
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi mempunyai posisi sebagai bentuk atau mekanisme sistem

pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas

negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar

demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan

politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif). Demokrasi dapat diartikan

bahwa pemerintahan “dari rakyat untuk rakyat”. Prinsip-prinsip yang

mendasari ide demokrasi adalah konstitusionalisme, kedaulatan rakyat, aparat

yang bertanggungjawab, jaminan kewajiban sipil, pemerintah berdasarkan

undang-undang dan asas mayoritas. Demokrasi berasal dari pengertian bahwa

kekuasaan ada di tangan rakyat, yang berarti bahwa kekuasaan yang baik

adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi bukan hanya dilakukan dalam tatanan pemerintah yang tingkat

tinggi, akan tetapi pengaplikasian demokrasi juga dilakukan oleh tatanan

pemerintahan tingkat bawah yaitu demokrasi tingkat desa. Desa bisa

diibaratkan sebuah negara kecil yang berada di Indonesia dengan adanya

pemerintah dan pemerintahan serta kepentingan masyarakat di desa yang

harus terpenuhi. Keberadaan desa yang begitu dekat dengan
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masyarakat/warga negara jika dibandingkan dengan daerah kabupaten, maka

pemerintahan di desa berdampak paling cepat dalam segala kebijakan-

kebijakan yang diambil seorang pemimpin di pemerintahan desa. Kedekatan

pemerintahan desa dengan masyarakat/warga negara bisa menjadi

pengaplikasian demokrasi yang lebih demokratis dibandingkan dengan

demokrasi yang dilakukan tataran pemerintahan di atasnya pasalnya bisa

dilihat dari luas wilayah pemerintahan dan jumlah masyarakat/warga negara

yang mendiami suatu desa.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya

sendiri, untuk melakukan tugasnya memerlukan dana yang memadai. Adanya

kebutuhan dana maka perlu diatur dalam sumber pendapatan desa. Pada

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 68 angka 1

huruf c disebutkan bahwa sumber pendapatan desa yaitu bagian dari dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota

untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya

untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa.

Adanya Alokasi Dana Desa bertujuan untuk terciptannya pembangunan yang

merata disetiap desa, dengan pembagunan yang merata diberbagai sektor

dengan sendirinya kesejahteraan masyarakat desa akan tercapai. Namun

demikian kenyataan saat ini banyak terjadi penyelewengan Alokasi Dana

Desa oleh Kepala Desa di berbagi provinsi di Indonesia. Hal ini dibuktikan

dengan banyaknya pemberitaan diberbagai surat kabar online bahwa Kepala
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Desa tertangkap tangan menyelewengkan Alokasi Dana Desa. Sebagai contoh

kasus penyelewengan ADD yang terjadi, sebagai berikut:

“BELOPA, BKM – Penyidik Polres Luwu menetapkan Sanusi, Kepala
Desa Dedeko, Kecamatan Larompong Selatan sebagai tersangka
dugaan penyimpangan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar
Rp 124 juta. “Dia (Kades Dadeko) di duga menyelewengkan ADD
selama tiga tahun berturut-turut, yakni 2011, 2012 dan 2013.
Jumlahnya mencapai Rp 142 juta. Statusnya sudah kita tingkatkan
menjadi tersangka.” Kata Kasat Reskrim Polres Luwu, AKBP
Muthalib, Selasa (22/10)”.
(http://beritakotamakassar.com/index.php/sulselbar/12665-kades-
dedeko-tersangka-penyimpangan-add.html, diakses tanggal 15
November. 2014)

”BENGKALIS - Dugaan penyimpangan anggaran Alokasi Dana Desa
(ADD) di desa Semunai kecamatan Pinggir terus ditelusuri Kejaksaan
Negeri (Kejari) Bengkalis. Sejumlah saksi termasuk camat Pinggir
Kasmarni sudah dipanggil Kejari untuk dimintai keterangan, soal
pendistribusian ADD di desa Semunai. Kepala Kejaksaan Negeri
(Kajari) Bengkalis melalui Kasi Pidsus Yanuar Reza meyampaikan
soal dilakukannya penyelidikan dugaan penyelewengan ADD pada
tahun 2012 dan 2013 di desa Semunai tersebut. Kepala Desa Semunai
berikut staf desa bersama dengan pengelola ADD sudah diperiksa soal
aliran dana ADD yang diduga ada yang tidak tepat sasaran
(http://riaulantang.com/read-korupsi-rp-2-m-dana-add-desa-semunai-
ditelusuri.html, diakses tanggal 15 November. 2014).

BONGKARPOSTT.COM, Dugaan penyelewengan Anggaran Dana
Desa (ADD) tahun 2011 – 2012 di Desa Bangun Jaya, Kecamatan
Tanjung Raya, Mesuji, jalan di tempat. Tidak ada tindak lanjut atas
laporan tersebut oleh Inspektorat setempat. Warga desa pun ikut
prihatin. “Perbuatan kades kami ini tidak patut ditiru oleh kades
lainnya, kami sebagai warga Bangun Jaya mengutuk perbuatan
tersebut, semoga ada imbalan dibalik semua penyelewengan anggaran
dana yang telah dilakukan dia,” ujar warga setempat. Sebelumnya
diketahui, Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2011 – 2012 di Desa
Bangun Jaya tidak terealisasi sebagaimana mestinya sesuai aturan.
Dana yang berkisar Rp60 jutaan lebih itu raib tanpa ada kabar
beritanya. Hal itu terungkap dari Ketua Badan Perwakilan Desa
setempat (http://bongkarpostt.com/berita/dugaan-penyelewengan-add-
bangun-jaya-jalan-di-tempat/, diakses tanggal 15 November. 2014)

Berdasarkan tiga masalah di atas mengindikasikan bahwa pengelolaan

keuangan desa oleh Kepala Desa tidak dilakukan dengan memperhatikan asas
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pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 pada

Pasal 2 yang menyebutkan bahwa pengeloaan keuangan desa harus dilakukan

dengan asas transparansi, akuntabel, serta dilakukan dengan tidak tertib dan

disiplin anggaran. Hal ini selaras dengan pendapat Fathur Rohman akademisi

Universitas Brawijaya Malang dalam jurnal ilmiahnya “ Korupsi di Tingkat

Desa”.

“Fathur Rohman mengatakan bahwa penyebab penyelewengan dana
desa karena kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu karena Badan
Permusyawaran Desa (BPD), organisasi kepemudaan tidak
berfungsi.(http://www.ejournal-unisma.net/governance/article/view/
449), diakses tanggal 15 November. 2014

Mengingat begitu besarnya kewenangan Kepala Desa dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

72 Tahun 2005 Pasal 14, sehingga perlu dilakukan check and balance dalam

pemerintahan desa. Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan

terhadap Kepala Desa dalam hal penggunaan Alokasi Dana Desa adalah BPD.

Peranan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan desa dituntut tanggungjawab dan kemampuan

dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebagaimana diketahui bahwa BPD

menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005

merupakan lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa bersama Kepala Desa. Oleh karena itu Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawasan pemerintahan

desa harus mencermati setiap aliran-aliran dana yang ditetapkan dan
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disalurkan kepada masing-masing pos pekerjaan yang telah ditetapkan untuk

dikerjakan tepat guna dan tepat pengalokasiannya sebagai bentuk pencegahan

tindakan penyelewengan.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian

mendalam terhadap fungsi pengawasan BPD ini menginggat pentingnya

pengawasan untuk menciptakan pemerintahan desa yang good governance.

Sedangkan alasan peneliti memilih Desa Waringin Jaya sebagai lokasi

penelitian didasarkan pada pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap

pembangunan fisik Desa Waringin Jaya yang kurang berkembang.

Adapun beberapa penelitian yang sebelumnya terkait dengan penelitian ini

diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Alderi tahun 2014, dengan judul “Pengawasan Badan

Permusyawaratan Desa Terhadap Program Alokasi Dana Desa (Studi di

Desa Pak Laheng Kecamatan Taho Kabupaten Pontianak)”, Jurusan Ilmu

Administrasi Universitas Tanjungpura Kalimantan Barat. Masalah dalam

penelitian ini adalah permasalahan yang terjadi di Desa Pak Laheng yaitu

penyimpangan dalam penggunaan dana ADD yang masih dalam peroses

hukum. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengawasan

BPD masih kurang optimal dalam realisasi dana ADD. Dengan bukti

bahwa BPD tidak dapat berlaku tegas karena tidak adanya peraturan yang

menegaskan tentang prosedur pengawasan yang harus dilakukan oleh BPD

dalam mengawasi program ADD. Persamaan skripsi Alderi dengan

penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti pengawan BPD
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terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Perbedaan dengan penelitan

yang akan dilakukan adalah pada fokus penelitiannya. Dimana pada skripsi

Alderi mengarah pada pengawasan administratif sedangkan penelitian ini

berfokus pada pengawasan politik.

2. Skripsi Khansutias tahun 2011, dengan judul “Pengawasan Lembaga

Himpunan Pemekonan (LHP) terhadap Peratin Dalam Pelaksanaan

APBP/APBDes Tahun 2010-2011 (Studi Di Pekon Sebarus Kecamatan

Balik Bukit Lampung Barat)”, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas

Lampung. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan

LHP masyarakat terhadap kinerja pratin dalam pelaksanaan

APBP/APBDes di Pekon Sebarus sudah cukup baik. Kegiatan

pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi pada perosesnya dilakukan dengan

LHP membentuk tim untuk mengawasi dan terjun langsung dalam

pembuatan jalan penghubung antara dusun pelita dan kelurahan Pasir

Liwa. Persamaan skripsi Khansutias dengan penelitian yang akan

dilakukan adalah sama-sama meneliti pelaksanaan fungsi pengawan yang

dilakukan BPD. Perbedaan dengan penelitan yang akan dilakukan adalah

pada subyek penelitiannya. Dimana pada skripsi Risa subyeknya adalah

kinerja kepala desa sedangkan penelitian ini subyeknya adalah pengelolaan

alokasi dana desa.

3. Skripsi Ansega Putri Kunang tahun 2012, dengan judul “Analisis Fungsi

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala

Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung
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Utara”, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Dengan hasil

penelitian pelaksanaan tugas BPD dalam mengawasai kinerja Kepala Desa

Kumbang Tanjung adalah cukup baik berdasarkan data yang diperoleh.

Pelaksanaan tugas tersebut meliputi pelaksanaan pemerintahan desa,

pelaksanaan peraturan desa, pembinaan terhadap organisasi

kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembinaan

masyarakat, pelaksanaan pembinaan perekonomian, penyelesaian

perselisihan dalam masyarakat dan pelaksanaan pelayanan publik terhadap

masyarakat desa. Persamaan skripsi Ansega dengan penelitian ini adalah

sama-sama meneliti pelaksanaan fungsi pengawan yang dilakukan BPD.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada subyek penelitian

selain itu terdapat perbedaan pada metode penelitian yang digunakan,

dalam penelitian Ansega menggunakan metode deskriptif kuantitatif

sedangkan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

(Musrenbangdes) tentang penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa

Waringin Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono mendapatkan total ADD tahun

2013 sebanyak Rp 117.003.000, dengan perincian sebagai berikut:
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Tabel 1. Penggunaan Alokasi Dana Desa

NO PEROGRAM KEGIATAN BIAYA
ADD

1 2 3 4

1 Biaya Operasional

1. Biaya Operasional Desa 8.000.000
2. Biaya Operasional BPD

(Badan Permusyawaratan
Desa)

3.000.000

3. Biaya Operasional LPM
(Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat)

3.000.000

4. Biaya Operasional PKK
(Pendidikan
Kesejahteraan Keluarga)

3.000.000

Jumlah I 17.000.000

2
Pembangunan sarana/
Prasarana Desa
dan Permukiman

1. Pembangunan onderlagh
3 x 800 meter 88.953.000

Jumlah II 88.953.000

3

Pembangunan Ekonomi
Pemberdayaan dan
Pendayagunaan
Teknologi Tepat Guna

1. UP2K
(Usaha Peningkatan
Penghasilan Keluarga)

10.000.000

Jumlah III 10.000.000

4
Pengembangan Sumber
Daya Manusia

1. Sosialisasi Per-undangan -
2. Pelatihan Managemen -

Jumlah IV -

5
Pembangunan Sosial
Kemasyarakatan

1. Revitalitas Posyandu -
2. Pembangunan Seni

Budaya
-

3. Pembinaan PAUD
(Pendidikan Anak Usia
Dini)

-

Jumlah V -

6
Lain-lain 1. Oprasional data Profil

Desa
1.050.000

Jumlah VI 1.050.000

TOTAL 117.003.000
Sumber: DURK (Daftar Usulan Rencana Kegiatan) Alokasi Dana Desa, Tahun 2013
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Berdasarkan uraian tabel di atas, Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Waringin

Jaya pada tahun 2013, yaitu sebesar Rp 117.003.000. Penggunaan

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pembangunan sarana/

prasarana desa dan permukiman (pembangunan jalan onderlagh sepanjang

800 meter) serta pembiayaan program Usaha Peningkatan Penghasilan

Keluarga. Dengan jumlah Alokasi Dana Desa tersebut, diharapkan

pembangunan Desa Waringin Jaya juga meningkat, baik dari segi

perekonomian masyarakat serta infrastruktur desa. Kepala desa dituntut

mampu dalam pengelolaan alokasi dana desa agar sesuai dengan anggaran

yang telah diberikan dari Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan

program kerja.

Selain itu fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Waringin Jaya sebagai

lembaga pengawasan pemerintahan desa yang seharusnya dapat mencermati

setiap aliran-aliran dana yang ditetapkan dan disalurkan ke masing-masing

pos pekerjaan yang telah ditetapkan untuk dikerjakan tepat guna dan tepat

pengalokasiannya sebagai bentuk preventif dari tindakan penyelewengan

yang timbul belum optimal. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

melakukan pengawasan Alokasi Dana Desa ini menggunakan dasar hukum

dalam Undang-undang Nomor 32  tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

yaitu Kepala desa mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD, dan

bersama-sama BPD untuk membahas dalam rapat paripurna, sesuai dengan

tata tertib yang dimiliki BPD. BPD dengan tugas dan wewenangnya ikut serta

untuk menyetujui atau mengesahkan, dan kepala desa melaksanakan



10

peraturan desa, dan keputusan desa setelah ada persetujuan dari kedua belah

pihak.

Badan Permusyawaratan Desa menjalankan pengawasan terhadap jalannya

roda pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa karena pada

kenyataan kewenangan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa

dalam APBDesa sehingga menjadi tanggung jawab Badan Permusyawaratan

Desa juga. Tetapi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72

tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pengawasan Alokasi Dana

Desa berada di pengawas fungsional ditingkat kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwardi selaku anggota BPD

Waringin Jaya, diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan dalam

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berupa pelaporan

pertanggungjawaban semata. Selain itu, pelaksanaan pengawasan Badan

Permusyawaratan desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa

Waringin Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur

terbentur dengan kualitas sumberdaya manusia aparat pemerintahan desa

belum matang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Minimnya

kualitas sumberdaya manusia selain terletak pada aparatur pemerintah desa

juga terdapat di Badan Permusyawaratan Desa Waringin Jaya BPD kurang

memahami atas hak dan wewenang yang dimiliki.
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian

dengan judul: Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Waringin

Jaya Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013 .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas maka

rumusan masalah yang ada adalah ”Bagaimana Pengawasan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Waringin Jaya Terhadap Pengelolaan Alokasi

Dana Desa (ADD) tahun 2013?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah

untuk mengetahui Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Waringin Jaya Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Praktis

Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan memberikan

sumbangan pemikiran, masukan-masukan bagi aparatur Pemerintah Desa

khususnya Kepala Desa Waringin Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono

Kabupaten Lampung Timur dalam memperbaiki proses pengawasan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Waringin Jaya Terhadap
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Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013 dan terciptannya

pemerintahan desa yang Good Governance, pemerintahan yang

menerapkan prinsip (akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap,

profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan,

wawasan kedepan, partisipasi, penegakan hukum)

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran,

informasi, dan pengetahuan dalam khasanah Ilmu Pemerintahan

khususnya yang berkaitan dengan pengawasan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) Waringin Jaya Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD) tahun 2013.


