranannya penting, APBDes yang 

tersedia bukan sekedar informasi umum, tetapi merupakan 

informasi umum, tetapi informasi teknis anggaran yang 

lengkap dan terperinci dalam satu bentuk dokumen 

pelaksanaan anggaran desa (DPA-Des)dokumen APBDes 

yang di lengkapi dengan DPA-Desa, menjadikan pengelolaan 

desa bisa diketahui, diawasi dan dinilai oleh semua elemen 

desa. 

c. Pemerintahan yang partisipatif 

Pemerintahan yang partisipatif  merupakan wujud 

yang nyata dari adanya ruang keterlibatan  seluruh elemen 

masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Sehingga 

Pemerintah Desa yang partisipatif di maknai sebagai  bentuk 

penyelenggaraan pemerintahan dari, oleh dan untuk 

masyarakat desa. Makna ini sesuai dengan prinsip partisipatif 

yang pada dasarnya terdiri dari tiga hal, yaitu bersuara, akses 

dan control, penyelenggaraan Pemerintahan Desa di katakana 

partisipasi jika tiga prinsip partisipasi terpenuhi. Bentuk-

bentuk partisipasi masyarakat desa dapat di wujudkan 

dengan:  

1)  Partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa 

dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 

2) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan 

desa, misalnya Perdes. Proses semacam ini menuntut 

sikap pro aktif Pemerintah Desa untuk selalu mengajak 

bicara warga masyarakat dengan mengambil keputusan. 

Dalam proses ini masyarakat bisa menyampaikan 

aspirasinya, mengeluarkan suara dan mengoreksi 

rencana kebijakan Desa; 
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3) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

kebijakan desa yang terwujud dalam bentuk 

sambungan tenaga pikiran maupun uang untuk 

mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan 

tersebut; 

4) Partisipasi masyarakat desa dalam menilai dan 

mengawasi pelaksanaan kebijakan desa. 

d.  Pemerintahan yang bertanggungjawab 

Pertanggung jawabandapat di artikan sebagai bentuk 

kewajiban untuk memberikan jawaban dan penjelasan 

terhadap kinerja dan tindakan Kepala Desa dan Perangkat 

Desa kepada pihak-pihak yang memiliki hak dan kewenangan 

untuk menerima jawaban dan penjelasan seperti Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). 

e.  Mengembangkan inovasi pelayanan umum 

Hakekat keberadaan Pemerintah Desa adalah 

menyediakan pelayanan yang di butuhkan oleh masyarakat 

desa. Pelayanan yang di sediakan oleh Pemerintah Desa  

dapat berwujud layanan adminitrasi, barang dan jasa. Tiga 

aspek pelayanan ter sebut jika salah satunya tidak dipenuhi  

maka mengirangi kepercayaan masyarakat kepada 

Pemerintah Desa 

Apabila kelima syarat penting tersebut terpenuhi  maka tujuan 

dari pengawasan telah terpenuhi yaitu mewujudkan aperatur pemerintahan 

desa yang bersih, berwibawa dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme 

(KKN). Sedangkan sasaran pengawasan adalah  memberantas KKN di 

lingkungan pemerintahan desa  yang didukung dengan penegakan 

peraturan, peningkatan kinerja dan profesionalisme aperatur pemerintahan 
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desa sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Prof. Arifin bagaimana 

maksud pengawasan adalah untuk mengetahui apakah segala sesuatu 

berjalan sesuai dengan inruksi serta prinsip-prinsip  yang telah ditetapkan 

serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan 

dan kegagalan-kegagalan sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan 

untuk memperbaiki serta mencagah pengulangan kegiatan-kegiatan yang 

salah. 

Dari uraian diatas berdasarkan waktu pengawasan yang 

dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja 

Kepala Desa adalah pengawasan represif  yaitu pengawasan yang di 

lakukan sesudah rencana di jalankan seperti meminta pertanggung 

jawaban Kepala Desa maupun Perangkat Desa dalam memberikan 

pelayanan terhadap masyarakat pertanggung jawaban  dalam hal ini dapat 

di artikan sebagai bentuk kewajiban untuk memberikan jawaban  dan 

penjelasan terhadap kinerja dan tindakan Kepala Desa dan Perangkat Desa 

kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan obyek 

pengawasan pengawasan yang di lakukan oleh Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) terhadap kinerja kepala desa yaitu pengawasan di bidang 

keuangan, pengawasan di bidang keuangan seperti bagaimana pemerintah 

desa mengelola keuangan dan APBDes. berdasarkan uraian penelitian di 

atas pengawasan yang di lakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) termasuk dalam pengawasan intern yaitu pengawasan yang di 

lakukan oleh atasan dari tugas yang bersangkutan, tetapi pengawasan yang 

di lakukan oleh  Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah desa yang berkedudukan sebagai mitra kerja 

pemerintah desa yang mewakili rakyat dalam melakukan pengawasan 

terhadap kinerja kepala desa maupun perangkatnya.  

Dari uraian diatas dapat di tegaskan bahwa pelaksanaan  fungsi 

pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa yang dilakukan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) ini sudah efektif karena sudah menjalankan 
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salah satu fungsinya sebagai pengawas pemerintahan desa yang di 

jalankan sesuai dengan Perundang-Undang (Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan 

Daerah Kabupaten Klaten,) yang berlaku. Meskipun sudah efektif tapi 

masih terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan 

terhadap kinerja Kepala Desa. Dengan adanya hambatan tersebut maka 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jiwowetan, Kecamatan 

Wedi, Kabupaten Klaten perlu peningkatan kinerja dan profesionalisme 

dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sejauh ini pengawasan yang di 

lakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja kepala 

desa di Desa Jiwowetan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten belum ada 

penyimpangan yang di lakukan oleh kepala desa maupun perangkatnya, 

kepala desa maupun perangkatnya masih menjalankan tugasnya dengan 

baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, 

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten) dengan adanya pengawasan tersebut 

di harapkan kepala desa maupun perangkatnya dapat menjalankan 

tugasnya sebagai pemerintah desa secara optimal. 

 

2.  Kendala yang di hadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam melakukan pengawasan terhadap Kepala Desa dan upaya 

untuk mengatasinya. 

a. Kendala yang di hadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam melakukan pengawasan terhadap Kepala Desa. 

Kepala desa serta Perangkat Desa dituntut memaksimalkan 

kinerja memainkan peran dan fungsi tugas masing-masing, hal itu 

berkenaan dengan kewenangan yang di miliki desa cukup luas dan 

komplek. Mengacu pada kewenangan yang di miliki Desa yang cukup 

luas dan komplek perlu menjadi perhatian dan pemahaman bersama 

antara Kepala Desa beserta Perangkat Desa  dan ketua dan anggota 
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Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dalam memainkan peran dan 

fungsi tugas masing-masing sesuai kewenangan yang di miliki 

berdasarkan kewenangan yang di miliki berdasarkan peraturan yang 

berlaku, dalam arti bahwa tidak ada lagi alasan yang selalu muncul 

dengan pertanyaan bahwa pembinaan tidak ada sehingga tidak 

mengetahui dan memahami peran dan fungsi tugas selaku lembaga 

Desa. 

Dalam suatu Pemerintahan Desa pasti ada kendala yang di 

hadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan 

pengawasan terhadap Kepala Desa, seperti yang di kemukakan oleh 

bapak ngajino selaku Sekertaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

“Faktor-faktor penghambat atau kendala yang di hadapi oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) yang sering timbul dan menjadi 

masalah adalah kurang harmonisnya hubungan antara Lembaga Desa 

dengan Masyarakat. seperti yang di kemukakan dari hasil wawancara 

terhadap sekertaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bapak 

ngajino yaitu “Salah satu penyebab kurang harmonisnya hubungan 

antar lembaga desa dengan masyarakat disebabkan masih kurang atau 

lemahnya pemahaman terhadap peran, tugas, fungsi, wewenang dan 

kewajiban masing-masing”. Peran, fungsi, tugas, kewenangan dan 

kewajiban tersebut sangat perlu saya ingat dan sampaikan karena hasil 

pengamatan di lapangan  sering di lihat dan kedengaran sebagai faktor 

penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan 

pengawasan terhadap Kepala Desa. Menyadari kondisi tersebut sangat 

di perlukan pembinaan desa, antara lain yang sangat mendesak dan 

penting yaitu menyukseskan kewajiban Pemerintahan Desa sesuai 

dengan tuntutan Peraturan Perundang-Undangan  yang berlaku”. 

Sebagaimana di ketahui  bahwa Desa Jiwowetan, Kecamatan 

Wedi Kabupaten Klaten berada di kawasan perdesaan tempat di mana 

pemerintahan desa berada. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
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merupakan lembaga lembaga demokratisasi yang paling strategis, 

karena memiliki peluang terbesar untuk menyerap dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat dalam pengambilan pemerintahan, pembangunan 

dan pelayanan umum, oleh karena itu akan sangat baik jika semua 

anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih sebagai fokus 

program penguatan proses demokratisasi menuju tercapainya  

masyarakat masyarakat dan pemerintahan yang baik. 

Kendala yang di hadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap kepala desa dari hasil 

penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah : 

a. Kendala Internal, yang di hadapi oleh Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja 

Kepala Desa adalah karena kualitas sumberdaya manusia (anggota 

badan permusyawaratan desa) di kawasan perdesaan seperti di 

Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten secara 

umum tergolong belum sesuai dengan harapan yang di inginkan; 

b. Kendala Eksternal, yang di hadapi oleh badan permusyawaratan 

desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala 

desa adalah : 

1) Proses transisi menuju demokratisasi dan desentralisasi Desa 

merupakan proses yang komplek dan menuntut kemauan, 

kemampuan dan komitmen segenap elemen pelaku untuk 

berperan serta secara aktif. 

2) Fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga 

dihadapkan pada kendala KKN dan sikap-sikap prilaku 

otorisasi dari kekuasaan diberbagai tingkatan. 

3) Dilingkungan masyarakat  utamanya di pedesaan seperti Desa 

Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, budaya 
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politik (ewuh pakewuh) masih dominan dan kemampuan 

untuk berperan serta secara senergis dalam proses 

pengambilan  kebijakan publik juga masih lemah. 

b. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Yang Di Hadapi Oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melakukan Pengawasan  

Terhadap Kepala Desa 

Untuk mengatasi kendala yang di hadapi oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi, 

Kabupaten Klaten maka penulis dapat memberikan saran untuk 

mengatasi kendala tersebut dengan cara sebagai berikut : 

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jiwowetan, 

Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten mau terus menerus menerus 

belajar mengenai desanya dengan cara meningkatkan  kemampuan 

(pengetahuan dan wawasan). Peningkatan kemampuan bisa 

dilakukan dengan cara mencari informasi sebanyak-banyaknya 

informasi mengenai dinamika yang berlangsung di luar dan di 

dalam desa, mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan 

desa dan pemberdayaan masyarakat, serta aktif mencari peraturan-

peraturan pemerintah ( Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Daerah, dan lain-lain ) yang secara langsung mengatur 

desa maupun aturan-aturan yang tidak secara langsung mengatur 

desa tetapi berdampak pada desa. Selain itu Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) didesa jiwowetan kecamatan wedi 

kabupaten klaten harus mampu meningkatkan sumberdaya manusia 

yang rendah dengan cara mau membangun jaringan dengan pihak-

pihak di luar desa. Pembangunan jaringan bisa dilakukan dengan 

komunikasi secara aktif dan mendalam dengan kelompok-

kelompok masyarakat, media massa, maupun individu-individu 

yang memiliki perhatian terhadap perbaikan desa. Bagi anggota 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai 
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sumberdaya manusia yang tinggi mau menumbuhkan kesadaran di 

lingkungan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  dalam 

bentuk penyampaian pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki 

kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang 

memiliki sumber daya manusia yang rendah; 

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jiwowetan 

Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten bersedia membentuk dan 

menghidupkan forum-forum warga di luar forum formal 

pemerintahan yang sudah ada guna mendukung dan memperbaiki 

serta tata kerja kelola pemerintahan desa; 

c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jiwowetan, 

Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten bisa berperan sebagai 

pengawas pemerintahan desa dalam hal ini kepala desa serta 

perangkat desa. Pengawasan badan pemerintahan desa (BPD) 

sangat berguna untuk mewujudkan pemerintah desa yang baik, 

jujur dan tidak korupsi. Dalam pengelolaan keuangan misalnya, 

badan permusyawaratan desa (BPD) mempunyai kewenangan dan 

hak untuk menyatakan pendapat, bertanya dan memanggil kepala 

desa; 

d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus bisa menjalin 

hubungan baik antara pemerintah desa dengan warga masyarakat 

desa. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa 

berperan sebagai perpanjangan suara masyarakat kepada 

Pemerintahan Desa dengan pola komunikasi yang sehat. Badan 

permusyawaratan desa (BPD) adalah mitra Pemerintah Desa  

dengan menjalankan kebijakan, belajar bersama, dan melakukan 

perbaikan-perbaikan pembangunan serta di kelola Pemerintah 

Desa. Kemitraan bukan berarti persekongkolan yang merugikan 

warga desa melainkan hubungan saling percaya memahami peran 

dan fungsi masing-masing dan barsama-sama mengawal visi dan 

misi desa sehinga dilingkungan masyarakat utamanya  di pedesaan 
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seperti di Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, 

budaya pollitik (ewuh pekewuh) yang masih dominan dan 

kemampuan untuk berperan secara senergis dalam proses 

pengambilan kebijakan publik yang masih lemah dapat teratasi. 

Dari kenyataan di atas  menunjukan, bahwa Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jiwowetan Kecamatan Wedi 

Kabupaten Klaten harus diperkuat dengan program pemberdayaan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk meningkatkan kapasitas 

kelembagaan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik di 

tingkat desa. Jika fungsi diatas dijalankan dengan baik maqka Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi, 

Kabupaten Klaten sudah memberikan kontribusi yang baik terhadap 

perbaikan Pemerintahan Desa dan mendatangkan manfaat lebih besar 

kepada masyarakat desa. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan. 

Dari hasil-hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana di 

uraikan pada bab III di atas dapat di simpulkan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh badan permusyawaratan 

desa (BPD)  terhadap kinerja kepala desa di Desa Jiwowetan, 

Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut di 

ketahui dari hasil wawancara dengan anggota badan 

permusyawaratan desa (BPD) di desa tersebut 

Disamping itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten juga 

telah melaksanakan fungsinya sebagai pengawas yaitu 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa 

Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten yang 

meliputi : 

a.   Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa; 

b.   Pengawasan terhadap pendapatan dan belanja desa; 

c.   Pengawasan terhadap keputusan kepala desa; 

d. Pengawasan terhadap pelayanan kepala desa serta 

perangkat desa terhadap masyarakat 
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2.a  Dalam menjalankan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa 

di Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten 

tersebut ditemukan faktor-faktor penghambat : 

a. Karena kualitas pendidikan yang rendah (anggota badan 

permusyawaratan desa) di kawasan perdesaan seperti di 

Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. 

b. Proses menuju demokratisasi dan desentralisasi desa 

merupakan proses yang komplek dan menuntut kemauan, 

kemampuan dan komitmen segenap elemen  pelaku untuk 

berperan serta secara aktif. 

c. Fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

juga dihadapkan pada kendala KKN dan sikap-sikap 

prilaku otorisasi dari kekuasaan diberbagai tingkatan. 

d. Lingkungan masyarakat utamanya dipedesaan  seperti 

Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten 

budaya politik (ewuh pekewuh) masih dominan dan 

kemampuan untuk serta secara sinergis dalam proses 

pengambilan kebijakan publik juga masih lemah. 

b. Untuk mengatasi hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan 

fungsi npengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

terhadap kinerja kepala desa di Desa Jiwowetan, Kecamatan 

Wedi, Kabupaten Klaten dengan cara : 

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jiwowetan, 

Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten meningkatkan  

kemampuan (pengetahuan dan wawasan) dengan 

membentuk dan menghidupkan mengikuti forum-forum 

tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. 
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b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jiwowetan, 

Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten membentuk dan 

menghidupkan forum-forum warga di luar forum formal 

pemerintahan yang sudah ada guna mendukung dan 

memperbaiki serta tata kerja kelola pemerintahan desa. 

c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalin hubungan  

antara Pemerintah Desa dengan warga masyarakat desa.  

 

B. Saran 

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan  tersebut di atas, 

maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1.  Untuk dapat menjelaskan tugas dan fungsi pemerintah desa 

perlu segera menyediakan sarana dan prasarana yang 

memadai untuk dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin; 

2. seharusnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa 

Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten mampu 

melaksanakan peranannya yaitu menampung dan 

menyalurkan aspirasi rakyat, peran pengawas di wujudkan  

dengan adanya suatu tindakan bila terjadi suatu 

penyimpangan atau hal lain sepanjang di pandang perlu untuk 

di tindak. 

3. Agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa 

Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten selalu 

menekankan nilai-nilai musyawarah dalam menyelesaikan 

segala problematika kemasyarakatan tanpa 

mengesampingkan kebutuhan akan hukum. Hal ini 

mengandung maksud agar dalam setiap permasalahan  yang 

terjadi di selesaikan  dengan jalur kekeluargaan  terlebih 

dahulu  dan ketika cara itu sudah tidak berfungsi maka sangat 
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di mungkinkan untuk menggunakan hukum sebagai 

penyelesaian masalah; 

4. Seharusnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  

memberikan penyadaran pada masyarakat mengenai 

bagaimana berdemokrasi dan lebih kreatif dalam mencari dan 

mengemukakan cara-cara penyelesaian konflik di 

masyarakat; 

5. Dalam penjaringan bakal calon anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) sebaiknya memperhatikan 

latar belakang pendidikannya, agar anggota yang terpilih 

nantinya berkualitas, jadi bukan berdasarkan kekayaan atau 

kekuasaan. 
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