
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu 

dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu 

mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 

pemerintahan pusat. 

Sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan, terjadi perubahan yang mendasar 

dalam sistem dan struktur pemerintahan daerah. Undang-Undang No. 5 Tahun 

1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang diganti beberapa kali, 

terakhir diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah telah membawa dampak yang sangat luas bagi 

penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan 

keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah khususnya pada tingkat pemerintahan desa. Kebijakan 
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otonomi daerah tersebut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan 

di Indonesia. Otonomi daerah sangat berkaitan erat dengan desa dan pemerintahan 

desa. Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas 

wilayah, dihuni oleh dirinya sendiri. Desa atau kampung pada umumnya 

mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan 

hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.
1
 

Pasal 1 angka 43 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa 

adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kesatuan masyarakat hukum yang telah dijadikan desa itu harus memiliki 

pemerintahan yang akan melaksanakan kewenangan, hak dan kewajiban desa 

serta menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti dalam Undang-Undang No. 5 

Tahun 1979, namun demikian sesuai dengan perkembangan zaman dan pemikiran 

para ahli terbitlah undang-undang khusus yang mengatur penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan otonomi desa yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

Tentang Desa serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan 

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.  
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Mewujudkan pemerintahan desa yang ideal sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

desa, maka dibutuhkan adanya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan desa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 

diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan 

bahwa, “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. 

Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah dilakukan dalam berbagai 

bidang diantaranya, bidang pembentukan peraturan desa, bidang pembangunan, 

bidang administrasi, dan terhadap bidang pemberian sanksi bagi pelanggaran yang 

dilakukan oleh perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan untuk kebijaksaan pembangunan 

bagi seluruh lapisan masyarakat yang merupakan sasaran utama berdasarkan 

landasan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan demi mencapai tujuan sehingga 

masyarakat desa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki. Pada kenyataannya tujuan pembangunan dapat tercapai apabila dimulai 

dari jajaran terendah yaitu pembangunan di tingkat desa atau kampung.
2
 

Hakekat pembangunan desa atau kampung bertujuan untuk memperbaiki kondisi 

dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu 

strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-

hasilnya dinikmati oleh rakyatnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan 

tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa 

sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai tangan 

                                                           
2
 Sunarno Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 
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panjang pemerintahan dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya 

kesejahteraan rakyat yang merata diseluruh tanah air. 

Penyelenggaraan administrasi desa atau kampung yang efektif diperlukan 

pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten 

terhadap aparatur pemerintahan desa dalam bidang pelaksanaan pengelolaan 

keuangan desa, sehingga perangkat desa dapat melakukan tugas dan kewajibanya 

dengan baik dalam melayani masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 44 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa. Pembinaan administrasi desa yang dijalankan adalah untuk 

mengembangkan sistem pengelolaan keuangan desa yang berfungsi sebagai 

sumber data dan informasi bagi seluruh aktifitas pemerintahan dalam 

pembangunan secara nasional. 

Meningkatkan manajemen pemerintahan desa perlu dilakukan penataan 

administrasi agar lebih efektif dan efisien, penataan administrasi merupakan 

pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan 

desa maka dilakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan administrasi. Oleh 

karena itu pemerintah daerah kabupaten sangat dituntut untuk turut berperan aktif 

dalam usaha pembinaan dan pengawasan administrasi yang dilakukan untuk 

aparatur pemerintah desa, sehingga akan terwujud pelaksanaan administrasi tertib 

dan dapat mendorong pelaksanaan pemerintahan diwilayah pedesaan.  

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 Tentang 

Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa dilakukan oleh 



5 
 

Inspektorat Kabupaten/kota tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan 

bahwa, “Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan 

pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan 

pemerintahan desa”.  

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah 

No. 08 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah No. 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, menjelaskan susunan 

organisasi inspektorat beserta tugasnya, di antaranya mengawasi pemerintahan, 

mengawasi bidang pembangunan dan mengawasi bidang keuangan. 

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah kepada aparatur Pemerintah Kampung Kalirejo 

dirasa kurang optimal. Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Tengah 

menganggap Pemerintah Kampung Kalirejo belum mampu menjalankan otonomi 

desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
3
, dimana 

dalam undang-undang tersebut pemerintah desa mempunyai wewenang penuh 

dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk membangun desa dan dengan 

dikeluarkannya undang-undang tersebut desa mendapatkan anggaran khusus 

untuk dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, sarana dan prasarana di 

desa tersebut seperti memperbaiki dan memperlebar jalan agar dapat dengan 

mudah memajukan perekonomian masyarakat desa, walaupun pemerintah desa 

mempunyai wewenang penuh untuk menjalankan otonomi desa, tetap saja 

                                                           
3
 Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ghozen, Kepala Desa, Sabtu, 25 April 2015 
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pemerintah desa memerlukan pembinaan dan pengawasan yang cukup agar 

pemerintah desa mampu mewujudkan pembangunan secara keseluruhan guna 

menciptakan kesejahteraan masyarakat desa. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pemerintah 

Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo”. 

1.2. Permasalahan  

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dapat di identifikasikan adalah: 

1. Bagaimanakah kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

Pemerintah Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo? 

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat Inspektorat Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

Pemerintah Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo? 

1.3. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

Pemerintah Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo. 
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b. Untuk mengetahui faktor penghambat Inspektorat Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

Pemerintah Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo 

1.4. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dapat berguna sebagai pengembangan Ilmu Hukum 

Administrasi Negara, khususnya mengenai Hukum Administrasi Daerah, 

yakni pembinaan dan pengawasan oleh Kabupaten terhadap Pemerintah 

Desa atau Kampung. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

kepada Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dalam rangka 

meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa. 

2) Menambah bahan informasi bagi Pemerintah Desa untuk mengetahui 

sejauh mana Pemerintah Kabupaten membina dan mengawasi 

Pemerintahan Desa. 

3) Menambah informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi 

yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan berkaitan dengan 

permasalahan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan 

Desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota. 

4) Sebagai salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan 

studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. 


