
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pengawasan

1. Definisi Pengawasan

Widodo (2001: 120) mendefinisikan pengawasan (control) sebagai:

“peroses usaha untuk melihat, menemukan apakah suatu kegiatan yang

dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan.”. Senada dengan

pendapat tersebut Sujamto (1996: 53) mendefinisikan pengawasan

sebagai: “Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai

kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan,

apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”. Berdasarkan pendapat

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan/ kontrol merupakan

kegiatan untuk melihat apakah kegiatan dilakukan sesuai dengan yang

direncanakan.

Widodo (2001: 173) mendefinisikan Kontrol birokrasi sebagai suatu

peroses untuk menemukan penyimpangan dan melakukan tindakan

koreksi atas penyimpangan yang ditemukan tadi.  Lebih lanjut Rahman

(2007: 127) menyatakan bahwa fungsi pengawasan merupakan fungsi

mengkontrol badan eksekutif oleh legislatif dalam arti menjaga supaya

semua tindakan yang telah ditetapkan telah sesuai dengan Undang-
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Undang. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan

bahwa pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah

kegiatan atau peroses untuk menemukan penyimpangan dan melakukan

tindakan koreksi atas penyimpangan tersebut dalam hal ini dilakukan

oleh lembaga legislatif terhadap eksekutif.

Maksud dari dilaksanakannya pengawasan Menurut Leonard dalam

Situmorang (1994: 23) adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang

diperintahkan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat.

b. Untuk melindungi Hak Azasi Manusia yang telah dijamin oleh

Undang-undang dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

2. Metode Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Menurut Peters dalam Widodo (2001: 173) mengemukakan bahwa untuk

melakukan kontrol/pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat

dilakukan menggunakan dua macam metode. Pertama metode organisasi

(organzational methods). Kedua, metode kontrol politik (political

methods of control). Metode organisasi pada dasarnya menggunakan

“popular and legal sanctions within the organizational to gain

compliance” (sanksi dan hukum yang dilakukan dalam organisasi untuk

mendapatkan kepatuhan) sarana atau alat untuk melaksanakan metode

kontrol organisasional antara lain meliputi publisitas (publicity), disiplin

internal (internal dicipline), penekan kelompok dan publik (group and
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public pressures). Metode kontrol politik adalah metode pengawasan

yang dilakukan oleh lembaga politik yaitu lembaga perwakilan rakyat

(representative of the people) sebagai perwakilan suara masyarakat untuk

melakukan kontrol. Metode kontrol politik yang dilakukan lembaga

legislatif menurut Peters dalam Widodo (2001: 177) dapat dilakukan

dengan “funding, investigasion, constituency service, and postaudit”.

a. Penganggaran (Funding)

Penganggaran perogram (Program funding) merupakan salah satu

alat lembaga legislatif dalam melakukan kontrol kepada birokrasi

dengan mengontrol perogram yang akan dianggarkan.

b. Investigasi (Investigation)

Investigasi dilakukan lembaga legislatif untuk melakukan kontrol,

bentuk paling sederhana dari investigasi lembaga legislatif adalah

dengar pendapat dengan pemerintah.

c. Pelayanan Publik (Constituennce service)

Yaitu kontrol yang dilakukan oleh lembaga legislatif berdasarkan

tuntutan masyarakan terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Untuk memecahkan masalah yang ada dalam pelayanan yang

diberikan pemerintah.
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d. Posaudit (Postaudit)

Alat kontrol terakhir lembaga legislatif adalah Posaudit yaitu

pemeriksaaan laporan kegiatan yang dilakukan pemerintah sesuai

dengan perogram anggaran yang direncanakan.

B. Tinjauan Tentang Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa

1. Pemerintah Desa

Pranadjaja (2003: 24) menyatakan bahwa: “Istilah pemerintah berasal

dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh

melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah

orang, badan atau aparat yang melakukan atau member perintah”.

Sedangkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak

asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan

berada di daerah kabupaten. Berdasarkan pengertian pemerintah dan

pengertian desa dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala

desa dan perangkat desa (sekertaris desa, kepala urusan, kepala dusun)

sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengertian ini sejalan

dengan pengertian Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2005 tentang Desa.
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2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan menurut Sarundajang (2011: 20) adalah fungsi pengaturan

(regulation) dan fungsi pelayanan (service) yang diberikan negara

kepada rakyatnya. Selain itu pemerintahan daerah menurut Sarudajang

dibagi dua yaitu pemerintahan atas dasar desentralisasi (Local Self

Governance) dan pemerintahan wilayah (Local State Governance).

Pemerintahan desa termasuk dalam Local Self Governance yaitu desa

memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri

berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja (2006: 3) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga

desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakatnya. Kepala desa bertanggungjawab pada Badan

Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut

kepada bupati. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa, pasal 1 ayat 6 disebutkaan bahwa Pemerintahan Desa

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan

Badan Permusyawaratan Desa dalam mengartur dan mengurus

kepentingan masyarakat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik

kesimpulan bahwa pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan
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pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu kepala desa

dan Badan Permusyawaratan Desa.

C. Tinjauan Tentang Badan Permusyarawaratan Desa (BPD)

1. Latar Belakang Berdirinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah, lahirlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga

legislatif pada tataran pemerintahan desa. Secara formal sebenarnya

sebelumnya telah ada suatu badan yang berfungsi mengakomodir segala

aspirasi masyarakat dalam suatu lembaga bernama Lembaga

Musyawarah Desa (LMD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam Undang-Undang ini

disebutkan bahwa Lembaga Musyawarah Desa (LMD) adalah lembaga

permusyawaratan/ permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas

kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan

pemuka-pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan. Dalam Undang-

Undang ini istilah Pemerintahan Desa yang terdiri dari eksekutif desa

yaitu kepala desa dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) masih

bercampur karena kepala desa menjabat sebagai ketua Lembaga

Musyawarah Desa sedangkan sekretaris desa menjabat sebagai sekretaris

Lembaga Musyawarah Desa.

Reformasi di Indonesia mengakibatkan terjadinya perubahan dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ditandai dengan lahirnya
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Lembaga Musyawarah Desa (LMD) diganti sesuai misi otonomi daerah

yakni pemberdayaan masyarakat dan peningkatan demokrasi. Lembaga

Musyawarah Desa (LMD) diganti dengan Badan Perwakilan Desa yang

berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung

dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan

terhadap peyelenggaraan Pemerintahan. Dalam Undang-Undang ini

Terjadi pemisahan antara Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa.

Kepala desa  beserta sekertaris, kepala urusan, dan kepala dusun sebagai

Pemerintah Desa, sedangkan Badan Perwakilan Desa merupakan

lembaga legislatif yang merupakan bagian dari Pemerintahan Desa. Di

dalam keanggotaan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh

penduduk desa yang memenuhi persyaratan. sedangkan pimpinan dipilih

oleh anggota Badan Perwakilan Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Desa. Terjadi perubahan istilah dari Badan Perwakilan

Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Selain istilah tidak begitu

banyak perubahan yang terjadi. Badan Permusyawaratan Desa

merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan

peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa

bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
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Menurut Widjaja (2006: 35) Badan Permusyawaratan Desa pada

hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan

sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa,

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi,

Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak untuk menyetujui atau tidak

terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini

juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-

sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Sehingga

terciptanya mekanisme check and balance system.

2. Definisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dwipayana (2003: 25) mengemukakan bahwa Badan Permusyawaratan

Desa merupakan aktor masyarakat politik yang paling nyata dan dekat

ditingkat desa, yang memainkan peran sebagai jembatan antara elemen

masyarakat dan pemerintah desa (negara). Badan Permusyawaratan Desa

sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan

demokrasi Pancasila. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam

struktur pemerintahan desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari

Pemerintah Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintahan Desa adalah kegiatan

pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa.
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Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di

desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa,

menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan

pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Salah satu

tugas pokok yang dilaksanakan lembaga ini (BPD) adalah berkewajiban

dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat

desa, sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2005 tentang Desa.

3. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Widjaja (2006: 38) tugas Badan Permusyawaratan Desa secara

yuridis mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai

berikut:

a. Membentuk panitia pemilihan kepala desa, dalam melaksanakan

pemilihan kepala desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan

kepala desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

b. Mengusulkan dan menetapkan calon terpilih kepala desa. Dalam hal

ini masyarakat mengetahui calon terpilih yang akan mereka pilih

dalam waktu pemilihan, diharapkan masyarakat mengenal watak,

karakter serta latar belakang pendidikan dan sosial lainnya secara

utuh.
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c. Bilamana kinerja kepala desa telah menyimpang dari ketentuan yang

telah digariskan atau telah habis masa jabatannya, maka kepala desa

tersebut oleh BPD diusulkan untuk diberhentikan.

d. 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 peraturan desa, dan keputusan desa

setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak.

e. Kepala desa mengajukan rancangan APBDes kepada BPD untuk

disahkan menjadi APBDes dalam kurun waktu satu tahun anggaran,

karena dengan anggaran, pemerintah desa dapat berjalan untuk

membangun sarana dan prasarana umum.

f. BPD menjalankan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan

desa yang dilaksanakan oleh kepala desa. Pengawasan BPD berupa:

1) Peraturan desa dan peraturan Perundang-undangan lainnya.

2) Pelaksanaan peraturan dan keputusan desa.

3) Kebijakan pemerintahan desa.

4) Pelaksanaan kerjasama.

g. Pertimbangan dan saran-saran dari BPD terdapat pemerintahan desa

dan masyarakat, selalu dijaga agar segala kepercayaan serta

dukungan tetap ada, sehingga kepala desa selalu dan sungguh-

sungguh untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa

tanggungjawab.
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h. Segala aspirasi masyarakat khusunya dalam bidang pembangunan,

BPD diharapkan dengan rasa loyalitas mengakui, menampung dan

mengayomi masyarakat dengan penuh rasa tanggungjawab dan

kerjasama yang baik.

4. Kedudukan, Fungsi dan Peranan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD)

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta berfungsi menetapkan

peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan

aspirasi masyarakat. Lembaga ini diharapkan oleh masyarakat desa,

karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak

masyarakat akan tersalurkan sehingga BPD memiliki peran yang penting

bagi berjalannya Pemerintahan Desa. Peran BPD menciptakan

penyelenggaraan pemerintahan yang good governance bersama dengan

unsur pemerintahan yang lainnya.

5. Wewenang dan Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa Pasal 42, diamanatkan bahwa pengaturan Badan

Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dalam

Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2007 pasal 4 ayat 1
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dicantumkan secara rinci wewenang Badan Permusyawaratan Desa,

yaitu:

a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan

peraturan kepala desa.

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.

e. Menggali, menampung, menghimpun merumuskan dan menyalurkan

aspirasi masyarakat.

f. Memberikan persetujuan pemberhentian/pemberhentian sementara

perangkat desa.

g. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2007 pasal 4

ayat 2 dicantumkan secara rinci hak dan kewajiban Badan

Permusyawaratan Desa, yaitu:

Hak Badan Permusyawaratan Desa:

a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa.

b. Menyatakan pendapat.

Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa:

a. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala

peraturan perundang-undangan.

c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa.
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d. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan

Negara Republik Indonesia.

e. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat.

6. Keanggotaan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 1

Tahun 2007 pasal 5 dicantumkan keanggotaan BPD, yaitu:

a. Jumlah anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang

bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan

dengan cara musyawarah dan mufakat.

b. Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

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

tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Anggota BPD disetiap desa berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima)

orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. Untuk desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 1500 (seribu

lima ratus) jiwa, jumlah anggota BPD 5 (lima) orang.

b. Untuk desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 1501 (seribu

lima ratus satu) jiwa sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa,

jumlah anggota BPD 7 (tujuh) orang.
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c. Untuk desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2501 (dua ribu

lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3000 (tiga ribu) jiwa, jumlah

anggota BPD 9 (sembilan) orang.

d. Untuk desa dengan jumlah penduduk lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa,

jumlah anggota BPD 11 (sebelas) orang.

D. Tinjauan Tentang Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Definisi Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD yang

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa

untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan

masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari

kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD merupakan

bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima

oleh Kabupaten.

2. Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 19 disebutkan bahwa

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program

pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan
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pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan

masyarakat.

Sedangkan Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu:

a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam

melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara

partisipatif sesuai dengan potensi yang ada.

c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan

kesempatan berusaha bagi masyarakat.

d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Adapun mekanisme Penggunaan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan

Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa pasal 35 adalah

sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Belanja Aparatur dan Operasional

Pemerintahan Desa dan 70% (tujuh puluh persen) untuk pembiayaan

pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan non fisik di desa.

Terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia,

pengentasan kebodohan dan kemiskinan serta pembangunan ekonomi

desa.
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3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa

oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)

harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD)

direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan

prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara

administratif, teknis dan hukum.

c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan

prinsip hemat, terarah dan terkendali.

d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD)

sengat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat

berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa

dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang

diputuskan melalui musyawarah desa.

e. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses

penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.
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4. Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Desa

Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Desa, dengan susunan sebagai berikut:

a. Penanggungjawab: Kepala Desa atau pelaksana Tugas Kepala Desa

dari Perangkat Desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) atau Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Keuangan Desa (PKPKD).

b. Pelaksaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD):

Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.

c. Sekretaris Desa: Koordinator Pelaksanaan Keuangan Desa.

d. Bendahara Desa: Perangkat Desa yang ditunjuk oleh melalui Surat

Keputusan (SK) Kepala Desa (Penanggungjawab Administrasi

Keuangan).

e. Ketua Perencana dan Pelaksana Partisipatif Pembangunan: Ketua

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

f. Pelaksana Kegiatan Dan Pemberdayaan Perempuan: Tim Penggerak

PKKDesa.

E. Kerangka Pikir

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi

Dana Desa (ADD), khususnya di Desa Waringin Jaya adalah suatu upaya dan

tindakan yang dilakukan lembaga legislatif di tingkat desa untuk mencapai

tujuan yang sudah di tetapkan yaitu meningkatkan pembangunan dan
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penyelenggaraan pemerintahan desa. Mengingat begitu besarnya kewenangan

yang dimiliki kepala desa (eksekutif) pengawasan begitu penting dilakukan

untuk menciptakan check and balance. Pengawasan yang dilakukan Badan

Permusyawaratan desa dalam penelitian ini dilihat menggunakan metode

pengawasan menurut Peters (dalam Widodo 2001:173), mengemukakan

bahwa untuk melakukan kontrol/pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

dapat dilakukan menggunakan dua macam metode. Pertama metode

organisasi (organzational methods), dan kedua, metode kontrol politik

(political methods of control).

Dalam penelitian ini memfokuskan pengawasan menggunakan metode

kontrol politik (political methods of control) dengan indikator: Penganggaran

(Funding), Investigasi (Investigation), Pelayanan Publik (Constituennce

service), Posaudit (Postaudit). Setelah dinilai dengan metode pengawasan

tersebut, maka akan terlihat bagaimana pengawasan Badan

Permusyarawaratan Desa (BPD) Waringin Jaya terhadap Pengelolan Aloksi

Dana Desa (ADD). Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan

dalam bentuk bagan sebagai berikut:
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Gambar 1. Kerangka Pikir

Pengawasan oleh Badan Permusyarawaratan Desa
(BPD) menggunakan Metode pengawasan politik
menurut Peters

 Penganggaran (Funding)

 Investigasi (Investigation)

 Pelayanan Publik (Constituennce service)

 Posaudit (Postaudit)

Pengawasan
Berjalan Maksimal

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa
Waringin Jaya Tahun 2013

Pengawasan
Berjalan Tidak

Maksimal


