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ABSTRAK 

 

PENGAWASAAN PENGELOLAAN DANA PEKON PAREREJO 

KECAMATAN GADINGREJO OLEH INSPEKTORAT 

 DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 

 

Oleh  

Nurmansyah  

 

Dana desa merupakan salah satu program pemerintah yang digunakan sebagai alat 

pemerintah untuk melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat 

desa dalam agenda nasional. Besarnya dana desa setiap tahunnya memicu adanya 

penyimpangan dan penyalahgunaan dana desa, seperti yang dilakukan oleh kepala 

pekon parerejo yang menyalah gunakan dana desa sebesar Rp297.000.000,00 juta 

yang kemudian di vonis hukuman 2,5 tahun penjara. Pembinaan dan pengawasan 

harus dilakukan oleh instansi-instansi yang berwenang sangat dibutuhkan, seperti 

yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 

2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 

Tahun 2013 Tentang lokasi Dana Pekon. Salah satu instansi yang berwenang 

mengawasi adalah Inspektorat Daerah agar pengelolaan dana desa tersebut terarah, 

transparan dan akuntabel.  

Permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah pengawasan pengelolaan 

dana pekon Parerejo oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pringsewu? (2) 

Bagaimanakah Hasil pengawasan pengelolaan pekon parerejo oleh Inspektorat 

Daerah Kabupaten Pringsewu?  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, 

dengan data primer dan data sekunder prosedur pengumpulan data dilakukan 

dengan melakukan studi pustaka dan studi lapangan. 

Hasil penelitian menunjukan, (1) Pengawasan preventif pada pengelolaan dana 

pekon dilakukan dengan 2 (Dua) tahapan yaitu: (a) pengawasan pada penyaluran 

dan penggunaan dana desa (b) pengawasan pasca penyaluran dana desa. (2) Tindak 

lanjut  hasil pengawasan oleh Inspektorat yaitu dengan melakukan kegiatan 

pembinaan, monitoring  dan evaluasi yang dilakukan oleh tim yang telah di bentuk. 

Kata kunci : Pengawasan, Dana Desa, Inspektorat  

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

SUPERVISION OF MANAGEMENT OF PEKON PAREREJO FUNDS IN 

GADINGREJO SUB-DISTRICT BY THE PRINGSEWU REGENCY  

 

 

By  

Nurmansyah 

 

 

Village funds are one of the government programs that are used as government tools 

to carry out village development and empower rural communities on the national 

agenda. The amount of village funds every year triggers irregularities and misuse 

of village funds, as was done by the head of Pekon Parerejo who misused village 

funds in the amount of Rp. 297,000,000.00 million which was later sentenced to 

2.5 years in prison. Guidance and supervision must be carried out by authorized 

institutions which are urgently needed, as explained in the Pringsewu District 

Regulation Number 1 of 2016 concerning Amendments to Pringsewu District 

Regulation Number 03 of 2013 concerning the location of the Pekon Fund. One of 

the agencies in charge of oversight is the Regional Inspectorate so that the 

management of village funds is directed, transparent and accountable.  

The problems of this study are: (1) What is the supervision of the management of 

the summon fund of Parerejo by the Regional Inspectorate of Pringsewu Regency? 

(2) What are the results of the supervision of the management of the community 

health center by the Regional Inspectorate of Pringsewu Regency?  

The research method used in this study is empirical normative, with primary data 

and secondary data procedures for collecting data carried out by conducting 

literature studies and field studies.  

The results of the study show, (1) Preventive oversight of the management of cash 

funds is carried out with 2 (two) stages, namely: (a) supervision of the distribution 

and use of village funds (b) supervision after the distribution of village funds. (2) 

Follow-up of the results of supervision by the Inspectorate, namely by conducting 

coaching activities, monitoring and evaluation carried out by the team that has been 

formed.  

Keywords: Supervision, Village Fund, Inspectorate 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pemerintah memiliki 4 (Empat) fungsi dalam menjalankan tugasnya yaitu fungsi 

pelayanan, fungsi pengaturan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan, ke 4 

(Empat) fungsi ini memiliki perannya masing-masing dalam menjalankan 

fungsinya, adapun fungsi pembangunan harus berfungsi sebagai pemacu 

pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek 

kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spiritual. Pembangunan akan 

berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. 

Fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara 

berkembang dan terbelakang salah satunya seperti Indonesia.1 

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah, Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara 

dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindung, melayani, 

                                                           
1 Jurnal, Husin Ilyas, Afif Syarif, Natty, fungsi pemerintahan dalam rangka pelayanan publik 

berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. 
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memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat, adapun urusan pemerintahan 

terdiri atas urusan Pemerintahan Absolut, Umum, dan Konkuren.2 

Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.  

Kabupaten pringsewu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. 

Kabupaten ini disahkan menjadi kabupaten dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 29 

Oktober 2008, sebagai pemekaran dari kabupaten Tanggamus. Kabupaten ini 

terletak 37 kilometer sebelah barat Bandar Lampung, ibu kota provinsi. Saat ini 

Pringsewu disetujui menjadi kabupaten tersendiri karena perkembangannya yang 

bagus, baik dari segi pendapatan daerah, taraf ekonomi maupun pendidikan 

penduduk. Mata pencaharian yang utama di Pringsewu adalah bertani dan 

berdagang, kabupaten pringsewu memiliki jumlah 126 desa dan 9 kecamatan.3  

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul 

dan adat-idtiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan 

berada di daerah kabupaten. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, 

urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten diserahkan 

pengaturannya kepada desa.4  Dana desa  yang didapat kabupaten pringsewu  pada 

tahun 2018 telah dicairkan pada tahap awal sebesar 21 miliar dari jumlah 105 miliar 

guna pembangunan desa yang berada di kabupaten pringsewu, dalam pembangunan 

                                                           
2 Yusnani Hasyimzoem, Hukum Pemerintahan Derah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 

50 
3 http://www.pringsewukab.go.id/  dilihat pukul 21:06 WIB 

4  Affan Gaffar,Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya,Citra Aditya 

Bakti,Jakarta,2006,Hlm 72 

http://www.pringsewukab.go.id/
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tersebut tentunya berhubungan dengan keuangan atau dana yang diberikan dari 

pusat ke daerah, untuk  memaksimalkan pengelolaan keuangan atau dana tersebut 

maka pemerintah melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat  Daerah. 

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang 

ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan desa berjalan secara efisien dan 

efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sesuai 

dengan pasal 4 huruf (d) Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 

Tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan kementerian Dalam Negeri dan 

Penyelenggaran Pemerintah Daerah Tahun 2016 bahwa pengawasan dilaksanakan 

oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan 

Pemerintah Daerah. Inspektorat kabupaten pringsewu mempunyai tugas membantu 

Bupati dalam melaksanakan kerjasama dan kordinasi dibidang pelaksanaan dan 

pengendalian pengawasan dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran 

tugas bidang pengawasan, serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah 

atau Pemerintah Provinsi Lampung. Untuk melaksanakan tugas tersebut inspektorat 

kabupaten pringsewu mempunyai fungsi perumusan kebijaksanaan teknis dibidang 

pengawasan, pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kabupaten 

dibidang pengawasan, dan pengelolaan tugas-tugas kesekretariatan.  

Pengawasan pada hakekatnya merupakan ruang lingkup yang meliputi pengawasan 

internal dan pengawasan eksternal, Setiap perubahan terkait dengan ruang lingkup 

pengawasan keuangan negara melainkan hanya tertuju pada substansi 

pertanggungjawaban keuangan negara. Misalnya, lembaga yang berwenang 
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melakukan pemeriksaan keuangan , bentuk pengawasan dalam rangka pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan negara dapat berupa  pengawasan yang dilakukan 

oleh inspektorat jendral, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. 

Konsep pengawasan dalam hukum keuangan negara tertuju pada pengelolaan dan 

tanggungjawab keuangan negara dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka 

itu dapat diketahui bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah 

atau belum tercapai sasaran untuk menunjang fungsi negara sebagaimna termaktub 

dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.5  

Tugas Pengawasan yang dilakukan inspektorat wilayah propinsi fungsinya 

melakukan pemeriksaan terhadap setiap unsur dan atau instansi di lingkungan 

pemerintah kabupaten/kota meliputi bidang-bidang pembinaan sosial politik, 

pembinaan pemerintah umum, pembinaan pemerintah desa pembinaan otonomi 

daerah, pembangunan, pembangunan desa, administrasi, organisasi dan 

ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pengujian serta penilaian atas hasil 

laporan berkala, pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang 

hambatan penyimpangan atau penyalahgunaa.6 termasuk pembangunan desa karena 

pembangunan tersebut memperoleh pembiayaan dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara, dari anggaran dan pembelanjaan tersebut yang dananya dialihkan 

ke pembangunan desa maka harus ada sebuah instansi pengawas agar pembangunan 

tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah di ajukan, serta 

                                                           
5 Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,2011,hlm 

69 
6 Victor M. Situmorang, Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah, Sinar Grafika,Jakarta, 

1994, Hlm 158-159 
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pengawasan tersebut untuk menghindari praktik korupsi atau penyalahgunaan dana 

desa.  

Tujuan dari adanya pengawasan tersebut supaya memahami dan memperbaiki 

sesuatu yang salah demi terwujudnya pemerintahan  yang baik di masa mendatang. 

pesatnya perkembangan zaman, masyarakat saat ini sangat kritis dalam menyikapi 

suatu masalah bukan hanya sekedar menyikapi atau menanggapi namun masyarakat 

meminta supaya yang bersalah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya 

tersebut. Pembangunan Desa menjadi salah satu agenda pembangunan nasional 

yang tertuang dalam Nawa Cita yang ketiga yakni “Membangun Indonesia dari 

pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI” 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

RPJMN 2015-2019. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa beserta 

peraturan terkait desa menjadi instrument regulasi dalam menerapkan nawa cita 

menjadikan pembangunan desa sebagai salah satu misi belia yakni pada misi 

keempat “Mewujudkan pembangunan desa sebagai pusat pertumbuhan.”  

Potensi kecurangan pengelolaan dana desa ini, perlu diantisipasi, dikendalikan 

melalui struktur dan sistem serta dicegah sehingga penggunaan dana desa dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Seluruh 

instansi seharusnya bersama-sama bersinergi dalam rangka pengendalian dan 

pengawasan dana di desa, baik pemerintah desa, pemerintah kecamatan, 

pendamping desa dan pemerintah kabupaten. Masyarakat mempunyai peran 

terbesar dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa yakni Pemantauan 

Pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa; BPD, 

BPD sebagai wakil masyarakat tingkat desa berperan dalam konteks pengawasan 
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kinerja kepala desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55; Camat mendapat limpahan wewenang dari 

Bupati untuk melakukan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan 

keuangan desa. Selain itu camat dapat berperan dalam fasilitasi pengelolaan  

keuangan  desa dan pendayagunaan aset desa; Inspektorat Kabupaten Sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara 

tegas bahwa Pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini Inspektorat berperan 

mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Selain itu 

inspektorat berperan juga dengan melakukan pembinaan dan pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Wewenang ini diperkuat dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa pasal 44 Ayat (2). Inspektorat sebagai OPD Pemerintah Kabupaten pringsewu 

yang bertugas melaksanakan pengawasan keuangan desa dalam konteks 

pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa serta melakukan pendampingan, 

memberikan pelatihan  sebagaimana yang terdapat dalam pasal 9 peraturan daerah 

kabupaten pringsewu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan 

daerah kabupaten pringsewu Nomor 3 Tahun 2013 tentang alokasi dana pekon.  

Hal lain yang cukup menjadikan perhatian adalah semakin besarnya dana yang 

dikucurkan pemerintah pusat ke desa semakin besar kemungkinan tingkat 

kecurangannya, yang mana pada jumlah penyaluran dana desa tahun 2015-2017 

sebesar Rp122,09 triliun sedangkan hingga tahun 2018 tahap 2 sebesar 149,31 

triliun.7 Masalah yang kemudian muncul adalah tindakan korupsi dana desa 

                                                           
7 https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-

2018-tahap-2-mencapai-rp di lihat pukul 10:10 WIB 
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anggaran tahun 2016 yang dilakukan oleh kepala desa parerejo kecamatan 

gadingrejo dan mantan kaur pembangunan yang merugikan uang negara sebesar Rp 

297,6 juta yang telah di vonis hukuman penjara 2,5 tahun pada 1 Oktober 2018, hal 

ini tentu saja akibat kurangnya pengawasan dan pendampingan serta pelatihan oleh 

inspektorat daerah pringsewu dalam memahami pengelolaan dana desa.8 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis judul skripsi 

“Pengawasan Pengelolaan Dana Pekon Parerejo Kecamatan Gadingrejo Oleh 

Inspektorat Daerah Kabupaten Pringsewu” 

1.2. Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah pengawasan pengelolaan dana Pekon Parerejo Kecamatan 

Gadingrejo oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pringsewu? 

2. Bagaimanakah hasil pengawasan pengelolaan dana Pekon Parerejo Kecamatan 

Gadingrejo oleh Inspektorat Kabupaten Pringsewu? 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui  pengawasan pengelolaan dana pekon parerejo kecamatan 

gadingrejo oleh inspektorat daerah kabupten pringsewu. 

2. Untuk mengetahui tindak lanjut pengawasan pengelolaan dana pekon parerejo 

kecamatan oleh inspektorat daerah kabupaten pringsewu. 

                                                           
8 TribunLampung.co.id di akses pada 11 november 2018 pukul 10:20 WIB 
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1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Kegunaan Teoritis 

Secara teorotis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu 

pengetahuan dibidang hukum administrasi negara dalam lingkup administrasi 

daerah dalam pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan dana desa khususnya. 

2) Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 

saran kepada inspektorat daerah kabupaten pringsewu dalam pelaksanaan 

pengawasan pengelolaan dana desa. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan studi, literatur dan 

tambahan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi, peneliti dan mahasiswa 

fakultas hukum terutama bagian hukum administrasi negara yang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.2. Pemerintahan Desa 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa 

pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang 

dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu 

manajemen pembantu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, 

bertanggungjawab, dan berprilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. 

Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; 

kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa 

adalah pembantu kepala desa dan pelaksanaan tugas menyelenggarakan 

pemerintahan desa, melaksankan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 

desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar tersebut, kepala desa miliki 

wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah, bahwa 

kepala desa berwenang untuk: 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.  

b. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.  

c. Menetapkan peraturan desa. 
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d. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.  

e. Membina kehidupan masyarakat desa. 

f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.  

g. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. 

h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasi agar 

mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran masyarakat desa. 

i. Mengembangkan sumber pendapatan desa. 

j. Mengembagkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.  

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna. 

m. Mengorganisasikan pembangunan desa secara partisipatif. 

n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum 

untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan  

o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Jika ada wewenang, tentu ada kewajiban, wewenang yang dimaksud diatas 

merupakan format yang diakui oleh konstitusi Negara Republik Indonesia. 

Sedangkan untuk kewajiban untuk menjadi kepala desa tidaklah mudah, 

diantaranya adalah:  

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
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mempertahankan dan memilihara keutuhan Negara KesatuanRepublik 

Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. 

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.  

3. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. 

4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender.  

5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntable, transparan, 

profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, kerupsi dan 

nepotisme. 

6. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan 

di desa. 

7. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. 

8. Mengelola keuangan dan aset desa. 

9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjdai kewenangan desa.  

10. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. 

11. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa. 

12. Membina dan melestarikan niali sosial budaya masyarakat desa. 

13. Memberdayakan masyarakat dan lembaga keasyarakatan desa. 

14. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan 

hidup. 

15. Memberikan informasi kepada masyarakat desa. 

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan 

Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum pada 

pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:  

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai Fungsi: 
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a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 

Desa 

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 

c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. 

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi 

penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam pasal 61 huruf a 

Undang-Undang Desa yang berbunyi: 

Badan Permusyawaratan Desa berhak: 

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan 

pemerintahan desa. 

2. Menyatakan pendapat atas penyeenggara pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pemebinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa dan.  

3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanan tugas dan fungsinya dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja. 

Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan 

Undang-Undang Desa Pasal 48, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, 

kepada desa wajib; menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa 

setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/walikota, menyampaikan laporan 

penyelenggaraan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/kota,  

menyampaikan laporan keterangan secara tertulis kepada Bupati/Kota, 

menyampaikan laporan keterangan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan 

Desa setiap akhir tahun anggaran. Lebih lanjut dalam pasal 51 Kepala Desa 
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menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 pasal 48 

huruf c setiap akhir tahun anggaranKepada Badan Permusyawaratan Desa secara 

tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan 

keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa. 

Selain Badan permusyawaratan desa, sesuai dengan undang-undang bahwa kepala 

desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa menurut undang-undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa tercantum dalam pasal 48. 

Perangkat desa terdiri atas: 

1. Sekretaris desa. 

2. Pelaksana kewilayahan dan, 

3. Pelaksana teknis. 

Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai 

dengan kewenangan salam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemsyarakatam desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Untuk melaksanakan tugas-tugas  

ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu 

menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Dengan demikian susunan 

organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Desa.  
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Struktur organisasi pemerintahan desa harus disesuaikan dengan kewenangan dan 

beban tugas yang harus dilaksanakan. Ada lima fungsi utama pemerintah yaitu (1) 

fungsi pengaturan/regulasi,(2) fungsi pelayanan kepada masyarakat, (3) fugsi 

pemberdayaan masyarakat, (4) fungsi pengelolaan aset/kekkayaan dan, (5) fungsi 

pengamanan dan perlindungan. 

2.1.1. Pengertian Desa 

Pengertian desa menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengatur urusan 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.  

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Desa adalah Desa dan Desa adat 

atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang di akui dan 

dihormati  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatua Republik Indonesia.   

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa Pasal 1 Desa 

atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur berdasarkan asal-usul desa.
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Sedangkan menurut beberapa ahli yaitu: Menurut R. Bintaro9, berdasarkan tinjauan 

geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, 

sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan 

timbal balik dengan lain. 

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “otonomi Desa” 

menyatakan bahwa.10 Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyi susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan 

pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, 

Partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Desentralisasi dan otonomi daerah sangat erat dengan desa dan pemerintahan desa. 

Terlebih lagi desa dalam konteks suatu tatanan ketatanegaraan yang bersifat asli 

dan mempunyai asal usul yang bersifat khusus. Dalam perspektif ini, otonomi yang 

dimaksud konstitusi sebenarnya terletak pada desa atau nama lainnya yang berbeda-

beda antara daerah satu dengan daerah lain.11 Desa memiliki batas-batas wilayah, 

yang dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk 

mengelola dirinya sendiri. Desa di sebut sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa 

pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom 

tanpa ikatan hierarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Dalam kamus 

Bahasa Indonesia desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga 

                                                           
9 R. Bintaro, Dalam Interaksi Desa-kota dan Permasalahannya ,Jakarta ,Ghalia Indonesia, 1989, 

Hlm 7. 
10 Widjaja, HAW.2003.Pemerintahan Desa/Marga.PT.Raja Grafindo Persada.Jakarta. Hlm.3. 
11  Rudy. Hukum Pemerintahan Daerah Prespektif Konstitusionalisme. Indepth Publishing,Bandar 

Lampung,2012, Hlm 93 
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yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala 

desa).12  

Tujuan pembentukan desa menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah 

untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya 

guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai 

dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan 

pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang 

harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: pertama, faktor penduduk, minimal 

2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam 

pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga faktor letak yang memiliki jaringan 

perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat faktor sarana prasarana, 

tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana 

pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragam 

dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor 

kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat. 

Desa Memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa yakni : 

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak  

asal-usul desa.   

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan 

                                                           
12 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bitra Indonesia, Medan, 2013, Hlm 2 
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pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat 

meningkatkan pelayanan masyarakat.  

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota.  

4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan 

diserahkan kepada desa. 

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang Dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni, desa berhak: 

a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-

usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. 

b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;  

c. Mendapatkan sumber pendapatan 

Desa berkewajiban: 

a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat 

desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.  

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 

d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa,dan   

e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. 

2.1.3. Dana Desa 

Pasal 1 angka (2) peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan 

kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa  
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mejelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan   Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer 

melalui  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan  digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dana desa digunakan  untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,  

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana  desa 

diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat. 

Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dalam  APBDes sehingga 

dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan  desa. Dana desa 

digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan  berdasarkan hak asal usul dan 

kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan  diurus oleh desa dengan prioritas 

tahun 2015 belanja pembangunan dan  pemberdayaan masyarakat desa.  

2.1.4. Pengalokasian Dana Desa 

Penetapan alokasi dana desa dilakukan secara dua tahap, yaitu pengalokasian dana 

desa setiap Kabupaten/Kota  oleh Pemerintah Pusat, dan pengalokasian dana desa 

setiap Desa oleh Bupati/Walikota. 

a. Pengalokasian dana desa setiap Kabupaten/Kota  

Dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa. Dana 

desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: 

1. Alokasi Dasar 
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Yang dimaksud dengan alokasi dasar adalah alokasi minimal dana desa 

yang diterima kabupaten/kota berdasarkan perhitungan tertentu, antara 

lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap desa. 

2. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka 

kemiskinan geografis desa setiap kabupaten/kota. 

Tingkat kesulitan geografis ditunjukan oleh indeks kemahalan 

konstruksi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan 

indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang 

berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang statistik.13 

 

Pengalokasian anggaran dana desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, yang 

dilaksanakan sebagai berikut: 

a) Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus) 

b) Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6% (enam perseratus) 

c) Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh 

perseratus), dari anggaran Transfer ke daerah. Dalam hal APBN 

belum dapat memenuhi alokasi anggaran dana desa, alokasi 

anggaran dana desa tahun anggaran sebelumnya atau kemampuan 

keuangan Negara. 

                                                           
13 Yusran Lapananda, Hukum Pengelolahan Kuangan Desa (Jakarta: Wahana Semesta 

Intermedia), hlm. 84 
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Yang dimaksud dengan alokasi anggaran dana desa tahun anggaran sebelumnya 

adalah nilai nominal alokasi dana desa yang tercantum dalam APBN tahun 

anggaran sebelumnya.14  

b. Pengalokasian dana desa setiap Desa 

Berdarkan dana desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan 

dana desa untuk setiap desa di wilayahnya. Dana Desa setiap desa dihitung 

secara berkeadilan berdasarkan: 

1) Alokasi Dasar 

Untuk tahun anggran 2015, alokasi dasar dihitung berdasarkan alokasi 

yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90% (sembilan per 

seratus) dari alokasi dana desa. 

2) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka 

kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan goegrafis setiap desa.15 

Tingakat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kesulitan 

geografis desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas: 

a) Ketersediaan prasarana pelayanan dasar. 

b) Kondisi infrastruktur, dan 

c) Aksesibilitas/transportasi. 

Bupati/walikota menyusun dan menetapkan IKG Desa berdasarkan faktor 

ketersediaan prasarana pelayaan dasar, kondisi infrastruktur, 

aksebilitas/transportasi. Dalam rangka membantu daerah dalam penyediaan data 

indeks kesulitan geografis, untuk tahun anggran 2015, Pemerintah dapat menyusun 

                                                           
14 Ibid hlm. 85 
15 Ibid, hlm. 85. 
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indeks kesulitan geografis secara nasional untuk digunakan bupati/walikota dalam 

menghitung alokasi dana desa setiap desa. data jumlah penduduk, angka 

kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis secara nasional untuk 

digunakan bupati/walikota dalam menghitung alokasi dana desa setiap desa.16 

c. Penyaluran Dana Desa 

Dana Desa disalurkan oleh pemerintah kepada Kabupaten/Kota penyaluran 

Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas 

Umum Negara (RKUN) Ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) 

kemudian Dana Desa tersebut disalukan oleh kabupaten/kota kepada Desa 

penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD 

ke Rekening Kas Desa (RKD). 

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran 

berjalan dan dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah diterima di 

RKUD, tahapan penyaluran Dana Desa dilakukan bertahap dari RKUD ke 

RKD, dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen), dan  

2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen). 

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman 

pengelolaan keuangan Desa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih 

luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah 

terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan 

secara khusu yang dicantumkan dalam Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah 

                                                           
16 Ibid, hlm. 87. 
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(APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana 

Desa (ADD). 17  

Pemerintah Desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, 

partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan srtinya dikelola 

secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan 

partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa 

harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem 

akuntasi keuangan pemerintahan.18 

Dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Desa pasal 93 

pengelolaan Keuangan desa meliputi: 

a. Perencanaan  

b. Pelaksanaan  

c. Penatausahaan  

d. Pelaporan  

e. Pertanggungjawaban. 

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam 

melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasakan 

sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Berdasarkan praturan pemerintah 

Nomor 43 tahun 2014 tentang desa pengelolan keuangan desa dilaksanakan dalam 

                                                           
17  Sumaryadi, I Nyoman. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomdan Pemberdayaan 

Masyarakat. Citra Utama,Jakarta,2005, hlm 24 
18 Hanif, Nurcholis., Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Erlangga, 

Jakarta,2011 hlm 82 
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masa 1 (satu tahun) anggaran terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 

Desember. 

2.2. Pengawasan 

2.2.1. Pengertian Pengawasan  

Pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih 

menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang 

telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik 

untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam 

organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.  

Definisi pengawasan oleh sarjana Hukum diutarakan oleh Victor M. Situmorang, 

SH dan Jusuf Juhir, SH dalam bukunya yang berhudul Aspek Hukum Pengawasan 

Melekat, mereka mengatakan bahwa Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan 

dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan 

menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.19  

Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil 

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, 

perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan 

harus berpedoman terhadap rencana (planning) yang telah diputuskan, pemerintah 

(order) , terhadap pelaksanaan pekerjaan (performance), tujuan dan kebijaksanaan 

yang telah ditentukan sebelumnya.20 

                                                           
19 https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76  di lihat pukul 

00:26 WIB 

20 Soewarno Handayanungrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen, Haji 

Masagung,Jakarta,1994, Hlm 46 

https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76%20%20di%20lihat%20pukul%2000:26
https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76%20%20di%20lihat%20pukul%2000:26
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Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pengawasan adalah penilaian dan koreksi 

atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk 

mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan organisasi dan rencana-

rencana yang digunakan untuk mencapainya dilakasanakan. Pengawasan mencakup 

kebijakan-kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau membatasi 

kegiatan-kegiatan. Kebijakan-kebijakan merupakan peraturan peraturan atau 

prosedur-prosedur yang menggariskan batas-batas di dalam mana kegiatan akan 

dilaksanakan. Peraturan-peraturan demikian seringkali mencapai keputusan-

keputusan kontingen, guna menyelesaikan konflik antara sasaran-sasaran spesifik. 

Upaya untuk mendapatkan pengawasan efektif, maka perlu dipenuhi prinsip-

prinsip pengawasan sebagai berikut: 

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.  

2. Pengawasan harus bersifat objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan 

umum daripada kepentingan pribadi.  

3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan 

peraturan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang 

telah ditetapkan, dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam 

pelaksanaan pekerjaan.  

4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan. 

5. Pengawasan harus berdasarkan standar yang obyektif, teliti dan tepat.  

6. Pengawasan harus bersifat terus-menerus (continue).  
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7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (feedback) 

terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan, 

dan kebijaksanaan untuk waktu yang akan datang.21  

Pengawasan tidak hanya sekali dilakukan, tetapi harus secara terus menerus serta 

mempunyai hubungan satu sama lain. Dengan kata lain pengawasan merupakan 

bagian yang terintegrasi dengan manajemen, aparat dari pengawasan diusahakan 

sekecil mungkin. Oleh karena itu, aparat pengawas merupakan orang-orang yang 

memiliki tugas dan fungsi dalam struktur oraganisasi yang ditentukan secara teliti. 

Kriteria yang dapat dijadikan acuan bahwa aparat pengawasan telah bekerja secara 

efektif dapat dilihat darode pengawasan serta tingkat kepatuhan terhadap jam kerja.  

2.2.2. Jenis-Jenis Pengawasan 

Pengawasan dapat dibedakan dalam beberapa macam, yakni pengawasan dari 

dalam, pengawasan dari luar, pengawasan preventif, dan pengawasan repressif. 

2.2.2.1. Pengawasan Dari Dalam (Internal Control) 

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat 

atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat 

atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat 

atau unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi 

yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data-data dan informasi ini 

dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran 

dalam pelasanaan pekerjaan.   

                                                           
21 Ibid. 73-74 
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2.2.2.2. Pengawasan Dari Luar Organisasi (External Control)  

Pengawasan external berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau 

unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat atau unit pengawasan dari 

luar organisasi tersebut adalah aparat pengawas yang bertindak atas nama 

atasan dari pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan 

organisasi itu karena permintaannya. 

2.2.2.3. Pengawasan Preventif 

Pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilaksanakan sebelum 

rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah 

untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan. 

Dalam pelaksanaan sistem anggaran, pengawasan preventif disebut pre-

audit. 

2.2.2.4. Pengawasan Repressif 

Pengawasan repressif ialah pengawasan yang dilakukan setelah adanya 

pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan repressif ialah 

utnuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai 

dengan rencana yang telah di tetapkan.22 

Pemerintah pusat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, 

penyaluran, penggunaan dan pelaporan Dana Desa, pemantauan dilakukan terhadap 

penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tatacara pembagian dan penetapan 

besaran dana desa, penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD, penyampaian 

                                                           
22 Iis priyatun, Pengawasan Terhadap pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten 

Lampung Selatan, tessis universitas lampung, 2018. 
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laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi pengunaan dana desa dan sisa dana 

desa. 

Pemantauan terhadap penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan 

untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Dalam hal ini berdasarkan hasil pemantauan terdapat 

penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, menteri keuangan direktur jendral perimbangan keuangan 

memberikan teguran kepada bupati/walikota. Ketidaksesuaian penyaluran tersebut 

dapat berupa keterlambatan penyaluran dan tidak tepat jumlah penyaluran. Dana 

desa yang terlambat disalurkan dan/atau tidak tepat jumlah penyalurannya harus 

segera disalurkan ke RKD oleh bupati/walikota paling lambat 7(tujuh) hari kerja 

setelah menerima teguran dari menteri direktur jendral perimbangan keuangan. 

2.3. Inspektorat Daerah 

2.3.1. Pengertian Inspektorat 

Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di 

kabupaten yang dipimpin oleh inspektur, bertanggungjawab langsung kepada 

Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. 

Menurut Situmorang dan Juhir Inspektorat Jenderal merupakan pengawas 

fungsional di tingkat Departemen yang berada langsung dibawah Menteri yang 

berfungsi untuk membantu Menteri dalam rangka pengawasan umum terhadap 

segala aspek pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab Menteri.23 Tugas 

                                                           
23 Situmorang Victor M dan Juhir Jusuf.  Aspek Hukum Pengawasan Melekat (Dalam Lingkungan 

Aparatur Pemerintah).Rineka Cipta,Jakarta,1993 hlm 17 
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pokok Inspektorat Jenderal ialah melakukan pengawasan dalam lingkungan 

departemen terhadap pelaksanaan tugas semua unsur departemen agar dapat 

berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku, baik tugas yang bersifat 

rutin  maupun tugas pembangunan. 

Aparat pengawas fungsional yang paling rendah tingkatannya adalah Inspektorat 

Kabupaten/Kota. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah perangkat pengawas umum 

yang diperbantukan kepada Bupati/Walikota dalam kedudukannya sebagai Kepala 

Wilayah Kabupaten/Kota, yang taktis operasional langsung berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dan teknis administratif 

bertanggungjawab kepada Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi.  

Inspektorat daerah sebagai pengawas aparat pengawas internal pemerintah, 

pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain tehadap penyelenggaraan tugas dan 

fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa 

kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah di tetapkan secara 

efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata 

kepemerintahan yang baik. 

Peran inspektorat daerah sebagai aparat pengawas intern pemerintah, sebagai aparat 

pengawas internal pemerintah inspektorat daerah memiliki peran dan posisi yang 

sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi 

pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-

fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi 

perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi misi dan 
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program-program pemerintah, inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas 

sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

2.3.2. Tugas Inspektorat 

Tugas pokok Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur/Bupati dalam 

rangka melaksanakan kerjasama dan koordinasi dibidang pelaksanaan dan 

pengendalian pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta 

pemerintahan desa, meliputi administrasi umum pemerintahan dan urusan 

pemerintahan dengan instansi Pemerintah dan organisasi lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas 

bidang pengawasan, serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah 

maupun Pemerintah Propinsi. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat mempunyai fungsi:  

a. Perencanaan Program Pengawasan ; 

b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ; 

c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; 

d. Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut temuan pengawasan; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.   
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Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 47 Tahun 2011 tentang kebijakan 

pengawasan lingkungan kementrian dalam negeri dan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah tahun 2012 pada poin penajaman pengawasan angka 4 

menetapkan perumusan peran dari inspektorat daerah kabupaten yaitu melakukan: 

a. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah 

kabupaten/kota (urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun dan 

menetapkan kebijakan pengawasan dilingkungan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah kabupaten.   

b. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan ruang ligkup: 

pengawasan pada pemerintah desa, pengawasan pelaksanaan tugas 

pembantuan di kabupaten/kota dan pemeriksaan khusus terkait dengan 

adanya pengaduan.  

c. Pembinaan dilingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota dan desa. 

Inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah berperan sebagai 

penjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, fektif dan sesuai 

dengan aturannya dalam mencapai tujuan, titik berat pelaksanaan tugas 

pengawasannya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya 

kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD serta memperbaiki 

kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan 

tersebut tidak terulang di masa yang akan datang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.24 Selain itu juga, 

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk 

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.25  

3.1. Pendekatan Masalah 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu:26 

1. Pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji 

peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang erat kaitannya dengan 

pelaksanaan, pengawasan serta pengelolaan dipemerintahan daerah, yang 

dalam hal ini lebih khusus terhadap kabupaten pringsewu dalam hal 

pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa oleh inspektorat daerah 

kabupaten pringsewu. 

                                                           
24 Abdulkadir Muhammad, metode penelitian hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004 
25 Abdulkadir Muhammd, hukum dan penelitian hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 

43 
26 Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum, Jakarta UI Press, Hlm. 12. 



32 

 

2. Pendekatan empiris, adalah pendekatan yang dilakukan melalui 

pengumpulan informasi tentang kejadian yang terjadi pada prakteknya dan 

terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yng berhubungan 

dengan pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa oleh inspektorat 

daerah kabupaten pringsewu. 

3.2. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan bahan penelitian yang bersumber dari data-data sebagai 

berikut: 

1) Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama. 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara 

secara langsung terhadap pihak-pihak yang bersangutan di inspektorat daerah 

kabupaten pringsewu, yaitu terhadap inspektur DR.dr. Endang Budiati Mkes. 

Sekretaris inspektorat Yanuar hariyanto S.Sos. Hal ini dilakukan supaya 

mengetahui secara jelas dalam pelaksanaan pengawasaan pengelolaan dana desa 

oleh oleh inspektorat daerah kabupaten pringsewu.  

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum, dan dokumen yang 

berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas.  

 

 



33 

 

3.3. Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat maka dalam penelitian ini dilakukan 

pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan studi lapangan.27  

1) Studi pustaka yaitu supaya mendapat data dengan cara membaca, mengutip, 

mencatat, dan memahami berbagai literatur yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian. 

2) Studi lapangan yaitu dengan mengumpulkan data secara langsung pada 

tempat atau objek penelitian, yaitu dengan wawancara pihak-pihak yang 

bersangkutan di inspektorat daerah pringsewu dengan menggunakan daftar 

pertanyaan yang sudah dipersiapkan dan akan dikembangkan pada saat 

wawancara berlangsung. 

3.4. Pengelolaan Data 

Data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah. Pengelolaan data umumnya 

dilakukan melalui tahap-tahap berikut:28 

1) Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yng dikumpul apakah 

data yng diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai 

dengan permasalahan. 

2) Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokan data sesuai 

dengan bidang pokok bhasan agar memudahkan dalam menganalisis. 

                                                           
27 Zainudin Ali, Metode penelitian hukum, Sinar grafika, jakarta, 2011, hlm. 176 
28 Abdulkadir Muhammad, Ibid.hlm. 90-91 
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3) Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan 

data dari tiap-tiap pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan yang 

sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya. 

3.5. Analisis Data 

Data hasil pengolahan tesebut dianalisis secara deskriftif kualitatif yaitu 

menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan 

efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna 

menjawab permasalahan yang ada.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Sanapiah Faisal, 1990. Penelitian kualitatif: dasar-dasar dan aplikasi. Malang. Yayasan 

A3.hlm. 91 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana 

Desa pada Pekon Parerejo oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pringsewu dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengawasan preventif yang 

dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Pringsewu terdapat 2 (dua) 

tahapan yaitu pengawasan pada penyaluran dan penggunaan dana desa 

dan pengawasan pasca penyaluran dana desa. 3 (Tiga) tahapan 

pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat 

Daerah Kabupaten Pringsewu, dengan diawali perencanaan dengan 

penyusunan dan pembuatan Program Kerja Pengawasan Tahunan 

(PKPT) serta Surat Perintah Kerja (SPK) pemeriksaaan, tahapan 

selanjutnya ialah pelaksanaan pengawasan dengan 2 (Dua) metode 

pengawasan yaitu pengawasan langsung dengan melaksanakan 

pemeriksaan reguler dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan 

pengawasan tidak langsung dengan melaksanakan pemeriksaan kasus. 

Tahapan selanjutnya yaitu penyusunan dan penyampaian laporan hasil 
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pengawasan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada tahap pelaksanaan pengawasan yang 

dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pringsewu belum 

terlaksana sacara optimal, hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan 

pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten  

Pringsewu belum dilaksanakan secara menyeluruh. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa desa/pekon Parerejo terlihat berjalan cukup baik 

yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pentausahaan, 

akan tetapi pada pertanggungjawaban pekon parerejo masih belum 

mematuhi cara pelaporan yang baik dan yang sesungguhnya apabila 

dilihat dari laporan masyarakat masih adanya penyalahgunaan dana 

desa.  

 

2. Hasil pengawasan adanya pengawasan dan pembinaan sejak awal dana 

desa di cairkan, pembimbingan dari pihak-pihak yang terkait sehingga 

tidak memicu/memperkecil kesalahan atau kecurangan yang terjadi di 

desa, termasuk hukuman yang telah dijatuhkan kepada kepala desa 

supaya menjadi efek jera pada kepala desa yang lain dan pemerintahan 

desa apabila melakukan kecurangan yang sama. Menjalin komunikasi 

yang baik anatara Inspektorat dan Pemerintahan pekon sehingga 

komunikasi antara Inspektorat dan pemerintah pekon tidak 

menyebabkan salah satu kecurangan pengelolaan dana desa. 
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5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana 

Desa pada Pekon Parerejo oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pringsewu penulis 

menyarankan: 

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Pringsewu perlu menanamkan rasa 

tanggungjawab dan rasa pengabdian kepada masyarakat dan negara yang 

tinggi pada aparat pengawas terutama dalam pelaksanaan pemeriksaan 

kasus, pemeriksaan fisik terhadap penggunaan dana desa, hasil ini dapat 

ditunjukkan dengan cara menindaklanjuti seluruh laporan yang masuk ke 

inspektorat terkait masalah penggunaan dana desa dan melakukan 

pemeriksaan fisik terhadap pembangunan yang menggunakan anggaran 

dana desa secara menyeluruh. 

2. Perlunya menjaga komunikasi antara Inspektorat dan Pemerintah 

Desa/Pekon serta memberikan pembimbingan kepada pemerintah 

pekon/desa supaya memiliki rasa kesadaran dan kebijakan dalam 

menggunakan dana desa. 
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