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ABSTRACT 

 

 

A POLITICAL SUPERVISION OF BOARD OF KURIPAN PEKON 

ASSOCIATION TOWARDS THE PERFORMANCES OF  

PEKON HEAD 

 

 

By 

 

NUGRAHA WIJAYA 

 

 

The Head of Pekon and Board of Pekon Association (BHP) administratively 

should synergize each other to run the Pekon governmental. The purpose of this 

study is to analyze the implementation of political supervision (Board of Pekon 

Association) of Kuripan towards the performance of  Pekon Head in Kuripan 

Pekon, Limau Subdistrict, Tanggamus Regency, Lampung Province. The 

supervision was measured through indicators, like:  aspiration functions, 

regulatory functions, and monitoring function. This study uses qualitative 

descriptive method through interviews and observations. 

 

The result showed that the political supervision of Board of Pekon Association 

towards the performances of Pekon Heads did not run as expected. The failure of 

the supervision carried out by the Board of Pekon Association were listed as 

follows: The regulatory function did not work properly because the head of Pekon 

did not involve the board in decision making process, while the board itself served 

as the legislation board. In the factor of aspirations, there was no good relationship 

between the board of Pekon Association and the head of Pekon who dismissed 

input and suggestions from the board. Further, the political supervision conducted 

by the Board of Pekon Association did not give a satisfying result because of the 

poor coordination between the board and the head of Pekon. In the end,the society 

concluded that the political supervision did not run as what they expected.  

 

Keywords: Political Supervision, Pekon Government  

  



 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

 

PENGAWASAN POLITIK BADAN HIMPUNAN PEKON KURIPAN 

TERHADAP KINERJA KEPALA PEKON 

 

 

Oleh 

 

NUGRAHA WIJAYA 

 

 

Kepala Pekon dan Badan Himpunan Pekon (BHP) merupakan mitra kerja yang 

bersinergi untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan pekon. Tujuan penelitian 

ini untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan politik (Badan Himpunan Pekon) 

Kuripan terhadap kinerja Kepala Pekon  di Pekon Kuripan Kecamatan Limau  

Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Pengawasan Politik diukur melalui 

indikator-indikator fungsi aspirasi, fungsi regulasi, fungsi pengawasan. Penelitian 

ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dilakukan melalui wawancara dan 

observasi. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan politik Badan Himpunan 

Pekon Kuripan terhadap kinerja Kepala Pekon ketidak maksimalnya kinerja yang 

dilakukan oleh Badan Himpunan Pekon. Regulasi tidak berjalan dalam 

pengambilan keputusan dari Kepala Pekon yang tanpa melibatkan Badan 

Himpunan Pekon sebagai lembaga pembuatan regulasi dipekon kuripan.  

Sedangkan Aspirasi tidak berjalan terhadap Badan Himpunan Pekon (BHP) 

merasa lembaga normatif karena sikap Kepala Pekon yang tanpa menerima 

masukan Badan Himpunan Pekon yang mengusung aspirasi Masyarakat. 

Selanjutnya pada Pengawasan  terjadi belum berjalannya Badan Himpunan Pekon 

untuk dapat melaksanakan Pengawasan Politik terhadap kinerja kepala pekon, 

karena masih kurang koordinasi yang baik antara Kepala Pekon dan Badan 

Himpunan Pekon terjadi kurang berperan dalam melakukan pengawasan kinerja 

kepala pekon. Sehingga dampak yang akan terjadi masyarakat pekon kuripan 

merasa bahwa peran, kinerja dari Kepala Pekon dan Badan Himpunan Pekon 

masih belum berjalan maksimal dalam melakukan pengawasan politik Badan 

Himpuna  Pekon Kuripan terhadap kinerja Kepala Pekon. 

Kata Kunci : Pengawasan Politik, Pemerintahan Pekon 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Desa atau disebut nama lain yaitu Pekon adalah suatu wilayah yang ditempati 

atau dihuni oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong 

royong, memiliki adat istiadat yang hampir sama, dan mempunyai tata-cara 

sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Desa juga diberikan 

kebebasan dalam mengatur dan mengelola otonomi desanya sendiri Bambang 

(2011:7).  

 

Pengertian Desa menurut UU No 06 Tahun 2014. Desa atau disebut dengan 

nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat 

masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Landasan pemikiran dalam pengaturan 

mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 

demokratisasi dan pemeberdayaan masyarakat Saufa (2014:92) 

 

Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon Kuripan dapat menjadi fondasi penting 

dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembagunan daerah Kabupten 
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Tanggamus. Dalam melaksanakan pembangunan Pekon maka perlu adanya 

hubungan yang ideal diantara lembaga Pekon yaitu lembaga legislatif dan 

lembaga eksekutif di Pekon yaitu Badan Himpunan Pekon (BHP) dan Kepala 

Pekon, Karena dua lembaga tersebut harus bisa bekerja sama dalam mitra 

kerja yang baik dan Badan Himpunan Pekon bisa saling mengawasi secara 

jujur dan terbuka untuk kepentingan masyarakat dalam melakukan 

Pengawasan Politik kinerja Kepala Pekon Kuripan. 

 

Dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon Kuripan harus 

diawasi oleh Badan Himpunan Pekon, sebagai lembaga perwakilan 

masyarakat Pekon, yang tunjuk langsung oleh perwakilan Pekon untuk 

mewakili masyarakat Pekon Kuripan.  Badan Himpunan Pekon dapat 

bermitra atau melakukan kerja sama dengan Kepala Pekon dalam 

menjalankan roda pemerintahan. Hal ini juga Badan Himpunan Pekon dalam 

melakukan penyelenggaraan pembagunan masyarakat dan berfungsi sebagai 

badan legilasi, Pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi 

masyarakat Pekon Kuripan. Badan Himpunan Pekon merupakan lembaga 

yang terpisah mempunyai tugas serta kewenagan masing-masing dalam 

melakukan Pembagunan Pekon. 

 

Disamping BHP memiliki kewenangan melakukan Pengawasan Politik yang 

dilakukan oleh lembaga Badan Himpunan Pekon terhadap Kepala Pekon 

sebagaimana tujuannya untuk bisa meningkatkan kinerja Kepala Pekon dalam 

melakukan pembagunan dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat 

Pekon Kuripan.  Dalam pengawasan ini bersifat preventif akan tetapi 
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mengikat bagi Kepala Pekon sebab peran Badan Himpunan  Pekon secara 

subtansi merupakan bagian dari pemerintahan pekon. Badan Himpunan 

Pekon sebagaimana dijelaskan bahwa Badan Himpunan Pekon merupakan 

repsentasi dari masyarakat pekon sehingga harus bisa menjalankan tugas 

pokok dan fungsinya sesuai dengan Undang-undang yang telah dibuat dalam 

peraturan perundang-undang  tentang desa. 

 

Dalam penyelenggaraan pemerintah Pekon Kuripan, untuk melaksanakan 

tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus 

benar-benar diperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Pekon. Kemitraan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pekon 

disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun 

pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan 

pekon, baik itu Kepala Pekon, Sekretaris Pekon, staf Pekon dan Badan 

Himpunan Pekon harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi 

kewenagan dalam melaksanakan tugas masing-masing Bambang (2011:73).  

 

Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon Kuripan masih kurangnya kerjasama 

antar semua aparatur Pemerintah Pekon dalam hubungannya kurang 

bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan 

penyelenggaraan Pemerintahan Pekon yang profesional dan akuntabel.  

Dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon yang ada di 

Kabupaten Tanggamus khusunya di Pekon kuripan, memang seringkali 

mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan 

tersebut, seperti hubungan antara Kepala Pekon dengan Badan Himpunan 
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Pekon sering terjadi kurang harmonis dan sering terjadi kurang komunikasi 

dalam melakukan agenda-agenda pekon dan menetapkan peraturan pekon, 

contoh salah satunya yang terjadi dipekon Kuripan Kecamatan Limau 

Kabupaten Tanggamus banyak hal-hal yang menyangkut masalah yang ada di 

dua lembaga Pekon Kuripan, kurangnya kerjasama antara Badan Himpunan  

Pekon dan Kepala Pekon, untuk melaksanakan pengawasan politik dalam 

melaksanakan pembagunan Pekon Kuripan. 

 

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Pemerintah Pekon Kuripan yang 

efektif dan Pemerintah Pekon merupakan lembaga yang memiliki peran dan 

potensi yang cukup besar dalam membangun dan mengelola otonominya 

sendiri. Pemerintah Pekon selaku eksekutif di Pekon, berperan aktif dalam 

menentukan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan di pekon. Selain 

itu juga pemerintah pekon harus mampu membangun kemitraan yang baik 

dengan Badan Himpunan Pekon (BHP).  

 

Hubungan  pengawasan politik antara Badan Himpunan Pekon dengan 

Kepala Pekon telah diatur dalam undang-undang. Pola hubungan antara 

keduanya berada diposisi sejajar yaitu antara lemabaga legislatif dan 

eksekutif. Sebagimana telah dijelaskan dalam undang-undang No 06 Tahun 

2014 tentang Peraturan Desa. Akan tetapi, pola hubungan antara BHP dan 

Kepala Pekon Kuripan diwarnai oleh praktek-praktek hubungan kerja yang 

kurang sejalan dan menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi Kepala 

Pekon tanpa harus melibatkan Badan Himpunan Pekon.  Dominasi ini terjadi 
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karena adanya persepsi yang salah dan cenderung menyimpang akan 

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai fungsi dan 

kewenangan Badan Himpunan Pekon juga telah memberikan peluang 

terjadinya over capacity dari anggota Badan Himpunan Pekon, kedua 

instrument Badan Himpunan Pekon dan Kepala Pekon kurang memahami 

kinerja dan fungsi masing-masing dan sering tidak sejalan dalam menetukan 

keputusan atau membuat kebijakan yang tidak sejalan atau bertetangan dalam 

mengambil keputusan. 

 

Terjadinya hubungan yang tidak sejalan antara Badan Himpunan Pekon 

dengan Kepala Pekon terlihat dalam proses-proses penyusunan dan penetapan 

peraturan Pekon, pelaksanaan peraturan Pekon dan pelaksanaan pertanggung 

jawaban kepala pekon. Hubungan kerja sama antar Badan Himpunan Pekon 

dan Kepala Pekon di Kuripan masih terjadinya ketidak sejalanan dalam 

menentukan suatu keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat 

pekon dan juga adanya ketergantungan yang begitu besar dari kepala pekon 

atas persetujuan yang diberikan oleh Badan Himpunan Pekon (BHP). 

 

Pengawasan Politik yang seharusnya dilaksanakan oleh Badan Himpunan 

Pekon kuripan hanya berupa lembaga yang menyetujui, dan kurang berperan 

aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga akan menimbulkan 

ketidak sinkronan antara Badan Himpunan Pekon dengan Kepala Pekon. 

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Badan Himpunan Pekon dan 

Kepala Pekon dipekon Kuripan sering terjebak dalam perbedaan dan 
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pertentangan yang mengarah kepada terjadinya ketidak sejalan dan 

bertentangan keputusan, diantara lain adanya sikap dan perilaku Kepala 

Pekon untuk mencoba tidak melibatkan Badan Himpunan Pekon dalam 

bekerjasama membagun pekon. Masih terbatasnya kualitas sumber daya 

manusia yang ada di pekon kuripan dan masih lemahnya komunikasi serta 

kurangnya pengawasan Badan Himpunan Pekon terhadap Kepala Pekon yang 

selama ini terjadi dalam Pemerintahan Pekon Kuripan. 

 

Berdasarakan uraian diatas, terihat bahwa fungsi pengawasan yang 

dilaksanakan oleh BHP terhadap kinerja Kepala Pekon masih lemah dan 

kurangnya komunikasi dalam melaksanakan keputusan yang sudah dibuat.  

Alasan Penulis memilih Pekon Kuripan sebagai lokasi penelitian Penulis. 

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh salah satu anggota Badan 

Himpunan Pekon (BHP) yaitu Matrozi : 

“Dalam melaksankan kinerja anggota Badan Himpunan Pekon, 

khususnya dalam pengawasan politik terhadap kinerja kepala Pekon. 

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terkesan tidak berjalan lurus 

dan maksimal seperti yang di jelaskan dalam uu desa bahwa tugas dari 

Badan Himpunan Pekon yaitu mengawasi kinerja kepala pekon yang 

mana tercantum dalam pasal 55 poin C. Badan Himpunan Pekon juga 

selama ini belum bisa merasakan keberadaannya sebagai salah satu 

bagian lembaga pemerintah pekon. Karena Kepala Pekon selama ini 

tidak melakukan kerjasama atau bisa dikatakan tidak diikut sertakan 

dalam melaksanakan pembuatan Peraturan, Penetapan pekon dan 

mengawasi Kinerja Kepala Pekon dan sebagainya”(Sumber hasil 

wawancara kepada Matrozi BHP.7:Nopemeber :2015). 

 

 

Kepala Pekon merupakan lembaga eksekutif pekon, sedangkan Badan 

Himpunan Pekon merupakan lembaga legislatif sehingga hubungan antara 

dua lembaga Pekon tersebut akan terjalin baik dalam bekerjasama hubungan 

Politik. Terjalinya hubungan koordinasi yang baik antara Kepala Pekon dan 
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Badan Himpunan Pekon sangat mempengaruhi baik buruknya Pemerintahan 

Pekon. Dalam Pengawasan Politik anggota BHP terhadap kebijakan yang 

dilaksanakan oleh Kepala Pekon akan mempengaruhi berbagai kebijakan dan 

koordinasi antara kedua lembaga Pekon. 

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa  lembaga pemerintahan 

Badan Himpunan Pekon masih kurang adanya konsep pengawasan terencana 

dan dapat terarah terhadap pelaksanaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pekon. 

Secara idealnya bahwa Badan Himpunan Pekon dapat secara Proposional dan 

Propesional dapat melaksanakan semua fungsinya secara baik dalam 

melakukan fungsi legislasi yaitu dalam penyusunan peraturan pekon, fungsi 

anggaran yaitu dalam penyusunan APBP, dan fungsi kontrol dalam 

pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan oleh pemerintah pekon 

kuripan, maka hal ini yang sangat di perlukan adanya kerja sama antar dua 

lembaga itu sendiri agar dapat menghasilkan Pemerintahan yang  baik dan 

satu tujuan . 

 

B. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

“Bagaimana Pengawasan Politik Badan Himpunan Pekon Kuripan Terhadap 

Kinerja Kepala Pekon? 
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C. Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

Menganalisis Pelaksanaan Pengawasan Politik Badan Himpunan Pekon 

Kuripan terhadap Kinerja Kepala Pekon Kuripan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan Penelitian ini adalah Sebagai Berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembagan Ilmu 

pengetahuan tentang Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan 

Pelaksanaan fungsi  Pengawasan Politik oleh Badan Himpunan Pekon 

dalam melaksanakan Pemerintahan yang mana berorantasi pada 

demokrasitasi Pekon. 

 

2. Kegunaan Praktis 

Dalam hasil Penelitian diharapkan dapat berguna dalam memberikan 

sumbagan dalam segi pemikiran kepada Badan Himpunan Pekon untuk 

bagimana meningkatkan kinerja Pengawasan Politik dalam 

melaksanakan penyelanggaraan Pemerintahan Pekon terhadap 

pelaksanan kinerja Kepala Pekon. 



 

 

  

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Tentang Pengawasan Politik 

 

Pengawasan yang dilakukan oleh legislatif dikenal dengan pengawasan 

politik, yakni pengawasan terhadap pemerintah/daerah sesuai dengan tugas, 

wewenang dan haknya. Pengawasan legislatif dilakukan melalui dengar 

pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus dan pembentukan 

panitia kerja sebagimana diatur dalam tata tertib dan peraturan perundang-

undangan. Legislatif melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kebijakan daerah, pelaksanaan kerjasama internasional daerah. Legislatif juga 

melakukan pengawasan melalui pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat 

paripurna Nurcholis (2002:314). 

 

Pengawasan politik yang dilakukan oleh Badan Himpunan Pekon (BHP) 

terhadap Kepala Pekon sama seperti yang dilaksanakan oleh legislatif. 

Pengawasan Politik yang dilakukan oleh BHP sangat diperlukan untuk 

mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelengaraan 

pemerintah yang efektif, efisien, dan transparansi antara Badan Himpunan 

Pekon dan Kepala Pekon. Dalam pelaksanaan Pengawasan politik anatara 

legislatif dan BHP tidak jauh berbeda tetapi yang membedakannya cakupan 

atau wewenangnya.  
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Konsep pengawasan yang di kemukakan Bagir Manan bahwa pengawasan 

politik merupakan implementasi dari sistem checks and balances 

(pengawasan dan keseimbangan ) dalam negara demokrasi. Setiap lembaga 

pemerintahan dapat mengawasi dan mengimbangi lembaga pemerintahan lain 

nya. Menurut adanya pemisahan kekuasaan maka tidak ada campur tangan 

antara organ-organ negara itu dalam operasional kekuasaan masing-masing. 

Dengan sistem demikian maka didalam ajaran Trias Politica terdapat suasana 

check and balances,  dalam hubungan antar lembaga-lembaga negara terdapat 

sikap  saling mengawasi, saling menguji, sehingga tidak mungkin masing-

masing lembaga itu melampaui batas kekuasaaan yang telah di atur dan 

demikian akan terdapat hubungan kekuasaan antara lembaga. Bagir Manan 

(200:34). 

 

Menurut Bagir Manan  

Pengawasan politik merupakan implementasi dari sistem cheks and 

balances (pengawasan dan keseimbagan ) dalam negara demokrasi. 

Setiap lemabaga pemerintahan dapat mengawasi dan mengimbagi 

lembaga pemeritahan lainnya. Menurut dengan adanaya pemisahan 

kekuasaan maka tidak adanya campur tangan antara organ-organ negara 

itu dalam operasional kekuasan masing-masing. Dengan sistem 

demikian maka di dalam ajaran Trias Politica terdapat suasana check 

and balances, dimana di dalam hubungan antara lembaga-lembaga 

negara itu terdapat sikap saling mengawasi, saling menguji, sehinga 

tidak mungkin masing-masing lembaga negara itu melampaui batas 

kekuasaan yang telah di tentukan.  

 

Pada dasarnya legislatif pekon memiliki tiga fungsi yaitu : 

1. Fungsi Aspirasi, yaitu mewakili masyarakat membawa aspirasi kepada 

penyelengara pemerintah desa/ eksekutif desa. 
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2. Fungsi Regulasi, yaitu dalam hal membuat peraturan desa dan kebijakan 

publik  bersama dengan eksekutif desa 

3. Fungsi Pengawasan, yaitu pengawasan terhadap penyelenggara 

pemerintahan 

 

Menurut penjelasan Pasal 18 UU No. 32 Tahun 2004. Pengawasan yang 

dimaksud dalam ketentuan ini agar pelaksanaan urusan pemerintahan di 

daerah dan didesa tetap dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan 

pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui 

tujuan pengawasan maka terlebih dahulu harus diketahui batasan defenisi 

untuk mengetahui dan menilai bahwa kenyataan yang sebenarnya tentang 

pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang terlaksana sesuai dengan rencana atau 

tidak  (2011/09/Pengawasan –penyelengara-Pemerintahan.html?m=1;diakses 

pada 29;Februari 2016). 

 

Dalam pengertian dari pengawasan politik dapat diartikan bahwa pengawasan 

adalah proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi 

terhadap suatu kondisi yang dihasilkan dan didalam pengawasan tersebut 

terdapat beberapa unsur atau elemen yang saling sebagai satu kesatuan. 

Politik juga dapat diartikan bahwa politik adalah sebagai aktifitas yang dapat 

mempengaruhi dalam mengambil suatu keputusan dan politik dapat dilakukan 

dikehidupan sehari-hari untuk digunakan dengan berbagai cara dalam 

mengambil keputusan atau dapat digunakan dalam melakukan cara yang 

terbaik buat kepentingan bersama. Dalam hal ini dapat di tarik kesimpulan 

bahwa pengawasan politik adalah proses atau rangkaian kegiatan 
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pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap suatu kondisi dalam 

menentukan suatu cara atau menentukan suatu keputusan bersama untuk 

kepentingan orang banyak. 

 

B. Keberadaan Desa di Indonesia 

 

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintah terendah dengan status 

berbeda. Desa adalah satuan Pemerintahan yang diberi hak otonomi adat 

sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan 

Pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tanggan dari 

Pemerintahan kabupaten/ kota. Jadi kelurahan bukan badan hukum melainkan 

hanya sebagai tempat beroprasinya pelayanan Pemerintahan dari Pemerintah 

Kabupaten/ Kota di wilayah kelurahan setempat dan sedangkan Desa adalah 

wilayah denggan batas-batas tertentu sebagai kesatuan Masyarakat hukum 

(adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat 

berdasarkan asal usul nya (Nurcholis:2002:3). 

 

Desa adalah suatu wilayah yang di tinggal oleh sejumlah orang yang saling 

mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relative 

sama, dan dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan 

kemasyarakatannya. Sebagai besar mata pencariannya adalah bertani atau 

nelayan. Pada desa daratan sebagian besar penduduknya mencari 

penghidupan sebagai petani baik sawah atau kebun, sedangkan pada desa 

pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan. 

Desa di huni oleh Masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif 



13 

homogen. Masyarakat desa terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai 

sosial-budaya. Mereka bermasarakat secara rukun dan guyub. Karena itu, 

mereka disebut masyarakat paguyuban. 

 

Desa kearifan lokal merupakan persekutuan Masyarakat adat yang mengikat 

diri menjadi satu komunitas masyarakat dan di akui oleh Negara sebagai 

kesatuan masarakat formal. Dalam sistem Pemerintahan yang di atur dalam 

undang-undang Nomor 06 tahun 2014, di gambarkan bahwa Desa merupakan 

bagian dari struktur Pemerintahan daerah yang terbawah atau rendah yang 

berposisi sebagai daerah otonom (dalam makna kewenagan mengatur dan 

mengurus rumah tangga desanya). Dalam makna inilah sesungunya desa 

memiliki peran yang sangat strategis untuk mensejatrakan rakyat. 

 

C. Tinjauan Pengertian Pemerintahan Desa 

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah, desa dapat disebut dengan istilah lain. Desa diartikan sebagai 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau 

dibentuk dalam sitem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota. 

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat. 
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Undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengakui 

otonomi yang dimiliki oleh desa dapat diberikan penugasan ataupun 

pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah daerah untuk 

melaksanakan urusan Pemerintah tertentu. Sedangkan desa di luar desa 

geneologis yang mana desa yang bersifat sebagaimana menganut sistem 

administratif seperti desa yang dibentuk karena alasan lain yang warganya 

pluralistis, majemuk, ataupun hetrogen, maka otonomi desa akan diberikan 

kesempatan dalam melakukan pertumbuhan dan berkembang dalam 

membangun desa sendiri. 

 

Dalam melaksanakan pemerintahan Pekon kuripan seharusnya dalam 

melaksanakan penyelenggraan Pemerintahan Pekon, di laksanakan atau 

dibentuk oleh Badan Himpunan  Pekon (BHP) atau bisa di sebut nama lain 

sesuai dengan budaya masing-masing daerah desa masing-masing. BHP yang 

mana berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan melakukan Pengawasan 

Penyelenggraan Pemerintahan Pekon, seperti halnya dalam pembuatan dan 

pelaksanaan peraturan Pekon, anggran pendapatan dan belanja Pekon, dan 

keputusan kepala Pekon. BHP juga di Pemerintahan Pekon bahwa di bentuk 

lembaga kemasyarakatan yang mana gunanya untuk membantu menjalankan 

kinerja Kepala Pekon dan bisa di artikan sebagai mitra kerja Pemerintah 

Pekon dalam memberdayakan masyarakat Pekon Kuripan. 

 

Kepala Pekon seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya kepada 

masyarakatnya dalam melaksanakan tata cara dan prosedur pertanggung 

jawaban yang disampaikan kepada bupati dan melalui camat kepada Badan 
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Himpunan Pekon, Kepala Pekon juga wajib melaksanakan atau memberikan 

keteragan berupa laporan Pertanggung jawaban dan Kepada masyarakat 

menyampaikan berbagai informasi dan Pokok-pokok pertanggung 

jawabannya, tetapi harus melalui Badan Himpunan  Pekon agar bisa tidak 

melampaui prosedur Undang-undang yang ada, bagaimana pun BHP adalah 

wakil Masyarakat dalam menampung berbagai masalah Pekon dan juga 

menampung aspirasi masyarakat Pekon. 

 

Menurut Pasal 209 Undang-Undang nomor 06 Tahun 2014, Urusan 

Pemerintah yang menjadikan kewengan Pekon adalah: 

a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul 

b. Urusan Pemerintah yang menjadi kewengan Kabupaten atau kota yang 

diserahkan pengaturan Pekon. 

c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan atau 

Pemerintah Kabupaten Kota. 

d. Urusan Pemerintah lainnya yang oleh peraturan Perundang-undangan 

diserahkan kepada Kepala Pekon. 

 

D. Tinjaun Tentang Badan Himpunan Pekon 

 

Badan Himpunan  Pekon berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggaraan 

Pemerintahan Pekon. Jadi, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Pekon 

terdapat dua lembaga Pemerintah Pekon dan BHP. Pemerintah berfungsi 

menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan Pekon, 

sedangkan BHP berfungsi menetapkan peraturan Pekon bersama kepala 



16 

Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat. Dan tujuan 

terbentuknya BHP bertujuan mendorong terciptanya partnership yang 

harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala Pekon sebagai kepala Pekon 

sebagai kepala Pemerintahan Pekon dan BHP sebagai wakil-wakil rakyat 

Pekon yang di peragakan oleh lembaga legislatif dan fungsi kontrol atas 

kekuasaan eksekutif Pekon dan di jalankan oleh Badan Himpunan Pekon 

(BHP) sebagai badan legislatif Pekon yang merupakan lembaga kepercayaan 

masarakat Pekon (Nurcholis:2011:77). 

 

Badan Himpunan Pekon atau bisa di sebut nama lain  adalah lembaga 

melakukan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara 

Demokratis. Badan Himpunan Pekon merupakan Badan Himpunan di tingkat 

Pekon yang turut membahas menyepakati berbagai kebijakan dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Pekon. Dalam melakukan upaya 

meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Pekon, memperkuat 

kebersamaan serta meningkatkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat, 

Pemerintah Pekon dan atau Badan hhimpunan  Pekon memfasilitasi 

penyelenggaraan Musyawarah Pekon (saufa:2014:107). 

 

Badan Himpunan Pekon (BHP) berkedudukan sebagai unsur penyelenggraan 

Pemerintahan Pekon. 

a. Anggota BHP adalah wakil dari penduduk Pekon, berdasarkan 

keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan 

mufakat. 
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b. Anggota BHP terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, golongan 

profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. 

c. Massa jabatan anggota BHP adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat 

atau diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 

d. Jumlah anggotta BHP berjumlah ganjil, minimal 5 (lima) orang maksimal 

11 (sebelas) orang, berdasarkan: 

1) Luwas wilayah; 

2) Jumlah Penduduk, dan 

3) Kemampuan keuangan Pekon 

e. Peresmian anggota BHP ditetapkan dengan keputusan Bupati/ Walikota 

f. Sebelum memangku jabatannya, anggota BHP mengucapkan sumpah/ 

janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh 

Bupati/ Walikota 

g. Pimpinan BHP terdiri Dari : 

a. Ketua (1 Orang) 

b. Wakil Ketua ( 1 Orang) 

c. Sekretaris ( 1 Orang )  

 

BHP berfungsi menetapkan Peraturan Pekon dan bersama Kepala Pekon, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan disamping itu juga 

BHP mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan Pekon dalam 

rangka pemantapan pelaksanaan kinerja Pemerintahan Pekon. Dalam rangka 

melaksanakan fungsinya, BHP mempunyai wewenang. 
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a. Membahas rancangan peraturan Pekon bersama Kepala Pekon 

b. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Pekon dan 

peraturan Kepala Pekon 

c. Mengusulkan pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Pekon 

d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Pekon 

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat, dan 

f. Menyusun tata tertib BHP 

 

1. Hak dan Kewajiban 

BHP mempunyai Hak 

a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Pekon 

b. Menyatakan Pendapat 

Anggota BHP mempunyai Hak 

a. Mengajukan rancangan peraturan Pekon 

b. Mengajukan Pertanyaan 

c. Menyampaikan Usul dan Pendapat 

d. Memilih dan dipilih dan 

e. Memperoleh Tunjangan 

 

Anggota BHP mempunyai Kewajiban 

a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati segala peraturan 

Perundang-undangan 
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b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan 

Pemerintah Pekon 

c. Mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi 

Masyarakat. 

e. Memperoses Pemilihan Kepala Pekon(membentuk Panitia Pemilihan 

Kepala Pekon, menetapkan Calon Kepala Pekon, yang berhak dipilih, 

menetapkan calon Kepala Pekon terpilih dan mengusulkan calon 

Kepala Pekon terpilih kepada bupati/walikota untuk disahkan menjadi 

Kepala Pekon Terpilih). 

f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, 

kelompok dan golongan. 

g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat 

setempat, dan 

h.  Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 

kemasyarakatan. 

 

2. Rapat BHP 

Rapat BHP dipimpin oleh pimpinan BHP, Rapat dinyatakan sah apabila 

dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per dua dari jumlah anggota BHP, 

dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Dalam 

melaksanakan rapat BHP yang akan meembahas dan memutuskan 

kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat 

Pekon, seperti usul pemberhentian kepala Pekon dan melakukan 
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pinjaman, rapat BHP dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-

kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota BHP, dan keputusan 

ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya satu per dua di 

tambah satu dari jumlah anggota BHP yang hadir. Hasil rapat BHP 

ditetapkan dengan Keputusan BHP dan dilengkapi dengan noutulen rapat 

yang dibuat oleh sekertaris BHP (Bambang Trisantono soemantri: 

2011:15). 

 

3. Kedudukan Keuangan BHP 

Pimpinan dan anggota BHP menerima tunjangan sesuai dengan 

Kemampuan keuangan Pekon, yang ditetapkan dalam anggran Pekon. 

Dan untuk kegiatan BHP disediakan biaya operasional sesuuai kemapuan 

keuangan Pekon, yang mana langsung dikelola oleh sekertaris BHP dan di 

tetapkan setiap tahun dalam anggran APBP. 

 

4. Larangan 

Pimpinan dan anggota BHP tidak diperbolehkan merangkap jabatan 

sebagai Kepala Pekon dan Perangkat Pekon dan di Pimpin dan anggota 

BHP di larang. 

a. Sebagai pelaksana Proyek Pekon. 

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 dilakukannya. 
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d. Menyalahgunakan wewenang dan 

e. Melanggar sumpah janji jabatan. 

 

Dalam melaksanakan Pengawasan, BHP memiliki Fungsi yang berkaitan 

dengan Kepala Pekon yang mana ada pasal dalam Undang-Undang no 6 

Tahun 2014 tentang desa atau Pekon yaitu Pasal 55. 

1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Pekon bersama 

Kepala Pekon 

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Pekon 

3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Pekon 

 

E. Tinjauan Tentang Kinerja  

 

1. Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang harus 

dicapai oleh seorang Pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan padanya dan  kinerja dapat pula 

di artikan sebagai setiap gerakan, perbuatan, pelaksanaan, kegiatan atau 

tindakan sadar yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan atau target 

tertentu (Handayanigrat, 2004 : 19).  

 

Berdasarkan penjelasan di atas telah berapa yang telah di kemukakan 

oleh para ahli, dalam maksut dari pengertian kinerja adalah hasil kerja 

dari kemampuan dan uaha yang dicapai oleh seseorang, Pegawai 

mmaupun organisasi dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Kinerja 

merupakan hasil kualitas dan kuantitas dari kegiatan atau perbuatan yang 
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dilakukan seorang pegawai dan lembaga atau organiasi dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan.  

 

Kinerja dalam hal ini dapat dinilai berdasrkan tujuan, ukuran, dan 

penilaian. dalam melihat atau mementukan setiap kinerja suatu badan 

atau lembaga merupakan bagaimana meningkatkan suatu kinerja dalam 

organisasi itu sendiri. Tujuan tersebut bisa memberikan arahan dan 

mempengaruhi bagaimana seharusnya dalam berprilaku bekerja yang 

akan diterapkan dalam suatu lembaga atau badan terhadap semua 

pegawai. Tetapi dalam mentukan di lihat dari tujaun saja tidak cukup 

dengan adanya penilaian kinerja sehingga di perlukannya ukuran, dan 

apakah seorang pegawai sudah melaksanakan kinerja yang baik dan 

benar yang di harapakan sesuai apa yang telah di tentukan bisa juga di 

sebut dengan standar kinerja Pegawai. 

 

2. Indikator Kerja  

a. Akuntabilitas  

Akutabilitas adalah setiap pemegang jabatan yang telah dipilih oleh 

rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang 

hendak akan dilakukan dan telah ditempunya. Dan juga lain halnya 

dengan dalam melakukan pertanggung jawabakan ucapan dan kata-

katanya. Pemegang jabatan yang tidak kalah penting nya adalah 

prilaku dalam melakukan kehidupan yang pernah, atau sedang 

dilakukannya (Gafar: 2000: 7). 
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“Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung 

jawaban dan bisa menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan 

seseorang badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada 

pihak yang memiliki hak dan berkewenangan untuk bisa 

memberikan keterangan atau pertanggung jawaban(Lembaga 

Administrasi Negara : 1999 : 3 )” 

 

Dalam penjelasan di atas bahwa pengertian akuntabilitas adalah 

pertanggung jawaban dari badan atau lembaga yang akan dipilih oleh 

masyarakat dalam melaksanakan tugas kebijaksanaannya tindakan, 

perbuatan, bahkan juga ada kata-kata yang konsisten dengan 

kehendak masyarakat banyak. 

 

b. Responsivitas  

Dalam pengertian dari responsivitas adalah adanya komunikasi 

dalam bentuk aspirasi atau kehendak dari satu pihak lain serta 

memperhatikan apa yang disampaikan oleh komunikasi. (Jones : 

1992 : 481). Responsivitas adalah bagaimna kemampuan aparatur 

dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, perkembagan 

baru, tuntunan baru, dan pengetahuan baru birokrasi harus bisa 

merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya. (Siagian : 2000: 165). 

 

c. Responsibilitas  

Dalam pengertian responsibilitas menjelaskan sejauhmana 

pelaksanaan kegiatan suatu badan atau lembaga tersebut sesuai 
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dengan apa yang telah di keluarkan kebijaksanaan badan tersebut 

baik yang impilist maupun ekspilist. Dalam melakukan kegiatan 

harus harus dilakukan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah di 

tentukan, maka dalam melakukan penilaian kerjanya dapat dikata 

gorikan dengan baik . 

 

F. Tinjauan Tentang Pemerintahan Pekon 

 

Dalam bahasa Inggris, istilah „memerintah‟ berasal dari kata „govern‟ yang 

berarti „mengatur atau mengendalikan orang lain.‟ Karena itu, kata 

„Pemerintahan‟ (government) dapat diartikan sebagai mekanisme yang 

digunakan untuk mempertahankan kekuasaan yang tertib, Dalam pengertian 

Politis dipahami lebih mengacu pada apa yang dimaksud sebagai proses-

proses formal kelembagaan yang berlangsung pada tingkat Nasional untuk 

mempertahankan ketertiban umum dan memfasilitasi aksi kolektif 

(Heywood:2002:26). 

 

Dalam Pasal 202 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan daerah, Pemerintahan Pekon terdiri atas Kepala Pekon dan 

Perangkat Pekon. Kepala pekon Dalam hal ini adalah Pemimpin pemerintah 

Pekon, sedangkan Perangkat Pekon adalah unsur Pemerintah Pekon dan 

terdiri dari Unsur staf, unsur Pelaksana Teknis, unsur wilayah. Perangkat 

Pekon terdiri dari sekertaris Pekon dan Perangkat Pekon Lainnya. 
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1. Kepala Pekon  

Kepala Pekon mempunyai tugas menyelenggrakan urusan Pemerintahan, 

melakukan atau melaksanakan pengaturan kehidupan masyarakat sesuai 

dengan kewenangan Pekon seperti, Pembuatan Peraturan Pekon, 

pembentukan Lembaga kemasyarakatan, Pembentukan Badan Usaha 

Milik Pekon, dan melakukan Kerjasama Pekon. Urusan pembagunan di 

lakukan dengan cara memperdayakan masyarakat dalam penyediaan 

sarana prasarana fasilitas umum Pekon seperti, jalan Pekon, jembatan 

Pekon, Irigasi Pekon, Pasar Pekon, dan berbagai Urusan 

Kemasyarakatan. 

 

Kepala Pekon dalam melakukan Pelasanaan tugas dan kewajiban 

pertangung jawaban kepada masyarakat Pekon melalui BHP dan 

menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan 

melalui tembusan camat dan tugas dari perangkat Pekon atau bisa juga di 

sebut dengan nama lain yaitu Kaur Pekon, dalam melakukan tugasnya 

Kepala pekon dan Kaur pekon berkewajiban melaksanakan Koordinasi 

atas segala macam tentang Pemerintahan Pekon, dan Melaksanakan 

Pengawasan, dan melaksanakan Pertangung Jawaban pelaksanaan tugas 

masing-masing secara berkala.  

 

2. Kedudukan Kepala Pekon  

Kepala Pekon Berkedudukan sebagai Berikut: 

a. Pemimpin organisasi Pemerintahan Pekon 

b. Pemimpin Masyarakat Pekon 
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c. Hakim Perdamaian Pekon 

d. Koordinator dan penggerak pembagunan di Pekon 

e. Mewakili Pekon di internal dan eksternal, melakukan Pengadilan dan 

dapat menunjuk kuasa hukumnya. 

 

3. Tugas dan Wewenang Kepala Pekon 

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Pekon berdasrkan 

kebijakan yang di tetapkan bersama BHP 

b. Mengajukan Rancangan Peraturan Pekon 

c. Menetapkan Peraturan Pekon yang telah mendapat persetujuan 

bersama BHP 

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Pekon mengenai 

APBP untuk di bahas dan ditetapkan bersama 

e. Membina kehidupan Masyarakat Pekon 

f. Membina Perekonomian Pekon 

g. Mengkoordinasikan pembagunan Pekon secara partisifatip 

h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan 

 

4. Kewajiban Kepala Pekon 

a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 

memperthankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatauan 

Republik Indonesia 

b. Meningkatkan kesejatraan masyarakat  
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c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat 

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi 

e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Pekon yang bersih dan 

bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme 

f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan 

Pekon 

g. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan 

h. Menyelengarakan administrasi pemerintah Pekon yang baik 

i. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenagan Pekon 

 

5. Pengertian Kinerja Kepala Pekon 

Dalam era reformasi ini, kita dihadapkan pada perubahan arah 

pembagunan yang bertumpu pada peningkatan sumberdaya aparatur 

Pemerintah sebagai kunci pokok tercapainya cita-cita bangsa yang 

merdeka dan berkembang. Upaya meningkatkan sumberdaya Aparatur 

yang berkualitas harus dimulai pada tingkat Pemerintahan yang paling 

bawah yaitu Pekon, dengan berbagai asumsi bahwa tingginya kualitas 

aparatur Pemerintahan di Pekon dalam menjalankan tugasnya sangat 

bergantung dari kualitas sumberdaya manusianya.  

 

Kepala Pekon Merupakan Kepala Pemerintahan dengan performa yang 

baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga 

apabila Aparat Pemerintah pada tingkat Pekon menunjukan kerja yang 

bagus dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka akan berpengaruh 

pada kinerja pemerintahan pada tingkat kabupaten, Provinsi,hingga 
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Pusat. Tugas dan Kewajiban yang paling utama untuk Kepala Pekon 

adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan pekon, apa bila ini 

dapat terlaksana dengan baik maka tugas untuk kepala pekon sudah di 

katakan sukses dan kinerja nya baik apa bila sudah memenuhi beberpa 

bidang yaitu sosial Kemasyarakatan, Bidang Ekonomi, Bidang Politik 

dan keamanan, maupun bidang Hukum (2012/01/kinerja –kepala-

desa.html?m=1; dikases pada 20;Nopember;2015). 

 

6. Kedudukan Perangkat Pekon 

Dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Kepala Pekon di bantu oleh 

Peranagkat Pekon sebagaimana Perangkat Pekon berkedudukan sebagi 

unsur pelaksana yang membantu Kepala Pekon, melaksanakan 

pembinaan administratif dan melaksanakan atau memberikan pelayanan 

teknis administratif pada seluruh yang ada di dalam organisasi Pekon.dan 

tugas dari Perangkat Pekon melakasanakan berbagai kebutuhan yang 

harus di laksanakan untuk masyarakat Pekon. Secara yuridis formal, 

kedudukan Perangkat peekon ada di dalam UU No. 32/2004 dan PP no. 

72/2005. Jadi yang di maksud sebagai perangkat pekon adalah Sekdes , 

Kaur/ kasi, dan Kadus. 

 

7. Tugas Perangkat Pekon 

Perangkat Pekon mempunyai tugas sebagai berikut 

a. Melakukan urusan Pertanian  

b. Melakukan urusan Pembinaan dan pengaturan perairan pekon 

c. Melakukan urusan pembinaan keamanan masyarakat pekon 
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d. Melakukan urusan pembinaan gotong-royong di bidang pertanian 

dan pengairan di pekon 

e. Melakukan urusan pembinaan dan pengembagan kegiatan pertanian 

pekon 

 

8. Fungsi Perangkat Pekon 

a. Membantu Kepala Pekon sesuai dengan tugas pokok sebagai unsur 

pelaksana teknis lapangan di Pekon 

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pekon. 

 

9. Kewenangan Perangkat Pekon 

Perangkat Pekon disini memiliki kewenagan sebagai berikut: 

a. Mengatur urusan rumah tangga Pekon di bidang pertanian Pekon, 

pengairan, keamanan dan ketertiban Pekon, kesejatraan rakyat dan 

pembantuan secara umum 

b. Menyusun Program-program kerja bidang pertanian Pekon, 

pengairan Pekon,keamanan dan ketertiban Pekon, kesejatraan rakyat 

dan pembantuan umum. 

c. Mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan sesuai dengan bidang 

dan tugasnya masing-masing. 

 

 

G. Penelitian Terdahulu 

 

1. Suharsono (2005), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa besarnya nilai pengaruh 
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pengawasan badan permusyawaratan desa (BPD) terhadap kinerja kepala 

desa adalah sebesar 61,9% maknanya adalah pengawasan yang dilakukan 

oleh badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan faktor yang sangat 

penting dalam merealisasikan kehidupan demokrasi pada pemerintahan 

desa serta dapat meningkatkan kinerja kepala desa secara signifikan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. Pengaruh tersebut bernilai positif, 

artinya apabila pengawasan oleh BPD ditingkatkan maka kinerja kepala 

desa akan mengalami peningkatan. 

 

2. Nur Diana (2015), dalam penelitian yang berjudul kinerja anggota 

himpunan pemekonan (BHP) kamilin dalam pembuatan peraturan pekon 

tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam keberhasilan 

kinerja BHP dalam pembuatan peraturan pekon masih belum maksimal dan 

menjalankan tupoksi dan wewenang masih belum berjalan . BHP 

merupakan lembaga yang ditunjuk untuk mewakili masyarakat dimana 

tujuan utamannya menyampaikan aspirasi masyarakat kepada kepala 

pekon. dalam melaksanakan suatu kinerja seharusnya memiliki ukuran atau 

indikator yang jelas agar bisa memahami tugas dan tufoksinya masing-

masing . 

 

H. Kerangka Pikir 

 

Dalam pelaksanaan Badan Himpunan Pekon berupaya menciptakan wujud 

Demokrasi di tingkat Pemerintahan di Pekon yang mana berfungsi 

menetapkan Peraturan Pekon bersama kepala Pekon, dan menampung dan 
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menyalurkan aspirasi Masyarakat (Pasal 209 Undang_undang Nomor 32 

tentang Pemerintahan Daerah). Badan Himpunan Pekon tampil sebagai 

lembaga yang terpisah dari kekuasaan Eksekutif dan Legislatif, dan berperan 

sebagai Badan Pengawasan Politik dan melakukan kontrol terhadap 

Pemerintah Pekon yang mana mewakili Masyarakat.  

 

Badan Himpunan Pekon merupakan bagian dari Pemerintah Pekon yang 

mana beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat yang bertugas untuk 

menjalankan apa yang harus di perjuangkan dann kebutuhan Masyarakat, 

menampung semua aspirasi masyarakat untuk kepentingan, kemajuan dan 

kesejatraan Pekon. Dan isi dari anggota Badan Himpunan Pekon di sesuaikan 

dengan kebutuhan yang ada dan harus dengan keterwakilan wilayah yang di 

tetapkan melalui Musyawarah dan Mufakaat dan peranan dalam legislasi dan 

Pengawasan Politik yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pekon Kuripan 

harus dilaksanakan dan bekerjasama dalam merumuskan dan menetapkan 

Peraturan Pekon. 

 

Dalam melakukan Penelitian ini dilaksanakan untuk bagaimana cara untuk 

menganalisis Pengawasan Politik Badan Himpunan Pekon Kuripan Terhadap 

Kinerja Kepala Pekon di Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus. Kinerja 

Kepala Pekon yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari pelaksanaan 

Pemerintahan Pekon, pelaksanaan Peraturan Pekon, pembinaan teradap 

organisasi Pekon, Pelaksanaan Pembagunan Pekon, Pelaksanaan Pembinaan 

masyarakat, Pelaksanaan Pembinaan ekonomi, penyelesaian Perselisihan 

Konflik yang ada di Pekon, dan Menjaga keamanan masyarakat Pekon. 
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Dalam hal ini agar lebih jelas dan dapat dilihat pada bagan kerangka Pikir 

sebagai berikut: 

 

Berdasarkan alur pikir diatas, kerangka pikir peneliti dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Pengawasan Politik Badan Himpunan Pekon 

Kuripan Terhadap Kinerja Kepala Pekon 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Tipe Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang  

memberikan gambaran tentang masalah apa yang akan diteliti. Dalam 

Pemerintahan Pekon Kuripan yang Masih Kurangnya Pengawasan Politik di 

Pemerintahan Pekon Kuripan Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus. 

Dalam Penggunaan Penelitian Kualitatif di pandang lebih subyektif karena 

menggunakan metode yang berbeda dari mengumpulkan informasi, individu 

dalam mengunakan wawancara. Pelaku atau Pelaksana Pemerintahan Pekon 

Kuripan dan dapat di tunjukan kepada masyarakat sehingga dengan 

mengunakan Penelitian Kualitattif dengan metode wawancara langsung 

Kepada Badan Himpunan Pekon, Pejabat Pemerintah Pekon dan bisa 

langsung Melalui Masyarakat secara Langsung dan akan mendapat jawaban 

secara tepat. 

 

Menurut Dr. Ir. Mashuri, MP. Dan Drs. M. Zainuddin, MA. (2008:34) Dalam 

buku Metodelogi Penelitian mengemukakan bahwa Metode penelitian 

deskriptif Kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat 

pospositivisme, penelitian ini bermaksud membuat penyadaran secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta dan sifat – sifat populasi 
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tertentu. Dan penelitian deskriptif kualitatif ini sering di sebut penelitian 

survei. Sedangkan Menurut Bogdan dan Taylor (Nawawi: 2001 : 66), adalah 

salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftip berupa 

ucapan atau tulisan dan prilaku orang-orang yang diamati. 

 

Tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan serta memahami dan 

menjelaskan bagaimana Pengawasan Politik BHP dan Kepala Pekon dalam 

Pelaksanaan Pemerintahan pekon di pekon Kuripan Kecamatan Limau 

Kabupaten Tanggamus. Alasan Penulis menggunakan penelitian deskriptif 

kualitatif adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti 

bisa mendapatkan informasi secara mendetail dan lebih dalam sehingga 

permasalahan yang terjadi di lapangan dapat difokuskan dan penelitian 

kualitatif membantu penulis untuk memapaparkan lebih banyak informasi 

karena metode yang digunakan berupa wawancara dan obesvasi langsung di 

lapangan. 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Penetapan fokus 

penelitian ini dimaksud untuk membatasi studi dan mengarahkan pelaksanaan 

suatu penelitian. Menurut Lexy J. Moleong (2000, 63), fokus penelitian 

dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian 

guna memilih mana data yang relevan, agar tidak dimasukan kedalam 
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sejumlah data yang sedang dikumpulkan, walapun data itu menarik. Dalam 

penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah: 

1. Fungsi Pengawasan Politik 

Fungsi Pengawasan Politik dapat dibagi dalam tiga macam yaitu Aspirasi 

(Representation), Pengawasan (Control) dan Regulasi (Regulaton).  

Fungsi Pengawasan Politik juga dapat menyelesaikan tanggung jawabnya 

secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian dan penyampaian 

laporan yang kegiatan/kinerja yang telah dilaksanakan telah dilaksanakan. 

Pengawasan Politik Terhadap Pemerintahan Pekon dan dilakukan Oleh 

Badan Himpunan Pekon. 

 

2. Bentuk - bentuk Pengelolaan Pemerintahan Pekon 

Bentuk – bentuk yang dimaksud adalah jenis ataupun cara–cara dan upaya 

yang dilakukan oleh Badan Himpunan Pekon dalam rangka Melakukan 

Pengawasan Politik terhadap Kinerja Kepala Pekon  

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Hadari Nawawi dan Martini Hadari (1995:208-217) menyatakan bahwa objek 

Penelitian Kualitatif diteliti dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam 

keadaan sewajarnya atau secara naturalistik (natural setting). Selanjutnya 

melalui sumber data, dapat ditentukan lokasi penelitian dengan tidak 

menentukan berapa jumlahnya pada satu lokasi. Usaha mengumpulkan data 

hanya berhenti setelah sampai taraf ketuntasan atau kejenuhan. Tahap ini 

berarti sudah tidak ada lagi sumber data yang dapat memberikan informasi.  
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Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah 

lembaga pemerintahan Pekon Badan Himpunan Pekon dan Kepala Pekon 

Kuripan. Adapun pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian adalah 

dikarenakan lembaga ini merupakan lembaga Pemerintah yang difokuskan 

untuk  mempermudah peneliti dalam mandapatkan data yang dibutuhkan saat 

melakukan penelitian ini. Lokasi Penelitian  dilakukan di Pekon Kuripan 

Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus. 

 

D. Jenis Data dan Sumber Data 

 

Sumber data yang digunakan oleh Penulis adalah data hasil penelitian 

diadakan melalui sumber data, yaitu data primer dan data skunder. Menurut 

Lofland dan Burhan (20011 : 47 ). Sumber data utama dalam Penelitian 

Kualitatif ialah kata-kata dan tidakan selebihnya adalah data tambahhan 

seperti dokumen dan lain-lainnya. Dimana data hasil Penelitian didapatkan 

melalui dua sumber data, yaitu : 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara 

yang diperoleh dari narasumber atau informan yang di anggap berpotensi 

dalam meberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. 

Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Himpunan Pekon   

wakil ketua Badan Himpunan Pekon, Bendahara Badan Himpunan 

Pekon, Kepala Pekon, Sekertaris Pekon, Kaur Pekon,dan masyarakat 



37 

 

Pekon Kuripan.  Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, 

sehingga dalam penelitian ini jumlah dari informan 10 orang.  

 

2. Data Sekunder  

Data skunder adalah data sebagai data pendukung data primer dari 

literatur dan dokumen serta data yang isinya menyangkut tentang 

masalah yang bersangkutan dengan penelitian yang dikaji oleh Penulis, 

dapat berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan 

penelitian yang terdapat pada lokasi penelitian berupa data-data tersebut 

bersumber dari dokumentasi berupa arsip, situs, dan sumber-sumber 

lainnya yang bisa diterima. 

 

E. Informan Penelitian 

 

Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku yang terlibat 

langsung dengan permasalahan penelitian. Menurut Bungin (2007: 76) 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian 

sebagai pelaku maupun orang lain yamg memahami objek penelitian. 

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. 

Menurut Sugiyono (2008: 53), yang dimaksud dengan purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: 
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Tabel 1. Informan Penelitian 

No Nama Jabatan 

1 Ansoruddin Kepala Pekon 

2 Pirdaus Sekretaris Pekon 

3 Rapekuddin  Kaur Keuangan 

4 Dulatip Ketua BHP 

5 Matrozi Wakil Ketua BHP 

6 Bainuri Bendahara BHP 

7 Ridwan  Masyarakat Pekon Kuripan 

8 Ahmat Yani Masyarakat Pekon Kuripan 

9 Mukhdoruddin  Masyarakat Pekon Kuripan 

10 Marsidik  Masyarakat Pekon Kuripan 

Sumber : Data Dokumen Pekon Kuripan  Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel diatas jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 

sepuluh . Setiap informan memiliki pandangan pendapat yang berbeda. 

Pekerjaan dari setiap informan lima  tani dan  juga empat informan yang 

berkerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan satu sebagai Pejabat 

Pemerintah/ Kepala Pekon. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

proses penelitian. Dalam tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Untuk mengumpulkan data dengan seakurat mungkin mengenai variabel 

yang akan dikaji, maka penulis mengunakan tiga teknik pengumpulan data 

yaitu : 
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1. Wawancara  

Dalam melakukan wawancara digunakan cara tanya jawab antara Penulis 

dengan beberapa narasumber yang dianggap telah memenuh syarat atau 

relevan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan secara tak berencana 

dan terbuka dimana narasumber atau informan diberikan kesempatan 

untuk menjawab pertanyaan secara bebas dengan harapan agar 

memperoleh kejelasan dari sumber-sumber data yang belum dipahami 

oleh penulis, serta untuk memperleh realita objek yang diteliti, dalam 

melakukan wawancara merupakan instrumen pada kunci melakukan 

penelitian ini. Menurut stewan dan Cash Wawancara adalah suatu proses 

komunikasi interaksional antara dua orang setidaknya satu diantaranya 

memiliki tujuan tertentu yang telah di tetapkan sebelumnya, dan biasanya 

melibatkan pemberian dan menjawab pertanyaan (Burhan 2011 : 64). 

 

2. Observasi  

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengunakan indra 

sehingga tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata, 

mendengar, mencium, mengecap, dan meraba termasuk bentuk observasi. 

Dalam melakukan pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi yang 

dilakukan penulis ikut terlibat langsung dalam meakukan Pengawasan 

Politik yang ada di Pekon Kuripan sendiri dan juga melihat secara 

langsung kejadian yang ada di Pekon Kuripan. 
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3. Dokumentasi  

Dalam melakukan Pengambilan data dilakukan dengan melalui cara yaitu 

informasi-informasi dan dokumen-dokumen yang digunakan untuk 

mendukung keterangan maupun fakta yang yang berhubungan dengan 

obyek Penelitian. Dokumen yang didapat yaitu berupa arsip Pekon, 

Laporan Petangung jawaban Kepala Pekon dan Peraturan Pekon atau 

yang lain nya . 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

 

Setelah melakukan teknik pengumpulan data maka penulis akan melakukan 

pengolahan data tersebut sesuai dengan kebutuhan analisis yang akan 

dilakukan. Adapun teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  

1. Editing 

Pengeditan data adalah proses mengecek kebenaran data, menyesuaikan 

data untuk memudahkan proses seleksi data. Editing data akan 

mendeteksi kesalahan-kesalahan dan penghapusan, memperbaiki dan 

memastikan bahwa standard kualitas minimum dapat dipenuhi. Wahyu 

Purhantara (2010: 99) 

2. Interpretasi  

Memberikan penafsiran atau penjabaran atas hasil penelitian untuk dicari 

makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh 

dengan data lain (Singarimbun, 1995: 240). Interpretasi dalam penelitian 

ini yaitu menafsirkan atau menjabarkan kesimpulan hasil wawancara 
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dengan menghubungkan kesimpulan yang diperoleh sehingga diperoleh 

makna yang lebih luas. 

 

H. Teknik Analisis Data 

 

Data dalam penelitian kualitatif terdiri atas deskriptif tentang fenomena 

(situasi, kegiatan, peristiwa) baik berupa kata-kata, angka, maupun yang 

hanya bisa dirasakan. Penelitian kualitatif lebih banyak dikumpulkan melalui 

observasi dan wawancara mendalam. Dalam penelitian ini analisis data tidak 

harus menunggu selesainya pengumpulan data. Analisis data kualitatif 

bersifat iterative (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program. 

Menurut N.K. Malhortra 2006 (dalam buku metodologi penelitian) tahap 

analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi. 

 

Menurut Moloeng (2000: 15-20) juga menggunakannya dalam penelitian 

kualitatif yang diberi nama analisis model interaktif, yaitu :  

1. Reduksi Data 

Reduksi data dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data atau proses 

transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan 

akhir secara lengkap tersusun. 
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2. Penyajian Data  

Penyajian data atau display data dimaksudkan sebagai sekumpulan 

informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-

penyajian data dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus 

dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat 

gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data 

penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan.  

 

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan 

tabel, bagan (chart) dan kumpulan kalimat. Semuanya dirancang guna 

menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu 

dan mudah diraih, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang terjadi 

dan menarik kesimpulan yang tepat. 

 

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi  

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang 

utuh selama penelitian berlangsung. Sedangkan verifikasi merupakan 

kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis 

selama peneliti mencatat, atau suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan 

lapangan atau peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman 

sejawat untuk mengembangkan “kesempatan inter subjektif”, dengan kata 

lain makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya dan kecocokannya (validitasnya). Verifikasi dalam 

penelitian dilakukan secara kontinu sepanjang penelitian oleh peneliti yang 
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dimaksud untuk menganalisis dan mencari makna dari informasi yang 

dikumpulkan dengan mencari tema.  

 

 



 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

A. Sejarah Singkat Pekon Kuripan 

 

Pekon Kuripan terbentuk sekitar awal tahun 1954 oleh seorang ketua adat 

atau bisa disebut Dalom/ sebatin. Pekon  Kuripan dahulunya Pekon Kuripan 

ini salah satu Pekon Kecamatan Cukubalak dan setelah itu Kecamatan 

Cukubalak dipecah atau dimekar menjadi Kecamatan Limau dan Pekon 

Kuripan adalah Ibu Kota dari Kecamatan Limau. Kecamatan Limau juga 

terdiri dari dua marga yaitu marga Limau dan marga Badak dan ada beberapa  

pekon yang ada di kecamatan limau adalah sebagai berikut :  

1. Pekon Kuripan 

2. Pekon Badak 

3. Pekon Padan Ratu 

4. Pekon Tegineneng 

5. Pekon Ketapang 

6. Pekon Banjar Agung 

7. Pekon Ampai 

8. Pekon Pariaman  

9. Pekon Antar Brak 

10. Pekon Tanjung Siom 

11. Pekon Tanjung Jaya 

 

 

B. Kondisi Umum Pekon Kuripan 

1. Letak Pekon, Luas Wilayah, Batas Pekon 

Pekon Kuripan merupakan salah satu Pekon di Kecamatan Limau 
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Kabupaten Tanggamus . Pekon Kuripan terletak jauh dari perbatasan 

Kabupaten  Pringsewu.  Lama perjalanan yang ditempuh dari Pekon 

Kuripan sampai Kecamatan 5 menit dengan jarak 1 KM, lama 

perjalanan yang ditempuh dari pekon kuripan ke Kabupaten Tanggamus 

lebih kurang memakan waktu 1 jam perjalanan dengan jarak 25 KM, 

sedangkan jarak ke Provinsi 60 KM memakan waktu perjalanan 3 jam . 

Pekon Kuripan memiliki luas lahan dengan rincian sebagai berikut: 

a. Luas Lahan 

Perkebunan   : 525 Ha 

Sawah   : 105 Ha 

Perkarangan   : 132 Ha 

Perkantoran   : 1 Ha 

Permukiman   : 85 Ha 

Pemakaman  : 1,5 Ha 

 

Adapun batas-batas wilayah Pekon Kuripan sebagai berikut : 

a. Sebelah Timur Berbatasan Degan Pekon Badak 

b. Sebelah Barat Berbatasan dengan Pekon Padang Ratu 

c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Pantai 

d. Sebelah Utara Berbatasan dengan Pekon Banjar Agung 

 

2. Kondisi dan Penduduk Pekon Kuripan 

Pekon Kuripan masuk dalam klasifikasi pekon yang berkembang, karena 

Pekon ini memiliki infrastruktur jalan yang dapat dikatakan cukup baik. 

Jalan penghubung untuk menuju Pekon ini sudah aspal. Pekon Kuripan 
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memiliki populasi penduduk 1.348 jiwa. Dari jumlah ini terbagi 934 

penduduk laki-laki dan 614 penduduk perempuan. Berikut merupakan 

tabel penduduk menurut jenis kelamin dan usia Pekon Kuripan: 

 

Tabel 2. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 

Golongan Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 

0 – 15 tahun 179 138 317 

16 – 55 tahun 324 230 554 

55 tahun ke atas 130 80 200 

Jumlah 633 448 1348 
Sumber: Profil Pekon Kuripan Tahun 2015 
 

Rata-rata usia terbanyak di Pekon ini berusia 16–54 tahun yang 

merupakan usia produktif. Perempuan menikah di daerah ini rata-rata pada 

usia 18 tahun. Di dalam program Keluarga Berencana (KB) di daerah ini 

pun sudah terlaksana, namun lebih di dominasi oleh laki-laki, walaupun 

sudah banyak keluarga yang hanya memiliki dua anak, namun masih 

banyak pula keluarga yang memiliki anak lebih dari dua.  

 

3. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan di Pekon Kuripan jika dibandingkan dengan jumlah 

penduduk cukup baik. Hal ini terlihat dari data Profil Pekon Kuripan tahun 

2015 yang mengidentifikasi cukup banyak warga yang sudah mengikuti 

program wajib belajar 9 tahun dari pemerintah. Namun keadaan seperti 

harus ditingkatkan lagi karena pendidikan merupakan bekal hidup untuk 

generasi penerus bangsa dan tanpa ilmu hidup tidak akan sempurna, sebab 
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ilmu salah satu untuk memperkaya diri dan melepaskan kebebasan dari 

kebodohan. 

 

Berikut tabel pendidikan Pekon Kuripan :  

Tabel 3. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Pekon Kuripan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 
1 Tamat Sekolah Dasar (SD) 310 
2 Tamat SLTP 358 
3 Tamat SLTA 299 
4 Diploma I/II/III 31 
5 Starata I 26 

Jumlah 1024 
Sumber: Profil Pekon Kuripan Tahun 2015 
 

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di 

Pekon Kuripan cukup baik, namun melihat dari tabel di atas masih perlu 

peningkatan mengenai pendidikan sehingga pendidikan jauh lebih baik 

lagi kedepannya. hal ini agar menjadikan Pekon Kuripan menjadi pekon 

yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik dan memberikan 

kontribusi dalam bentuk pikiran untuk Pekon Kuripan Kecamatan Limau 

Kabupaten Tangpgamus. 

 

4. Penduduk Menurut Pekerjaan/mata pencaharian 

Mata pencaharian masyarakat Pekon Kuripan rata-rata adalah petani. 

Masyarakat memanfaatkan tanah yang subur dengan bercocok tanam 

dengan menanam berbagai macam tanaman seperti padi, coklat,kopi dan 

lainnya. Namun ada juga masyarakat yang memanfaatkannya untuk usaha 

berbisinis. Selain itu juga masyarakat ada yang bekerja di instansi 

pemerintahan dan lain sebagainya, masyarakat akan melakukan berbagai 



48 
 

upaya untuk memenuhi kebutuhannya dengan menekuni berbagai 

pekerjaan. 

 

Berikut tebel penduduk menurut pekerjaan atau mata pencaharian sebagai 

berikut : 

Tabel 4. Penduduk Menurut Pekerjaan/Mata Pencaharian Pekon Kuripan 

No Pekerjaan Jumlah 
1  Pegawai Negeri Sipil 20 
2  Paramedis 4 
3  Wiraswasta/pedagang 31 
4  Pegawai Swasta 24 
5  Petani 721 
6  Buruh  19 
7  Tidak Bekerja/Penganggur 205 

 Jumlah 1024 
Sumber: Profil Pekon Kuripan 2015 
 

 

C. Struktur Organisasi Pemerintahan Pekon Kuripan 

Strukutur organisasi pemerintahan Pekon merupakan salah satu bentuk 

susunan organisasi yang ada di Pekon . Susunan organisasi dibuat sesuai 

dengan jabatan yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa. Selain itu struktur dibuat untuk mengetahui orang-orang 

yang menduduk di pemerintahan Pekon. 

  

Pemerintah Pekon Kuripan dipimpin oleh seorang Kepala Pekon dan dibantu 

oleh Sekretaris Pekon, Kaur Pembagunan, Kaur Pemerintahan,Kaur 

Keuangan, Kaur Kesra, Kaur Umum, 4 Kepala Dusun. Adapun susunannya 

adalah sebagai berikut: 
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Struktur Organisasi Pemerintahan Pekon Kuripan  

Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Pemerintahan Pekon Kuripan 

 

Sumber : Dokumen Data Pekon Kuripan 2015 

 

D. Struktur Organisasi Badan Himpunan Pekon Kuripan 

 

1. Struktur Organisasi Badan Himpunan Pekon  

Jumlah anggota Badan Himpunan Pekon (BHP) dapat ditentukan 

berdasarkan ketentuan berikut:  

a. Jumlah penduduk Pekon sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah anggota 

BHP sebanyak 5 (lima) orang,  

b. Jumlah penduduk Pekon antara 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, 

jumlah anggota BHP sebanyak 7 (tujuh) orang,  

c. Jumlah penduduk Pekon antara 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, 

jumlah anggota BHP sebanyak 9 (sembilan) orang, dan Jumlah 
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penduduk Pekon lebih dari 2.501 jiwa, jumlah anggota BHP sebanyak 

11 (sebelas) orang.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas, jumlah anggota BHP Pekon Kuripan 

adalah 5 orang, namun dengan jumlah penduduk Pekon Kuripan 1.348 

jiwa maka pengurus atau anggota BHP berjumlah 5 (orang) . Adapun 

susunan pengurus BHP adalah sebagai berikut: 

Struktur Organisasi Badan Himpunan Pekon Kuripan  

Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Badan Himpunan Pekon  

 

Sumber : Dokumen Data Pekon Kuripan  Tahun 2015 

 

 

Badan Himpunan Pekon merupakan salah satu lembaga yang dapat 

menampung aspirasi masyarakat untuk menyampaikan kepada Kepala Pekon 

atau perangkat Pekon. Hal ini jika dapat dimaksimalkan dengan baik akan 

berpengaruh pada sistem pelayanan kepada masyarakat secara baik. BHP 

dapat menyampaikan keinginan masyarakat kepada pemerintah Pekon. 

Keadaan yang terjadi selama ini masyrakat dalam menyampaikan aspirasinya 

tidak melalui BHP namun masyarakat menyampaikan secara langsung kepada 

Ketua 

Dulatip , S.Pd. 

Wakil Ketua 

Mat Rozi , S.Pd 

Sekretaris 

Bainuri, S.Pd. 

Anggota 

sihabudin 

Anggota 

Suratman  
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Kepala Pekon dan hal ini seharusnya tidak terjadi, karena BHP salah satu 

kepanjagan tangan dari Masyarakat Pekon. 

 

E. Identitas Informan 

 

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Pekon, Sekretaris 

Pekon,Kaur Pekon, Ketua BHP beserta beberapa anggota BHP. Selain itu 

penulis juga menjadikan beberapa tokoh masyarakat sebagai informan untuk 

mendapatkan data yang lebih akurat, sebagai acuan atau penguat berikut 

identitas informan sebagai berikut : 

Tabel 5. Daftar nama-nama identitas informan penelitian 

No Nama Umur Pendidikan Jabatan 

1 Ansoruudin  42 Tahun SMA Kepala Pekon 

2 Pirdaus  48 Tahun Strata I Sekretaris Pekon 

3 Rapekuddin 39 Tahun SMP Kaur Keuangan 

4 Dulatip, S.Pd. 54 Tahun Strata I Ketua BHP 

5 Matrozi, S.Pd. 50 Tahun Strata I Wakil Ketua BHP 

6 Bainuri, S.Pd. 51 Tahun Strata I Sekretaris BHP 

7 Ahmatyani, S.Pd. 40 Tahun Strata I Masyarakat Pekon Kuripan 

8 Ridwan  46Tahun SMA Masyarakat Pekon Kuripan 

9 Mukhdoruddin 54 Tahun SMP Masyarakat Pekon Kuripan 

10 marsidik 58 Tahun SMP Masyarakat Pekon Kuripan 

Sumber : Data Dokumen Pekon Kuripan Tahun 2015 

 



 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

Penelitian yang di lakukan untuk menganalisis pelaksanaan Pengawasan 

Politik Badan Himpunan Pekon Kuripan terhadap kinerja Kepala Pekon 

Kuripan. Hal yang menjadi dasar penulis dalam penelitian yaitu ingin melihat 

dari 3 aspek, yaitu : 

1. Aspek Aspitarif 

2.  Aspek Mengawasi/ Pengawasan 

3. Aspek Regulasi 

 

Point yang menjadi ketidak maksimalan kinerja Badan Himpunan Pekon juga 

dijelaskan sebelumnya.  Banyaknya faktor yang menjadi kendala dan 

masukan yang terjadi, sehingga terjadi ketidak maksimalnya kinerja Badan 

Himpunan Pekon.  Hal-hal yang menjadi faktor dalm hambatan tersebut 

adalah : 

1. Ketidak adanya koordinasi yang baik antara Kepala Pekon dan BHP 

dalam melaksanakan pengawasan politik terhadap kinerja Kepala Pekon 

Kuripan. 

2. Pengambilan keputusan sepihak dari kepala Pekon yang tanpa    

melibatkan BHP sebagai lembaga pembuat regulasi di pekon kuripan. 



93 

3. Badan Himpunan Pekon merasa lembaga normatif karena sikap kepala 

Pekon yang tanpa menerima masukan BHP, dimana BHP mengusung 

aspirasi masyarakat. 

4. Kurangnya pengawasan politik yang dilakukan oleh BHP dalam 

melaksanakan tugas kinerja kepala pekon. 

 

Point-point diatas adalah point masalah yang menjadi hambatan dari Badan 

Himpunan Pekon dalam pelaksanaan pengawasan politik dalam mengawasi 

kinerja Kepala Pekon .  masyarakat Pekon merasa bahwa peran, kinerja dari 

Kepala Pekon dan Badan Himpunan Pekon hal penting dalam maju atau baik 

nya suatu desa seperti Pekon Kuripan, yang merupakan Pekon yang sangat 

tergantung terhadap kinerja Kepala Pekon dan Badan Himpunan Pekon yang 

maksimal. 

 

 

B. Saran 

 

Masalah dan hambatan yang penulis jelaskan sebelumnya merupakan hal 

untuk masukan atau bentuk perbaikan yang diharapkan penulis untuk ditinjak 

lanjuti oleh Kepala Daerah Tanggamus sebagai pelaksana yang bertanggung 

jawab atas kemajuan Daerah Kabupaten Tanggamus, yang mana Kecamatan 

Limau dan Pekon Kuripan masuk dalam bagian dari Kabupaten Tanggamus.  

Saran atau masukan yang penulis adalah : 

1. BHP Pekon Kuripan disarankan untuk meningkatkan fungsi pengawasan 

politik secara lebih optimal sehingga menjadi lebih baik dimasa 
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mendatang. Hal ini dapat ditempuh dengan cara melakukan koordinasi 

dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala pekon. 

 

2. Peran masyarakat secara aktif untuk mengawasi kinerja dari Pemerintah 

Pekon  yaitu Kepala Pekon dan Badan Himpunan Pekon (BHP). 

 

Hal-hal diatas merupakan masukan dari penulis untuk peningkatan kinerja 

Pemerintah Pekon Kuripan yang ada di Kabupaten Tanggamus umumnya, 

dan Pekon Kuripan Khususnya. 
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