
ABSTRAK 

 

Pemerintah kampung Donomulyo khususnya Badan Permusyawaratan 

Kampung (BPK) belum menuaikan hasil yang maksimal dalam pengawasan baik 

di pemerintahan maupun dana kampung yang dikeluarkan oleh pemerintah 

kampung setempat untuk pembangunan desa dan kemajuan desa. Dana kampung 

yang seharusnya digunakan untuk salah satu program pembangunan kampung 

yaitu pembangunan sumur bor di setiap dusun hanya di pergunakan sekitar 70% 

dari anggaran yang di miliki, tidak semua dana digunakan untuk pembangunan 

sumur bor, lantas kemana sebagian dana tersebut yang seharusnya digunakan 

untuk membangun program sumur bor di setiap dusun?. Dari latar belakang yang 

telah penulis jelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh 

penulis yaitu, bagaimana implementasi peran badan permusyawaratan kampung di 

Desa Donomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan dalam menjalankan 

fungsi pengawasan pemerintahan, serta Bagaimana prespektif fiqih siyasah 

terhadap peran badan permusyawaratan kampung di Desa Donomulyo, 

Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

implementasi peran BPK dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan 

dan untuk mengetahui prespektif fiqih siyasah terhadap peran Badan 

Permusyawaratan Kampung di Desa Donomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten 

Way Kanan. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), 

dengan sifat penelitian deskriptif analitis  dengan teknik pengumpulan data 

observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengambil data dari sumber data 

yang berupa tulisan, perilaku, tindakan, peristiwa, kejadian, dan kata-kata. Penulis 

menggunakan metode induktif untuk menganalisis data, dengan bentuk laporan 

kualitatif. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan BPK di Desa 

Donomulyo, Kec. Banjit, Kab. Way Kanan, belum maksimal dalam pelaksanaan 

pengawasan pemerintahan Kampung. Faktor yang mendukung kinerja BPK 

adalah dukungan dari masyarakat, hubungan kerja sama yang baik dengan 

pemerintah desa dan adanya tunjangan pokok dari pemerintah, sedangkan faktor 

penghambatnya yaitu rendahnya pendidikan dan usia anggota BPK, kurangnya 

koordinasi antara anggota dengan ketua BPK, keahlian dan keterampilan yang 

terbatas pada anggota BPK, masih adanya sikap tertutup antara BPK dengan 

aparatur kampung serta minimnya sarana dan fasilitas. Menurut Prespektif Fiqih 

Siyasah Badan Permusyawaratan Kampung istilahnya sama dengan lembaga Ahl 

al-Hall wa al-‘Aqd, yang salah satu tugasnya yaitu mengawasi atas kewenangan 

legislatif untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap hak-hak 

Allah SWT, hasil penelitian menyatakan bahwa BPK belum menjalankan 

tugasnya sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Dapat di sarankan kepada BPK 

untuk bekerja sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan Syariat Islam yang 

sudah diatur, serta masyarakat harus lebih selektif dalam memilih anggota BPK. 
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MOTTO 

 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari 

esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti 

terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Hasry: 18)
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 Qs Surat Al- Hasry 59:18 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, 

terlebih dahulu penulis akan menjelaskan dengan memberi beberapa istilah 

yang terkandung di dalam skripsi ini untuk memberikan pemahaman dan 

menghindarkan penafsiran berbeda dikalangan pembaca. Adapun judul 

skripsi ini adalah: Implementasi Peran Badan Permusyawaratan 

Kampung dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Permerintahan  

Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Desa Donomulyo, Kecamatan 

Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung). Adapun 

pengertiannya antara lain: 

1. Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Kampung  

a. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun matang dan terperinci. Biasanya 

implementasi dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap 

sempurna. Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah 

perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi 



 
 
 
2 
 

antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya. Serta memerlukan 

jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif.
1
 

b. Peran yang menurut kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai pemain, proses, cara dan perbuatan memerankan.
2
 

c. Badan Permusyawaratan Kampung menurut Peraturan Daerah Way 

Kanan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan 

Kampung adalah lembaga yang mengawasi fungsi pemerintahan 

yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara 

demokratis.
3
 

Jadi yang dimaksud dengan Implementasi Peran Badan 

Permusyawaratan Kampung  adalah proses pelaksanaan  sebuah 

lembaga yang annggotanya merupakan wakil dari penduduk 

kampung yang mengawasi fungsi pemerintahan. 

2. Fungsi Pengawasan Pemerintahan  

a. Fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegunaan 

suatu hal; jabatan; kedudukan faal (kerja suatu bagian tubuh).
4
  

b. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan 

pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil 

                                                           
1
 Guntur Setiawan, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2004), h. 39. 
2
 Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta 

:Balai Pustaka, 1989), h.854. 
3
 Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan 

Kampung, h. 3.  
4
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op,Cid, h.113. 
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yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan 

tersebut.
5
 

c. Pemerintahan adalah secara etimologi berasal dari kata “perintah” 

berarti melakukan pekerjaan menyeluruh. Penambahan awalan 

“pe” menjadi “pemerintah” yaitu badan yang melakukan 

kekuasaan memerintah, dibeberapa negara antara pemerintahan dan 

pemerintah tidak dibedakan, inggris menyebutkan “Goverment” 

dan Perancis menyebutnya “Goverment” Keduanya berasal dari 

perkataan lain “Gubernacalum”. Sedangkan Belanda menyebutnya 

sebagai “Regering” sebagai penggunaan kekuasaan Negara orang 

yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijakan 

dalam rangka mewujudkan tujuan Negara dan sebagai penguasa 

menetapkan perintah-perintah.
6
 

Jadi yang dimaksud dengan fungsi pengawasan 

pemerintahan adalah  suatu proses menetapkan ukuran kerja untuk 

mengambil tindakan kepada badan yang mempunyai kekuasaan  

agar sesuai dengan kinerja yg ditetapkan. 

3. Prespektif Fiqih Siyasah  

a. Prespektif adalah sudut pandang atau pandangan.
7
 

                                                           
5
 Agus Dwiyanto, Undang-undang Pelayanan Publik, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), h. 

225 
6
 Drs. H. Inu Kencana Syafi’ie, Ilmu Pemerintahan dan Al-Quran, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1994), h.5. 
7
 Peter Salim, Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: PT. 

Modern English pers, Balai Pustaka, 1989), h.1545. 
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b. Fiqih siyasah adalah ilmu tata negara islam yang secara spesifik 

membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat 

manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa 

penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang 

kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna 

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya 

dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya. 
8
 

Jadi yang dimaksud dengan prespektif fiqih siyasah adalah 

dilihat dari sudut pandang ilmu tata negara Islam. 

4. Studi di Desa Donomulyo, Kecamatan banjit, Kabupaten Way kanan, 

Provinsi Lampung 

a. Studi adalah kajian, telaah, penelitian, dan penyelidikan ilmiah.
9
 

b. Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah 

penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai oerganisasi pemerintahan terendah langsung di bawah 

camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri 

dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10

 

c. Donomulyo adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan banjit, 

kabupaten way kanan dan dibagi menjadi 6 Dusun.  

                                                           
8
 Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu 

Politik. (Jakarta: Erlangga , 2008), h.11. 
9
Peter Salim, Yeni Salim,Op,Cit, h.861 

10
C.S.T. Kansil, Pemerintah Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2001) h.58 
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d. Kecamatan adalah unsur pembantu pemerintahan daerah di 

wilayah kecamatan yang langsung dipimpin oleh seorang camat, 

berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala 

daerah. 

e. Banjit adalah sebuah kecamatan yang terletak di kabupaten Way 

Kanan, Lampung, Indonesia, dihuni oleh beragam suku di 

antaranya Lampung, Semendo, Ogan, Padang, Sunda, Jawa, Bali, 

dsb. Daerah ini dapat dicapai dengan menempuh 4 jam perjalanan 

dari kota Bandar Lampung. 

f. Kabupaten adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang 

berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan 

setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang 

dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah. 

g. Way Kanan adalah kabupaten yang berada di Provinsi lampung 

hasil pemekaran dari kabupaten Lampung Utara. 

h. Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, 

Indonesia, Ibukotanya terletak di Bandar lampung. Provinsi ini 

memiliki 3 Kota dan 15 Kabupaten. 

Jadi yang dimaksud dengan studi di desa Donomulyo, kecamatan 

Banjit, kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung adalah suatu penelitian 

untuk mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan di lembaga 

pemerintahan tingkat desa, yaitu desa Donomulyo, kecamatan Banjit, 

kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.  
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Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan judul 

Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Kampung dalam 

menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa 

Donomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi 

Lampung) adalah proses pelaksanaan dari suatu lembaga  yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung untuk menjalankan 

proses pengamatan  kepada badan yang mempunyai kekuasaan dilihat dari 

sudut pandang Ilmu Tata Negara Islam. 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan memilih judul skripsi adalah: 

1. Alasan Obyektif 

Untuk melihat lebih jelas bagaimana implementasi peran Badan 

Permusyawaratan Kampung dalam menjalankan fungsi pengawasan 

pemerintahan di Desa Donomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way 

Kanan. 

2. Alasan Subyektif 

a. Pembahasan judul skripsi ini sangat relevan dengan disiplin ilmu 

pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Jurusan Siyasah. 

b. Tersedianya literatur, objek penelitian dan prasarana dalam penelitian 

ini, yang menunjang sebagai referensi kajian dan data dalam usaha 

menyelesaikan karya ilmiah ini. 
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C. Latar Belakang Masalah 

Setelah sekian lama adanya pembentukan Badan Permusyawaratan 

Kampung di Desa Donomulyo, dan dengan adanya dana kampung yang 

dikeluarkan pemerintah pusat saat ini untuk pembangunan desa. 

Pemerintah kampung Donomulyo khususnya Badan Permusyawaratan 

Kampung belum memberikan hasil yang maksimal dalam pengawasan 

dana kampung yang dikeluarkan oleh pemerintah kampung setempat untuk 

pembangunan desa dan kemajuan desa. Dana kampung yang seharusnya 

digunakan untuk salah satu program pembangunan kampung yaitu 

pembangunan sumur bor di setiap dusun hanya di pergunakan 70% dari 

anggaran yang di miliki, tidak semua dana digunakan untuk pembangunan 

sumur bor, lantas kemana sebagian dana tersebut yang seharusnya 

digunakan untuk membangun program sumur bor di setiap dusun?. 

Semestinya dengan adanya Badan Permusyawaratan Kampung ini 

pembangunan kampung dapat berjalan dengan baik khususnya dalam 

pembangunan sarana yang sudah tidak layak di kampung, seperti jalan, 

balai desa dan yang lainnya, karena tugas Badan Permusyawaratan 

Kampung salah satunya adalah mengawasi kegiatan Pemerintahan, namun 

sampai saat ini masih belum memberikan hasil yang cukup baik. 

Kurangnya pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Kampung terhadap 

kinerja Pemerintahan Kampung juga menyebabkan kinerja pemerintah 

kampung menjadi lamban sehingga kurang memberikan pelayanan yang 

baik terhadap masyarakat kampung.  
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Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

desa disebutkan bahwa: “Desa atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”.
11

 

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang 

berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintahan Desa yang 

memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang dalam 

hal ini Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan Desa 

Donomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Kanan di sebut juga dengan 

Badan Permusyawaratan Kampung  adalah lembaga yang mengawasi 

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk 

Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara 

demokratis. 
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 Zuhraini, Hukum Pemerintahan Desa, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN 

Raden Intan Lampung, 2016), h.16  
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Peraturan daerah Way Kanan nomor 2 tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) 

anggota Badan permusyawaratan Kampung merupakan wakil dari 

penduduk Kampung yang mencerminkan keterwakilan wilayah yang 

pengisiannya dilakukan secara demokratis. (2) masa keanggotaan Badan 

Permusyawaratan kampung selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal 

pengucapan sumpah/janji sampai dengan pengucapan sumpah/janji 

keanggotaan masa bakti berikutnya. (3) anggota Badan Permusyawaratan 

Kampung dapat dipilih kembali untuk masa keanggotaan berikutnya 

paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-

turut.  

Dalam peraturan daerah Way Kanan juga dijelaskan bahwa fungsi 

Badan Permusyawaratan Kampung  disesuaikan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yaitu  undang- undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang desa Pasal 55 mempunyai fungsi : a. Membahas dan 

menyepakati Rancangan Peraturan Desa; b. Menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat Desa; c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

Di dalam pasal 11 Peraturan daerah Way Kanan nomor 2 tahun 2016 

Badan Permusyawaratan Kampung memiliki tugas dan wewenang untuk 

melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung, terhadap pelaksanaan 

peraturan kampung dan peraturan Kepala Kampung.  

Di dalam fiqih siyasah kedudukan Badan Permusyawaratan 

Kampung sama dengan lembaga Ahl al-Hall wa al -Aqdi. Para ahli fiqih 

siyasah merumuskan pengertian Ahl al-Hall wa al –Aqdi sebagai orang 
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yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu 

atas nama umat (warga negara).
12

 Tugas mereka tidak hanya 

bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan 

undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak 

bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku dan 

melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi 

negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran 

pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan 

yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk 

mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-

hak Allah. 

Apa yang telah terjadi di Desa dengan teori Peraturan Daerah Way 

Kanan dan hukum Islam terdapat kesenjangan. Oleh sebab itu, membuat 

penulis tertarik untuk memecahkan masalah melalui karya ilmiah yang 

berbentuk skripsi dengan judul Implementasi Peran Badan 

Permusyawaratan Kampung dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan 

Permerintahan  Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Desa Donomulyo, 

Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Lampung). 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini 

adalah : 
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 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014), h. 158. 
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1. Bagaimana implementasi peran Badan Permusyawaratan Kampung di 

Desa Donomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan dalam 

menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan? 

2. Bagaimana prespektif fiqih siyasah terhadap peran Badan 

Permusyawaratan Kampung di Desa Donomulyo, Kecamatan Banjit, 

Kabupaten Way Kanan? 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui implementasi peran Badan Permusyawaratan 

Kampung dalam menjalankan fungsi pengawasan di desa 

Donomulyo, kecamatan Banjit, kabupaten Way Kanan. 

b. Untuk mengetahui implementasi peran Badan Permusyawaratan 

Kampung di desa Donomulyo, kecamatan Banjit, Kabupaten Way 

Kanan menurut prespektif fiqih siyasah. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan 

sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum positif maupun 

hukum Islam selebihnya dapat dipergunakan untuk sebagai bahan 
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bacaan (literatur) di samping literatur-literatur yang sudah ada 

tentang implementasi peran Badan Permusyawaratan Kampung 

dalam menjalankan fungsi pengawasan. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman 

atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat 

luas, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk 

memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. 

F. Metode Penelitian 

Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam penulisan 

skripsi ini, yaitu : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian skipsi ini termasuk dalam 

penelitian lapangan (field research). Menurut Kartini kartono, penelitian 

lapangan (field research) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam 

kancah kehidupan yang sebenarnya.
13

 Dalam hal ini penelitian dilakukan 

pada tanggal 01 Februari sampai dengan 30 Mei 2018. Penelitian lapangan 

bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan 

sekarang dan interaksi suatu sosial, invidu, kelompok, lembaga dan 

masyarakat. Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat 

data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal 

                                                           
13

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 

h.15 
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ini menjelaskan realitas yang ada yaitu tentang implementasi peran Badan 

Permusyawaratan Kampung dalam menjalankan fungsi Pemerintahan. 

Kemudian sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis yang 

dimaksud dengan metode deskriptif adalah “suatu metode dalam meneliti 

suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri 

serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada fenomena tertentu”.
14

 

Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana implementasi peran 

badan permusyawaratan kampung dalam menjalankan fungsi pengawasan 

pemerintahan menurut prespektif fiqih siyasah. 

2. Sumber Data  

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau 

digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi 

dan wawancara dengan Aparat Kampung dan  Badan 

Permusyawaratan Kampung serta Masyarakat di Desa Donomulyo, 

Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. 
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 Kaelan, M.S, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 

2005), h. 58. 
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b. Data Sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan 

lansung dengan sumbernya yang asli.
15

 Data sekunder dalam hal 

ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini 

penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan 

masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, 

jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, 

rancangan undang-undang, kamus hukum, ensiklopedia, dan 

lainnya. 

Sedangkan data yang termasuk dalam penelitian ini adalah 

data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan 

peran dan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung 

seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan ini, serta 

sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada 

hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat 

dikolerasikan dengan data primer dalam penelitian ini. Data 

tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis 

yang dapat dibagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari 

arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen 

resmi.
16

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

                                                           
15

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2004), h. 115-116. 
16

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-X, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), h.159. 
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a. Metode Wawancara 

Wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara hanya membuat 

pokok-pokok masalah yang diteliti, selanjutnya dalam proses 

wawancara berlangsung mengikuti situasi. 

Wawancara yang dimaksud untuk memperoleh data 

tambahan dan memperkuat hasil kuesioner dalam penelitian ini. 

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara 

santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang 

berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai 

permasalahan yang peneliti ambil. Responden yang akan di 

wawancarai adalah Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan 

Kampung, Kepala Desa, Kepala Dusun, Sekertaris Desa, 

Bendahara Desa, Ketua RT, Ketua RW dan Tokoh Masyarakat 

Desa Donomulyo.  

b. Metode Observasi  

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika 

hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang 

diamati. Observasi adalah pengamatan panca indra manusia 

(penglihatan dan pendengagran) diperlukan untuk menangkap 

gejala yang diamati.
17

 Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan 

tersebut di analisis. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi 
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 Rianto Andi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), h.70. 
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secara  sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian.
18

 

Metode observasi ini adalah metode  yang penulis gunakan 

untuk memperoleh data dengan wawancara dan mengamati secara 

langsung tentang implementasi peran Badan Permusyawaratan 

Kampung dalam menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan di 

Desa Donomulyo, Kecamatan Banjit, kabupaten Way Kanan dalam 

perspektif fikih siyasah untuk mencocokkan kejadian yang 

sebenarnya yang ada di lapangan. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang 

berbentuk tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu 

yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya, 

yang ada hubungannya dengan tema penelitian. 

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami 

bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara di dalam 

mengumpulkan data yang diperlukan dengan melalui catatan 

tertulis. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh 

data tentang sejarah berdiri, sruktur organisasi, jumlah tenaga 

pegawai, sarana dan prasarana, jumlah anggota badan 

                                                           
18

 Cholid Narbuko dan Abu Achadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 

h.55. 
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permusyawaratan kampung, serta beberapa catatan yang berkaitan 

dengan peran badan permusyawaratan kampung. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari satuan-

satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diduga 

atau diteliti. Populasi itu merupakan totalitas dari semua objek 

individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap 

yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian 

ini yaitu tokoh masyarakat yang ada di desa Donomulyo, Aparatur 

desa di desa Donomulyo, kecamatan Banjit, kabupaten Way 

Kanan.  

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian 

terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa 

besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian 

tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil 

sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel. Dalam hal ini 

peneliti tidak menggunakan populasi tetapi menggunakan sampel. 

b. Sampel  

Dalam hal menentukan sampel, penulis menggunakan 

teknik purposive sampling, yaitu “pengambilan sampel yang 

dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu”.
19

 Yakni untuk memilih 
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responden dengan masalah yang tepat, relevan, dan kompeten 

dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini adalah Ketua dan Anggota Badan 

Permusyawaratan Kampung, Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur 

Pemerintahan, 2 orang Ketua RT, dan 2 orang Tokoh Masyarakat.  

5. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data 

ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. 

data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data 

pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau 

terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
20

 

b. Koding, yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada 

responden kedalam kategori-kategori,
21

 atau memberikan catatan 

atau tanda yang menyatakan sumber data atau urutan rumusan 

masalah. 

c. Rekontruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur 

berurutan dan sistematis.  
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 Susiadi, metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan 

LP2M IAIN Lampung, 2015), h.115. 
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 Ibid, h.115 
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d. Sistematis data, yaitu menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahan berdsarkan urutan masalah.
22

 

Setelah data terkumpul, dikoreksi, dievaluasi dan diolah 

yang sesuai dengan permasalahan. Setelah itu memberikan catatan 

khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian 

disusun ulang secara teratur sehingga menjadi sebuah pembahasan 

yang dapat dipahami, dengan menempatkan data secara sistematis 

sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.  

6. Metode Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan melalui instrumen penelitian 

dimaksudkan untuk mengetahui atau menjawab dari pokok-pokok 

masalah dalam penellitian ini. Analisis data ini digunakan untuk 

mengolah data yang telah ditemukan peneliti selama melakukan 

penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan dapat mengambil 

kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti. 

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi 

gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa 

kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data 

yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode 

deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang 

bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang bersifat 
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 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penlitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bhakti, 2004), h.45. 
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memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh dilapangan, 

dengan cara peneliti melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu 

keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik 

kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.
23

 

Dalam menganalisis, peneliti mula mula mengumpulkan data 

yang di dapat dari hasil wawancara dengan menggunakan analisa 

kualitatif dan dibantu dengan menggunakan teori yang bersangkutan 

dengan permasalahan skripsi ini.  
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Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia bIndonesia, 1998), h. 34. 



BAB II 

DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

 

A. Pengertian  Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia 

Pengertian desa dapat kita temukan dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan, mulai dari pemerintahan Hindia Belanda sampai pada 

era reformasi. Pada tahun 1906 dengan Staatsblad Nomor 83, pemerintah 

hindia belanda menetapkan IGO, dan pada tahun 1936 IGOB. IGO khusus 

berlaku untuk Jawa dan Madura, sedangkan IGOB berlaku untuk luar Jawa dan 

Madura. Kedua ordonansi ini mengatur segala sesuatu mengenai desa di luar 

Jawa dan di luar Madura. 

Pada waktu orde baru, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dalam undang-undang tersebut 

ditegaskan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah 

penduduk sebagai satuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi 

pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan 

rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI. UU ini memiliki kelemahan 

karena bersifat sentralistik, otonomi yang diberikan itu adalah otonomi semu 

prinsip yang dipakai adalah penyeragaman desa untuk seluruh wilayah 

Indonesia, mulai dari nama hingga administrasinya dengan dalih untuk 

memudahkan. UU ini juga menghapus keberadaan kesatuan masyarakat hukum 

adat. 
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Seiring dengan tuntutan reformasi, salah satu agendanya adalah 

desentralisasi pemerintahan yang tidak hanya menyangkut desentralisasi 

pemerintahan  daerah (otonomi daerah), melainkan juga pada tataran tingkat 

desa (otonomi desa). Ada keinginan politik (political will) yang kuat untuk 

mengembalikan desa dengan pemerintahannya atau dengan nama lain yang 

sejenis ke habitatnya semula sejak era reformasi regulasi yang mengatur 

tentang desa terdiri dari UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Di 

dalam Pasal I huruf (o) UU No 2  Tahun 1999  menegaskan bahwa:  Desa 

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

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan 

berada di Daerah Kabupaten.  

UU No.22 Tahun 1999 dengan alasan filosofis, kemudian diganti 

dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut 

ketentuan UU No. 23 Tahun 2014, desa diberi pengertian sebagai berikut: 

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 diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Sedangkan di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, di dalam 

bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) : “Desa dan Desa adat atau yang 

disebut dengan nama lain, selajutnya 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 atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI).” 
24

 

Di dalam UU No 6 Tahun 2014 desa ditambah kata-kata dan desa adat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. UU ini lahir dari pergulatan politik yang cukup panjang. Karena 

sejak era reformasi regulasi tentang pemerintahan daerah selain itu UU ini 

mengakui keberadaan desa adat dengan demikian UU Desa yang baru ini 

menganut prinsip pluralisme hukum dalam pemerintahan desa.
25

 

B. Pemerintahan Desa  

Pemerintahan desa merupakan hal tepenting dalam suatu Desa. 

Pemerintahan Desa mengatur seluruh kepentingan masyarakat Desa 

termasuk dalam hal pembangunan Desa. Dimana pembangunan tersebut 

bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan warga Desa setempat. 
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1. Aparatur Pemerintah Desa 

Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut 

dengan nama lain. 

Menurut pasal 1, 23, dan 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pemerintahan Desa 

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa terdiri dari 

Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa. 

Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu 

kepala Desa terdiri dari; 

1) Sekretariat desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa. 

2) Pelaksana kewilayahan yang jumlahnya ditentukan secara 

proposional. 

3) Pelaksanaan teknis, paling banyak 3 (tiga) seksi.
26

 

2. Tugas dan Kewenangan Aparat Pemerintah Desa 

a. Kepala desa  

Pasal 26 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014: 
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(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 

melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 

dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Desa berwenang: 

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 

c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 

d. menetapkan Peraturan Desa; 

e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

f. membina kehidupan masyarakat Desa; 

g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 

h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; 

i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; 

j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 

l. memanfaatkan teknologi tepat guna; 

m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; 
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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 yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Desa berhak: 

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; 

b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; 

c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan 

penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; 

d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang 

dilaksanakan; dan 

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya 

kepada perangkat Desa. 

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Desa berkewajiban: 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 

c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 
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d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 

f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, 

transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari 

kolusi, korupsi, dan nepotisme; 

g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 

kepentingan di Desa; 

h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; 

i. mengelola Keuangan dan Aset Desa; 

j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Desa; 

k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 

l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 

m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; 

n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; 

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup; dan 

p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa. 

Pasal 27: 

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib: 

a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap 

akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; 
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b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada 

akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; 

c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan 

secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir 

tahun anggaran; dan 

d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan 

pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir 

tahun anggaran. 

Pasal 39: 

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung 

sejak tanggal pelantikan. 

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat 

paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau 

tidak secara berturut-turut. 

Pasal 40: 

(1) Kepala Desa berhenti karena: 

a. meninggal dunia; 

b. permintaan sendiri; atau 

c. diberhentikan. 

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c karena: 

a. berakhir masa jabatannya; 
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b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 

berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; 

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau 

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa. 

(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Bupati/Walikota. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

b. Perangkat Desa 

Pasal 48: 

Perangkat Desa terdiri atas: 

a. sekretariat Desa; 

b. pelaksana kewilayahan; dan 

c. pelaksana teknis. 

Pasal 49: 

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas 

membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya. 

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh 

Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama 

Bupati/Walikota. 
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(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada 

Kepala Desa. 

Pasal 50: 

a. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat 

dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: 

a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang 

sederajat; 

b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) 

tahun; 

c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa 

paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan 

e. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 51: 

Perangkat Desa dilarang: 

a. merugikan kepentingan umum; 

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota 

keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; 
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c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; 

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau 

golongan masyarakat tertentu; 

f. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; 

g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, 

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan 

atau tindakan yang akan dilakukannya; 

h. menjadi pengurus partai politik; 

i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; 

j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan 

Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang 

ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; 

k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum 

dan/atau pemilihan kepala daerah; 

l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan 

m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-

turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pasal 53: 

(1) Perangkat Desa berhenti karena: 
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a. meninggal dunia; 

b. permintaan sendiri; atau 

c. diberhentikan. 

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c karena: 

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; 

b. berhalangan tetap; 

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau 

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa. 

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat 

atas nama Bupati/Walikota. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan 

Pemerintah.
 27

 

c. Badan Permusyawaratan Desa 

1) Pengertian Badan Permusyawaratan Desa 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

yang menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 

di sebut BPD adalah lembaga yang merupakanperwujudan demokrasi 

                                                           
27

 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 



 
 
 

33 
 

dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur dari 

fungsi BPD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 28

 

Badan Permusyawaratan  Desa merupakan perwujudan demokrasi 

di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan harus memperhatikan 

aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD 

dan lembaga masyarakat lainnya. Kedudukan BPD dalam struktur 

Pemerintahan Desa adalah sebagai lembaga legislatif yang mewakili 

Warga Desa dalam Pemerintahan Desa. Hal ini disebutkan dalam 

peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 30.  

BPD juga berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa 

terdapat dua lembaga: pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi 

menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, 

sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala 

desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

2) Struktur Badan permusyawaratan Desa 

Anggota BDP adalah wakil penduduk desa bersangkutan 

berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara 

musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri atas ketua rukun warga, 

pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka 

masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan 
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dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 

berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling 

sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan 

memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemapuan keuangan 

desa.
29

 

Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang 

wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan BPD dipilih dari dan 

oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara 

khusus. Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh 

anggota tertua dan di bantu anggota termuda.
30

 

3) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: 

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa; 

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; 

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
 31

 

Atas fungsi tersebut BPD mempunyai wewenang: 

a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; 

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perarturan desa dan 

peraturan kepala desa; 
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c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; 

d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa; 

e. Menggali, menampung menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat; dan  

f. Menyusun tata tertib BPD. 

C. Fungsi Pengawasan 

1. Pengertian Pengawasan 

Pengertian pengawasan menurut George R. Terry (1968) adalah 

kegiatan untuk membuat evaluasi dan koreksi terhadap suatu hasil yang 

dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana (Control 

is to determine what is accomplished evaluate it, andd apply corrective 

meansure, if needed to result in keeping with the plan). Dengan demikian 

tindakan pengawasan itu tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan 

yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan setelah 

kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu. Hendry Fanyol dalam Hendry 

Fanyol dan Harahap (2001) menyebutkan: “Control consist in very fiying 

wether everything accur in comformity with the plan asopted, the 

instruction issued and principles established. It has for object to point out 

weaknesses and errors in to rectivy then and prevent recurrance”. Adapun 

maksud dari pengertian pengawasan di atas adalah suatu kegiatan yang 

menilai apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah di 

tentukan, intruksi yang diberikan dan prinsip-prinsip yang ditegakkan. 

Melalui pengawasan tersebut akan dapat diperbaiki dan mencegah terulang 
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kembali. Sementara itu menurut newman (1963): pengawasan adalah suatu 

usaha untuk menjamin agar tugas yang diberikan dilaksanakan sesuai 

dengan rencana (control is assurance that the performance comform to 

plan).
32

 Karena itu, pengawasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan 

selama proses suatu kegiatan sedang berjalan. 

S.P. Siagian (2002) menggambarkan pengawasan sebagai berikut: 

“proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi 

untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan”. Pengawasan tidak dilaksanakan 

pada akhir sesuatu kegiatan, justru pengawasan dilaksanakan pada saat 

kegiatan sedang berjalan untuk menilai dan mewarnai hasil yang akan 

dicapai oleh kegiatan yang sedang dilaksanakan tersebut. Berdasarkan 

definisi diatas maka dapat dilihat Siagian sependapat dengan Newman 

dimana pada proses yang sedang berjalan atau dilaksanakan. Pengawasan 

merupakan kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto 

dengan tujuan hanyalah terbatas untuk melihat apakah kegiatan yang 

dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan 

sebelumnya karena di dalam pengawasan itu tidak ada kegiatan yang 

bersifat korektif ataupun pengaraha. Secara teoritis pengawasan berfungsi 

sebagai; Eksplanasi, menghimpun informasi yang dapat menjelaskan 

mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang direncanakan 

berbeda; Akuntansi, menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk 
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melakukan akuntansi atas perubahan soosial ekonomi yang terjadi setelah 

dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu; 

Pemeriksaan, membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan 

yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu 

memang telah sampai kepada mereka dan kepatuhan, bermanfaat untuk 

menentukan apakah tindakan dari pada administrator program, staf dan 

pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, 

instansi pemerintah dan atau lembaga profesional.
33

 

2. Jenis-jenis Pengawasan 

Adapun jenis-jenis pengawasan yang dilakukan untuk proses 

kegiatan adalah: 

a. Pengawasan intern dan Ekstern 

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh 

orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang 

bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan 

cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in 

control)  atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat 

jenderal pada setiap kementrian dan inspektorat wilayah untuk setiap 

daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah 

pengawasan Kementrian Dalam Negeri. Pengawasan ekstern adalah 

pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar 

unit organisasi yang di awasi. 
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b. Pengawasan Preventif dan Represif 

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan 

yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu 

dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan”. 

Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud 

untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan 

negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di 

sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan 

anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan 

preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh 

atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan 

dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Di sisi lain, pengawasan respresif 

adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah 

kegiatan itu dilakukan”. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan 

pada akhir tahun anggaran di mana anggaran yang telah ditentukan 

kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan 

dan pengawasannya untuk mengatahui kemungkinan terjadinya 

penyipangan. 

c. Pengawasan Aktif dan Pasif. 

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk 

“pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang 

bersangutan”. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang 

melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap 



 
 
 

39 
 

surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti 

penerimaan dan pengeluaran”. Di sisi lain, pengawasan berdasarkan 

pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechmatigheid) adalah 

“pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan 

peraturan, tidak kedaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya”. 

Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai 

maksud tujuan pengeluaran (doelmagtigheid) adalah “pemeriksaan 

terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu 

pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah 

mungkin”. Pengawasan kebenaran formil menurut hak 

(rechtimatigheid). Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, 

pengawasan ditunjukkan untuk menghindari terjadinya “korupsi, 

penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada 

aparatur atau pegawai negeri”. Dengan dijalankannya pengawasan 

tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran 

dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.  

Jenis dan isi pengawasan dilakukan semata-mata menurut atau 

berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga pengawasan tidak 

berlaku atau tidak diterapkan hal yang tidak ditentukan atau 

berdasarkan undang-undang. Mencermati pengertian pengawasan 

tersebut maka dapat ditarik beberapa unsur yang terkandung 

didalamnya, yakni: 

a. Adanya aturan hukum sebagai landasan pengawasan; 
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b. Adanya aparat pengawasan; 

c. Adanya tindakan pengamatan; 

d. Adanya obyek yang diawasi.
 34

 

3. Fungsi Pengawasan 

Menurut Sule dan Saefullah bahwa fungsi pengawasan adalah 

identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga 

pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi 

dapat tetap tercapai.  

Lebih lanjut mengenai fungsi dan pengawasan, Simbolon 

mengemukakan bahwa, fungsi dari pengawasan yaitu:
35

 

a. Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi 

tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan 

b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan prosedur yang ditentukan. 

c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian 

dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. 

d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan 

pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.  

Selanjutnya Terry dan Leslie dalam Sule dan Saefullah 

mengemukakan bahwa fungsi pengawasan adalah cara menentukan, 
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apakah diperlukan sesuatu penyesuaian atau tidak dan karena itu ia harus 

merupakan bagian integral dari sistem manajemen.
36

 

Sementara sudarsono dan edilius mengemukakan bahwa 

pengawasan agar dapat diperoleh hasil produksi berupa barang dan jasa 

yang berkualitas dalam jangka waktu yang susuai dengan rencana yang 

telah ditentukan.
37

 

Sehingga dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

memastikan supaya, rencana yang telah di tetapkan bisa berjalan dengan 

lancar dan sesuai dengan proses yang telah diatur. 

D. Fiqih Siyasah dan Ruang Lingkupnya 

1. Fiqh Siyasah 

Kata “Fiqih Siyasah” yang tulisan bahasa Arabnya adalah 

 dan yang (الفقه  ) berasal dari dua kata yaitu kata Fiqh افقه السيا سي

kedua adalah al-Siyasi (السيا سي).  

Kata fiqh secara bahasa adalah faham. Ini seperti yang diambil dari 

ayat Al-Quran , yakni: 

ًُ َكِثيًسا ِممَّب َتُقُُل  َقبُلُا َيب ُشَعْيُب َمب َوْفَق
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Artinya : “kaum berkata: Wahai Syu‟aib, kami tidak memahami 

banyak dari apa yang kamu bicarakan”.
38

 

Secara istilah menurut ulama usul, kata Fiqh berarti: 

 العلن با ال حكا م ا لشر عية العولية الوكتسب هي اد لتها التفصيا ية

yaitu “mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali 

dari dalil-dalilnya secara terperinci”.
39

 Sedangkan al-siyasi bila, secara 

bahasa berasal dari “ سيا سة- يسى س- سا س ” yang memiliki arti mengatur  

  . (دبر/ ا هر) 

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud Fiqh 

Siyasah. Maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi 

bahasa dan istilah. Kata Fiqih secara bahasa berarti tahu, paham dan 

mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum 

agama, yurisprudensi islam. Secara etimologis (bahasa) Fiqh adalah 

keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si 

pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud 

perkataan dan perbuatan.
40

 

Kamus al-Munjid dan Lisan al-Arab, kata Siyasah kemudian 

diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, 

kepengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya al-
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siyasah kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara 

membawa kemaslahatan. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur 

penting di dalah fiqh siyasah yang saling berhubungan secara timbal balik, 

yaitu yang pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah 

pihak yang diatur.
41

 Melihat kedua unsur tersebut, menurut Prof. H.A. 

Djazuli, menyatakan bahwa fiqih siyasah itu mirip dengan ilmu politik, 

yang mana dinukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa dua unsur penting 

dalam bidang politik, yaitu negara yang pemerintahannya bersifat ekslusif 

dan unsur masyarakat.
42

 

Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, Fiqh Siyasah berbeda 

dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang di nukil Prof. 

A.A.Djazuli, bahwa Fiqh Siyasah tidak hanya menjalankan fungsi 

pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi 

pengarahan (ishlah). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya 

menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.
43

 

Sebagai mana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur 

penting didalam Fiqih Siyasah yang saling berhubungan secara timbal 

balik, yaitu: pihak yang mengatur, pihak yang diatur. Melihat unsur 

tersebut menurut Prof. H. A. Dzajuli, Fiqih Siyasah itu mirip dengan ilmu 
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politik, yang mana di nukil dari Wirjono Prodjodiiro bahwa “Dua unsur 

penting dalam bidang politik, yaitu Negara yang perintahnya bersifat 

eksekutif dan unsur masyarakat”
 44

  ini juga dibuktikan dengan definisi 

politik di dalam Penguin Encyclopedia: “Political Scince: the academic 

discipline which describes and analyses the perations of goverment, the 

state, and other political organizations, and any other factors which 

influence their behavior, such as economics. A major concern is to 

establish how power is exercised and by whom, in resolving conflict within 

society” 

Yang apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah ilmu 

politik: disiplin akademis yang menggambarkan dan menganalisa operasi 

pemerintahan, negara, dan organisasi politik lainnya, dan faktor lain yang 

mempengaruhi perilaku mereka, seperti ekonomi. Perhatian utama dalah 

untuk menetapkan bagaimana kekuasaan dilaksanakan dan oleh siapa, 

dalam menyelesaikan konflik di dalam masyarakat 

Ternyata, memang di dalam definisi ilmu politik di sini, tidak 

disinggung sama sekali tentang kemashlahatan untuk rakyat atau 

masyarakat secara umum. 

Oleh karena itu, politik yang didasari adat istiadat atau doktrin 

selain Islam, yang dikenal dengan Siyasal Adl‟iyyah itu bukanlah Fiqih 
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45 
 

Siyasah, hanya saja selagi Siyasah Adl‟iyyah itu tidak bertentangan dengan 

prinsip islam, maka ia tetap dapat diterima.  

2. Ruang Lingkup 

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita 

membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas 

lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. Fiqih Siyasah adalah ilmu 

yang otonom sekalipun bagian dari ilmu Fiqih. Selanjutnya, Hasbi Ash 

Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasan ilmu Fiqih mencakup individu, 

masyarakat dan Negara, meliputi bidang, bidang ibadah, muamalah, 

kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara 

pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, 

damai dan traktat. 

Objek Fiqih Siyasah menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang 

apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara 

dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam dengan non 

Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh 

sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara 

tersebut. 

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan 

ruang lingkup kajian Fiqih Siyasah. Ada yang membagi menjadi lima 

bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun 

perbedaan ini tidaklah terlalu terprinsipil. 
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Menurut Imam Al-Mawardi, seperti yang dituangkan berdasarkan 

karangan Fiqih Siyasahnya yaitu Al-ahkam al-Sultaniyyah, maka dapat 

diambil kesimpulan ruang lingkup Fiqih Siyasah adalah sebagai berikut:
45

 

a. Siyasah Dusrturiyyah 

b. Siyasah Maliyyah 

c. Siyasah Qadla‟iyyah 

d. Siyasah harbiyyah 

e. Siyasah Iddariyyah 

Sedangkan menurut Imam Ibn Taumiyyah, mendasarkan objek 

pembahasan ini pada surat An-Nisa Ayat 58 dan 59 yakni: 

إَى الَلَه َيْأُهُرُكْن َأْى ُتَؤُدوا األَهاًَاِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْوُتْن َبْيَي الٌَاِس َأْى َتْحُكُوىا 

 ِباْلَعْدِل

Artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah 

kepada yang berhak menerimanya dan apanila kamu 

menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkannya 

dengan adil”
46

 

ََُأَِلي اْلَؤْمِس ِمْىُكْم ۖ َفِئْن  َََأِطيُعُا الَسُسَُل   ًَ ٍَب اَلِريَه آَمُىُا َأِطيُعُا الَّل َيب َأُي

ُِْم  ََاْلَي  ًِ ََالَسُسُِل ِإْن ُكْىُتْم ُتْؤِمُىَُن ِببلَّل  ًِ َتَىبَشْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُسُّدَُي ِإَلى الَّل

َََأْحَسُه َِيًّلب اْلآِخِس ۚ َذِٰلَك َخْيٌس   َتْؤ
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 
47

 

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan 

(pemerintahan), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada 

yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 

berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dan dalam 

kalangan militer maupun kalangan lain wajib manaati Allah dan RasulNya 

serta mematuhi pemerintah. Dan dalam kitabnya tersebut Ibnu Taimiyah 

membagi ruang lingkup Fiqih Siyasah adalah sebagai berikut: 

a. Siyasah Qadla‟iyyah 

b. Siyasah Idariyyah 

c. Siyasah Maliyyah 

d. Siyasah Dauliyyah/siyasah Kharijiyyah 

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat Fiqih Siyasah 

adalah membuat peraturan perundang-udangan yang dibutuhkan untuk 

mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya 

untuk tujuan kemashlahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan 
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mereka. Dan Abdul Wahhab Khaliaf mempersempitnya menjadi tiga 

bidang kajian saja, yaitu: 

a. Siyasah Qadla‟iyyah 

b. Siyasah Dauliyyah 

c. Siyasah Maliyyah 

E. Ahl al-Hall wa al-‘Aqd/ Badan Permusyawaratan Kampung 

1. Definisi dan Sejarah Ahl al-Hall wa al-‘Aqd 

Istilah ahlul halli wal aqdi barasal dari tiga suku kata, yaitu ahlun, 

hallun dan aqdun. Kata اهل berarti ahli atau famili atau keluarga, 

sedangkan kata حل berarti membuka atau menguraikan, sementara kata عقد 

memiliki arti perjanjian. Dari ketiga suku kata tersebut dapat dirangkai 

menjadi sebuah kata (istilah) yang mempunyai arti "orang-orang yang 

mempunyai wewenang melonggarkan dan mengikat”.
48

 Bibit konsep 

Ahlul Halli Wal Aqdi pertama kali muncul dalam masa Khalifah Umar bin 

Khattab. Khalifah Umar bin Khattab, sebelum kewafatannya menunjuk 

enam orang sahabat yang menjadi tim formatur untuk memilih Khalifah 

setelah beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abi 

Waqash, Abdu al- Rahman bin Auf, Zubair bin Al- Awwam, dan Thalhah 

bin Ubaidillah serta Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar hanya 

bertindak sebagai penasihat, dan tidak berfungsi sebagai calon.
49

 

Istilah Ahlul Halli Wal Aqdi dirumuskan oleh ulama fikih untuk 

sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk 
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menyuarakan hati nurani mereka. Paradigma pemikiran ulama fikih 

merumuskan istilah Ahlul Halli Wal Aqdi didasarkan pada sistem 

pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh 

sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar dan Muhajirin. Mereka ini 

oleh ulama fikih diklaim sebagai Ahlul Halli Wal Aqdi yang bertindak 

sebagai wakil umat. Walaupun pemilihan Abu Bakar dan Ali dilakukan 

secara spontan atas dasar tanggung jawab terhadap kelangsungan keutuhan 

umat dan agama. Namun kedua tokoh tersebut mendapat pengakuan dari 

umat. Ahlul Halli Wal Aqdi adalah orang berkecimpung langsung dengan 

rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka 

menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, takwa dan 

adil, dan kecermelangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam 

memperjuangkan kepentingan rakyat.
50

 

Seperti pendapat Rasyid Ridha yang dikutip Suyuthi, ulil amri 

adalah Ahlul Halli Wal Aqdi. Ia menyatakan: “Kumpulan ulil amri dan 

mereka yang disebut Ahlul Halli Wal Aqdi adalah mereka yang mendapat 

kepercayaan dari umat yang terdiri dari para ulama, para pemimpin 

militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti 

pedagang, tukang, petani, para pemimpin perusahaan, para pemimpin 

partai politik dan para tokoh wartawan. Al-Razi juga menyamakan 

pengertian antara Ahlul Halli Wal Aqdi dengan ulil amri, yaitu para 
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pemimpin dan penguasa. Demikian juga Al-Maraghi yang sependapat 

dengan apa yang diungkapkan Rasyid Ridha.
51

 

Dengan demikian, Ahlul Halli Wal Aqdi dapat didefinisikan 

sebagai sebuah lembaga yang berisi tokoh masyarakat dari berbagai latar 

belakang yang diberi kewenangan untuk memilih seorang khalifah atau 

pemimpin bagi umat Islam. Lembaga ini juga berhak membuat ketentuan 

mengenai syarat seseorang yang boleh dipilih sebagai khalifah atau 

pemimpin. Dalam terminologi politik Ahlul Halli Wal Aqdi adalah dewan 

perwakilan rakyat (lembaga legislatif) sebagai representasi dari seluruh 

masyarakat (rakyat) yang akan memilih kepala negara serta menampung 

dan melaksanakan aspirasi rakyat. 

Dari mulai masa pemerintahan khalifah Abu Bakar, semua masalah 

yang berhubungan dengan negara dan kemaslahatan umat apabila ia tidak 

menemukan penyelesaiannya di dalam Al-Quran dan hadist maka 

permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika mereka 

semua sepakat atas satu keputusan, maka dia pun memutuskan 

permasalahan tersebut sesuai hasil musyarawah tadi. Begitu pula pada 

masa pemerintahan Umar bin Khattab, dia mempunyai orang-orang 

khusus dari pada ulil amri yang disebut sebagai Ahlul Halli Wal Aqdi 

untuk melaksanakan musyawarah guna menyelesaikan permasalahan yang 

berhubungan dengan negara dan kemaslahatan umat.
52
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Intuisi musyawarah diwujudkan oleh khalifah Umar bin Khattab 

menjadi majelis atau lembaga tertinggi sebagai lembaga pemegang 

kekuasaan legislatif dalam pemerintahannya. Setiap keputusan dan 

peraturan yang dibuat pada masa pemerintahannya diproses melalui 

musyawarah. Pada masa pemerintahannya dibentuk dua badan penasehat 

atau syura. Badan penasehat yang satu merupakan sidang umum, yang 

diundang bersidang bila Negara menghadapi bahaya. Sedang yang lainnya 

adalah badan khusus yang membicarakan masalah rutin dan penting. 

Bahkan masalah pengangkatan dan pemecatan pegawai sipil serta lainnya 

dibawa ke badan khusus ini dan keputusannya dipatuhi.
53

 

Khalifah Umar mempunyai satu cara musyawarah yang belum 

pernah dilakukan sebelumnya, yaitu terkadang apabila ia menghadapi 

suatu masalah pertama ia bawa ke sidang musyawarah umum yang 

dihadiri oleh kaum muslimin untuk mendengarkan pendapat mereka. 

Kemudian masalah yang sama ia bawa ke sidang khusus yang dihadiri 

oleh para sahabat nabi yang senior dan sahabatsahabat cendikiawan untuk 

mendengarkan pendapat mereka yang terbaik. 

Umar juga pernah mengizinkan penduduk bermusyawarah untuk 

memilih calon yang pantas dan jujur menurut pendapat mereka. Hal ini 

terjadi ketika ia hendak mengangkat pejabat pajak untuk Kufah, Basrah 

dan Syria.
54

 Setelah Umar wafat, lembaga Syura yang dibentuk oleh Umar 
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segera melakukan rapat untuk menentukan pengganti Umar sesuai dengan 

amanah Umar bin Khattab. 

Utsman dalam memerintah juga mengedepankan musyawarah 

namun tindakannya cenderung menjurus nepotisme sehingga menjadi 

bumerang bagi dirinya sendiri di kemudian hari. Hanya pada saat 

pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah untuk menggantikan 

Utsman lembaga Syura yang dibentuk oleh Umar tidak lagi mengadakan 

musyawarah, namun pengangkatan Ali dilakukan melalui musyawarah 

oleh orang terdekat dengan keluarganya, namun dalam pemerintahannya 

Ali juga mengedepankan musyawarah sebagaimana yang telah dilakukan 

oleh pendahulunya.
55

 

Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah Ahlul Halli 

Wal Aqdi didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang 

dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar 

dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama fikih diklaim sebagai Ahlul Halli 

Wal Aqdi yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun pemilihan Abu 

Bakar dan Ali dilakukan secara spontan atas dasar tanggung jawab 

terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun kedua tokoh 

tersebut mendapat pengakuan dari umat.  

Dengan demikian, Ahlul Halli Wal Aqdi terdiri dari berbagai 

kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda, baik 

dari birokrat pemerintahan maupun tidak yang lazim disebut pemimpin 
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formal dan pemimpin informal. Tidak semua pemimpin dan pemuka 

profesi dan keahlian yang disebut otomatis adalah anggota dari Ahlul Halli 

Wal Aqdi, sebab anggota lembaga ini harus memenuhi kualifikasi. Al-

Mawardi dan Rasyid Ridha merumuskan beberapa syarat, yaitu berlaku 

adil dalam setiap sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan, dan memiliki 

wawasan dan kearifan. Dengan kualifikasi ini diharapkan golongan Ahlul 

Halli Wal Aqdi dapat menentukan siapa diantara ahl al-imamat yang 

pantas menjadi kepala negara menurut syarat-syarat yang ditentukan, dan 

mampu memegang jabatan itu untuk mengelola urusan negara dan 

rakyat.
56

 

Begitu pula pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dia 

mempunyai orang-orang khusus dari pada ulil amri yang disebut sebagai 

Ahlul Halli Wal Aqdi untuk melaksanakan musyawarah guna 

menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan negara dan 

kemaslahatan umat.
57

 Secara realita, masalah kelompok Ahlul Halli Wal 

Aqdi dan pemilu adalah seperti masalah “kekhalifahan” sebagaimana yang 

dikatakan oleh Ibnu Khaldun yakni termasuk kemaslahatan umat yang 

semua pengaturannya diserahkan kepada rakyat. Hal ini tidak termasuk 

masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah dan keyakinan. Dalam 

bukunya Farid Abdul Khaliq memastikan bahwa kelompok Ahlul Halli 

Wal Aqdi yang sering dipakai dalam istilah turats fikih sejak awal Islam 

adalah mereka “Dewan Perwakilan Rakyat” atau yang biasa disebut Ahlul 
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Ikhtiyar, yang para khalifah selalu merujuk kepada mereka dalam perkara-

perkara rakyat juga berkomitmen dengan pendapat mereka, dan mereka 

mempunyai hak untuk memilih atau menobatkan khalifah juga 

memberhentikannya. Ahlul Halli Wal Aqdi terdiri dari para ulama, para 

pemimpin suku dan pemuka masyarakat yang menguatkan mereka sebagai 

lembaga legislatif.
58

 

2. Dasar Ahl al-Hall wa al-‘Aqd 

Bila Al-quran dan sunah sebagai dua sumber perundang-undangan 

Islam tidak menyebutkan Ahl al-Hall wa al-„Aqd atau Dewan Perwakilan 

Rakyat, namun sebutan itu hanya ada di dalam turats Fiqih kita di bidang 

politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar 

menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam Al-quran ada dalam mereka 

yang disebut dengan “ulil amri” dalam firman Allah SWT:  

ََُأَِلي اْلَؤْمِس ِمْىُكْم ۖ َََأِطيُعُا الَسُسَُل   ًَ ٍَب اَلِريَه آَمُىُا َأِطيُعُا الَّل  .....َيب َأُي

Artinya: “....Taatilah Allah dan ta‟atilah Rasul-Nya, dan ulil amri di 

antara kamu.”
59

. 

Juga dalam firman-Nya:  

ٍُْم ۗ ًُ ِمْى ًُ اَلِريَه َيْسَتْىِبُطَُو ٍُْم َلَعِّلَم ََِإَلىٰ ُأَِلي اْلَؤْمِس ِمْى ُْ َزُّدَُي ِإَلى الَسُسُِل  َََل ...... 
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Artinya: “....Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil 

amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin 

mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari 

mereka (Rasul dan ulil amri).”
60

  

Dasar sebutan ini juga ada dalam mereka yang disebut dengan 

umat dalam firman-Nya:  

َُْن َعِه اْلُمْىَكِس ۚ  ٍَ َََيْى َََيْؤُمُسََن ِببْلَمْعُسَِف  ََْلَتُكْه ِمْىُكْم ُأَمٌة َيْدُعَُن ِإَلى اْلَخْيِس 

ٌُُم اْلُمْفِّلُحَُن ََُأََلِٰئَك   

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan rakyat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan 

mencegah dari yang mungkar; mereka adalah orang-orang 

yang beruntung.”
61

. 

Dengan demikian, ia juga telah menetapkan satu prinsip “sesuai 

dengan undang-undang” dalam komunitas politik, salah satu prinsip 

terpenting yang ditetapkan oleh Islam di bidang konstitusional politik, 

yang belakangan ini dikenal oleh ilmu politik barat dan membuat beberapa 

gambaran penerapannya.
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3. Syarat- syarat Ahl al-Hall wa al-‘Aqd 

Ahl al-Hall wa al-„Aqd terdefinisikan dan teridentifikasi 

berdasarkan sifat-sifat atau syarat-syarat yang harus mereka penuhi, yaitu 

sebagaimana yang disebutkan oleh al-Mawardi ada tiga berikut ini: 

a. Al-„adaalah yang memenuhi syarat-syaratnya adalah sebuah talenta 

yang mendorong pemiliknya untuk selalu komitmen pada ketakwaan 

dan meruah. Adapun yang dimaksudkan dengan ketakwaan adalah 

menjalankan perintah-perintah syara‟ dan menjauhi larangan-

larangannya. 

b. Memiliki ilmu yang bisa digunakan untuk mengetahui siapa orang 

yang berhak menjabat imamah berdasarkan syarat-syarat menjadi 

imamah yang diperhitungkan. 

c. Pandangan dan kebijaksanaan yang bisa menjadikan pemiliknya 

mampu menyeleksi dan memilih siapakan yang paling layak menjabat 

imamah dan paling kapabel dalam mengurus dan meneglola 

kemaslahatan-kemaslahatan.
 63

  

Al-Mawardi tidak memberikan pendapatnya sendiri berapa jumlah 

anggota Ahlul Halli Wal Aqdi yang ideal untuk menjalankan tugasnya. Al-

Mawardi juga tidak menjelaskan bagaimana Ahlul Halli Wal Aqdi ini 

terbentuk, bagaimana proses rekrutmennya. Namun apabila kita melihat 

pada tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab, maka Ahlul Halli 

Wa Al-„Aqdi anggotanya dipilih atau ditentukan oleh seorang Khalifah 
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atau penguasa tertinggi dengan jumlah anggota enam orang serta dalam 

keanggotaannya terdapat anggota yang bertindak sebagai pihak yang 

independen, hanya sebagai penasihat, dan tidak memiliki hak untuk 

memilih ataupun dipilih. 

4. Tugas dan Wewenang Ahl al-Hall wa al-‘Aqd 

Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa di dalam Islam, 

kekuasaan (kedaulatan) ada ditangan umat, yang diselenggarakan oleh 

Ahlul Halli Wal Aqdi. Kelompok ini mempunyai wewenang untuk 

mengangkat khalifah dan para Imam, juga untuk memecatnya jika 

musyawarah sudah terpenuhi demi kepentingan umat. Tugas mereka tidak 

hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, 

mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan 

tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku dan 

melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi 

negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran 

pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan 

yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk 

mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-

hak Allah.
64

 

Dari uraian para ulama tentang ahl al-hall wal-aqd ini tampak hak-

hak sebagai berikut: 
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a. Ahl al-hall wal-aqdi adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang 

mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiat imam. 

b. Ahl al-hall wal-aqdi mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan 

masyarakat kepada yang maslahat. 

c. Ahl al-hall wal-aqdi mempunyai wewenang membuat undang-undang 

yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur 

secara tegas oleh Al-Quran dan Hadist. 

d. Ahl al-hall wal-aqdi tempat konsultasi imam di dalam menentukan 

kebijakannya. 

e. Ahl al-hall wal-aqdi mengawasi jalannya pemerintahan, wewenang no 

1 dan 2 mirip dengan wewenang MPR, wewenang no 3 dan 5 adalah 

wewenang DPR, dan wewenang no 4 adalah wewenang DPA di 

Indonesia sebelum amandemen UUD 1945.
 65

 

Menurut Al-Mawardi, tugas Ahlul Halli Wal Aqdi terbatas pada 

dua hal, yaitu: 

a. Mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum 

yang diantaranya adalah menetapkan peraturan atau hukum kepada 

rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah. 

b. Menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang 

menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. 
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Selain dua hal di atas, lembaga ahlul halli wal aqdi juga memiliki 

wewenang untuk memecat khalifah jika dianggap sudah menyalahi 

kepentingan umat dan itu juga dilakukan secara musyawarah.
66
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BAB III 

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DALAM 

MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN DI DESA DONOMULYO, 

KECAMATAN BANJIT, KABUPATEN WAY KANAN, PROVINSI 

LAMPUNG 

 

A. Gambaran Umum Desa Donomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten 

Way Kanan,Provinsi Lampung 

 

1. Sejarah Desa Donomulyo 

Pada tahun 1966 masyarakat dari Jawa Tengah dan Jawa Timur 

datang ke Lampung Objek tranmigrasi wilayah Lampung Utara. Pada waktu 

itu penduduk yang datang tersebut ditempatkan di Baradatu dan selanjutnya 

ditempatkan di Objek Tranmigrasi Lokasi wilayah Rebang Kasui.  

Pada tahun 1967 bulan Februari tanggal 1 atas kesepakatan segenap 

tokoh masyarakat berdirilah kampung Donomulyo. Pada waktu itu 

Kampung Donomulyo dibagi menjadi lima Dusun yaitu Dusun Malang, 

Tulung Agung, Mojokerto, Sidomulyo dan Setiyabakti.  

Pada masa tersebut penduduk kampung Donomulyo yang berjumlah 

lebih kurang 250 kk bermata pencaharian sebagai petani. Pada tahun 1999 

Kampung Donomulyo masuk wilayah Kabupaten Way Kanan hasil dari 

pemekaran dari kabupaten Lampung Utara. Dan selanjutnya pada tahun 

2008 kampung Donomulyo bertabah jumlah dusun yaitu enam dusun dan 

diberi nama dusun demak.  
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Adapun nama daripada kepala kampung yang pernah menjabat dari 

tahun 1966 sampai saat ini tahun 2016 yaitu:
67

 

NO NAMA  

KEPALA KAMPUNG 

TAHUN  

MEMERINTAH 

1. Saniman  1966 - 1969 

2. Tomo  1969 - 1972 

3. Murtam  1972 - 1982 

4. Kasimun  1982 - 1988 

5. Shomad Riyadi 1988 - 1996 

6. Kasimun  1997 - 2007 

7. Nuryadi  1997 - 2013 

8. Srahnoh 2013 - 2019 

Sumber: Profil Desa Donomulyo 

 

2. Keadaan Geografis Desa Donomulyo 

 

a. Letak Wilayah 

Kampung Donomulyo  memiliki luas wilayah yang lumayan  besar, 

serta daerah administratif Kampung Donomulyo jika menilik ke Kampung 

lainnya yang terdapat di Kecamatan Banjit  adalah menjadi salah satu 

Kampung yang memiliki wilayah administratif sedang  dengan  demikian, 

dengan luas wilayah tersebut yang harus dikembangkan oleh Pemerintahan 

Kampung Donomulyo  maka hal itu bisa  membantu dalam meningkatkan 

potensi yang terdapat di Kampung Donomulyo pada masa ke masa.  
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Secara geografis Kampung Donomulyo merupakan salah satu 

Kampung di Kecamatan Banjit yang mempunyai luas wilayah mencapai  

806  Ha. Dengan jumlah penduduk Kampung keseluruhan sebanyak 3.433  

Jiwa. Kampung Donomulyo merupakan salah satu  Kampung dari 19 

(sembilan belas) Kampung dan 1 ( satu ) Kelurahan yang ada di kecamatan 

Banjit Kabupaten Way Kanan, Kampung Donomulyo berada pada 

ketinggian ± 190 dpl (longitut 6,70543 ºE dan etitut 106,70543 ºE) dan 

curah hujan ± 200 mm, rata-rata suhu udara 28º - 32º celcius. Bentuk 

wilayah berombak hanya 40%. Kampung Donomulyo terletak di sebelah 

Utara Kecamatan Banjit  yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan 

hanya menghabiskan waktu selama ± 15 menit.
68

 

 

 

 

 

 

 

 

Peta Kampung Donomulyo 

Sumber: Profil Desa Donomulyo 

 

 

                                                           
68

 Profil Desa Donomulyo  

PETA KAMPUNG 
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Ombak/lereng 

Darat 

Sebelah Utara  : Kampung Gistang  Kec.Blambangan Umpu 

Sebelah Timur : Kampung Gedung Rejo Kec. Baradatu 

Sebelah Selatan: Kampung Bali sadar Utara Kec. Banjit  

Sebelah Barat : Kelurahan Kasui Pasar Kec. Kasui 

b. Luas Wilayah  

Jumlah luas tanah Kampung Donomulyo seluruhnya mencapai 806  

ha dan terdiri dari tanah darat dan tanah Berombak/lereng  dengan rincian 

sebagai berikut :  

 Tanah Darat    : 530      ha 

 Tanah Ombak   : 276    ha 

       

 

 

 

 

                         Grafik Sebaran Wilayah 

 

c. Sumber Daya Alam 

 Pertanian  

 Peternakan 

 Perkebunan   

 Lahan Tanah 
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d. Orbitasi 

Orbitasi atau jarak dari pusat-pusat pemerintahan :  

 Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan  : 10 km  

 Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten  : 40 km 

 Jarak dari Pusat Pemerintahan Propinsi  : 200 km 

 Jarak dari Pusat Pemerintahan Pusat  : 400 km 

 

3. Keadaan Demografi Desa Donomulyo 

a.  Keadaan Peduduk 

Berdasarkan pemutahiran data pada bulan Desember 2015 jumlah 

penduduk Kampung Donomulyo terdiri dari 3.433 Jiwa degan rincian sebagai 

berikut:
69

 

No DUSUN Rt 

Jumlah Penduduk 

L P JML 

  
3 4 5 6 

1 MALANG  

45  KK 82 80 163 

47  KK 77 77 154 

2 TULUNG AGUNG  

 80  KK 160 140   300 

 81  KK 267 141 268 
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3 MOJOKERTO 

59  KK 170 172 192 

50  KK 140 150 182 

4 SIDOMULYO 

52  KK 98 109 158 

 40 KK 97 93 161 

5 SETIYABAKTI 

70  KK 145 141 237 

 71 KK 133 140 241 

6 DEMAK  

50  KK 80 86 166 

 48 KK 77 70 147 

JUMLAH 

 
694  KK 

 

  1.216 

 

1.153 

 

2.369 

 

Sumber: Profil Desa Donomulyo 

b. Data Jumlah Dusun, RT, dan RW
70

 

 Jumlah Dusun                          : 6     Wilayah 

 Jumlah RW                             : 6     Wilayah 

 Jumalah RT                            : 12   Wilayah 
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c. Keadaan Sosial  

a) Pendidikan : 

   SMK Swasta                            : -      Buah 

   SMP Swasta                            : -   Buah 

   Madrasah Tsanawiyah Swasta     : 1     Buah 

   Sekolah Dasar Negeri                : 2     Buah 

   MI Swasta                               : -     Buah 

   TK Swata                                : 1     Buah 

   Pondok Pesantren                    : 1     Buah 

b) Ketenaga kerjaan : 

 Petani Petani pemilik sawah       : 309 orang 

 Petani penggarap             : 55 orang 

 Pertukangan                      : 32 orang 

 Buruh Kebun                      : 247 orang 

 Pedagang                           : 107  orang 

 Pengemudi/jasa                 : 26 orang 

 PNS                                   : 42 orang 

 TNI/ POLRI                        : 3 orang 

 Pensiunan                          : 27 orang 

 Industri Kecil                     : 30 orang 

 Buruh Industri                    : 14 orang 
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c) Kesenian dan Kebudayaan 

 Group Qasidah      : 6 group 

 Nasyid       : 1 group 

 Orkes Gambus      : - group 

 Kuda Kepang      : 2 group 

d) Sarana Ibadah 

   Masjid Jami      : 1 Buah 

   Musholla / Langgar     : 7 Buah 

   Madrasah Diniyyah     : 1 Buah 

  Sekolah Menengah Pertama (SMP)   : 1 Buah 

e) Kepercacaanyang dianut 

 Islam        : 3.348 Orang 

 Keristen        : 5 Orang 

 Katholik        : - 

 Hindu        : 10 Orang  

 Budha        : -  

 Kepercayaan lainya      : 

d. Keadaan Sarana dan Prasaran Ekonomi Kampung Donomulyo 

a) Perekonomian Kampung 

Perekonomian yang ada di kampung donomulyo merupakan 

aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk 

kampung. Selain mayoritas penduduk sebagai petaani di kampung 
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Donoulyo tumbuh usaha-usaha kerajinan, warung, toko, home 

industry, peternakn dan perikanan. 

b) Kemampuan Keuangan kampung 

Kemampuan keuangan kampung masih mengandalkan 

bantuan dar pemerintah, sementara untuk pendapatan asli kampung 

dan bantuan pihak ketiga masih sangat kurang. 

c) Prasarana dan Sara Perekonomian Kampung 

1) Sarana Jalan 

Jalan Kampun merupakan akses menuju pusat kota belum 

semua di aspal dan keadaannya banyak yang rusak. Jalan gang 

untuk tiap RW belum semuanya di rabat beton. 

2) Sarana Irigasi 

Saluran irigasi yang ada di kampung Donomulyo 

kondisinya rusak parah, sehingga fungsinya belum maksimal.  

3) Sarana Telekomunikasi dan Informasi 

Dengan banyaknya alat telekomunikasi yang ada seperti 

telepon genggam (HP), akses internet membuat komunkaksi 

semakinlancar dan mudah. Disamping itu, sebagian keluarga 

telah memiliki sarana TV, radio, komputer yang menjadikn 

pengetahuan perkembangan jaman semakin cepat. Untuk saat ini 

kampung Donomulyo akses internet belum maksimal, sehingga 

sarana informasi publik belum bisa diakses oleh sebagian 

masyarakat. 
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4. Struktur Pemerintahan Desa Donomulyo 

a. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung 

Kampung Donomulyo menganut sistem kelembagaan pemerintahan 

Kampung dengan pola minimal, selengkapnya sbb:
71

 

Bagan Pemerintahan Kampung Donomulyo 
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 Wawancara Bapak Srahno, Kepala Desa Donomulyo, Tanggal 17 April 2018 

KEPALA KAMPUNG 

SRAHNOH 

 
BPK/BPD 

SUDARTO 

LPM/BKAD & Bumdes 

NUR.M.RIFA,I 

SEKRETARIS KAMPUNG 

RUBIYANTO 

KAUR PEMERINTAHAN  

FITRI HANDAYANI 

 

KADUS 

MALANG 

YATENI 

KADUS 
TULUNG 
AGUNG 

RUSDIYANTO 

KADUS 

MOJOKERTO 

TUKIMAN 

KADUS  

SIDO MULYO 

SUKARSAN 

KADUS 

SETIYABAKTI 

SUPRIYANTO 

KADUS 

DEMAK 

SUPIYUN 

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KAMPUNG 

 

KAUR 
PEMBANGUNAN 

SUKEMI 

KAUR UMUM 

GIGIH WIJONARKO 
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Dari struktur Pemerintahan Kampung di atas dapat kita jelaskan 

bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa di Donomulyo dilakukan oleh 

Kepala Kampung yang jabat oleh Srahnoh, Badan Permusyawaratan 

kampung yang diketuai oleh Sudarto, dan LPM atau BUMDes yang diketuai 

oleh Nur, M, Rifa’i. 

Kemudian Kepala Kampung dibantu oleh Sekretaris Kampung yaitu 

Rubiyanto, pelaksana teknis yang terdiri dari Kaur Umum yaitu Gigih 

Wijonarko, Kaur Pemerintahan yaitu Fitria Handayani dan Kaur 

Pembangunan yaitu Sukemi, serta dibantu oleh Kepala Dusun, Kampung 

Donomulyo memiliki enam dusun yaitu Dusun Malang, Tulung Agung, 

Mojokerto, Sidomulyo, Setiyabakti dan Demak, dan masing-masing Kepala 

Desun Bernama Yateni, Rusdianto, Tukiman Sukarsan, Supriyanto dan 

Supiyun.  
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b. Daftar Anggota Badan Permusyawaratan Kampung 

Daftar anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) adalah 

sebagai berikut:
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No Nama Jabatan Keterangan 

1. SUDARTO Ketua  

2. M.SYIFA Wakil Ketua  

3. AM.IDRUS Sekretaris  

4. MUSLAN Anggota  

5. MARSENI Anggota  

6. BUDIONO Anggota  

7. SUKIMIN Anggota  

Sumber: Profil Desa Donomulyo 

B. Peran Badan Permusyawaratan Kampung dalam Menjalankan Fungsi 

Pengawasan Pemerintahan 

 

1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung 

(BPK) 

Menurut Peraturan Daerah Way kanan Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Kampung mengatakan bahwa : 

“Kampung 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 diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia” 
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Dalam pemerataan pembangunan di Kampung, pemerintah 

melibatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa 

pada dasarnya pembangunan Kampung menggunakan prinsip dilakukan 

oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat ini akan 

menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi dalam 

pembangunan Kampung. Pembangunan Kampung pada akhirnya akan 

dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun 

Kampung kearah yang lebih baik dengan pembinaan dari pemerintah 

daerah yang akan berdampak positif dari pembangunan Kampung. 

Dalam Peraturan Daerah Way kanan Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Badan Permusyawaratan Kampung pada Pasal 1 dijelaskan bahwa : 

“Musyawarah Kampung musyawarah antara Badan 

Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur 

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan 

Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.” 

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan 

menggerakkan masyarakat untuk berpartispasi dalam pembangunan fisik 

Kampung dan penyelenggaraan administrasi Kampung, maka setiap 

keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah Kampung 

untuk mencapai keputusan bersama.  

Pemerintahan Kampung sangat berperan penting dalam 

pembangunan Kampung dalam hal ini Kepala Kampung beserta jajarannya 

diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan 
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Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa memiliki 

organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta perangkat Desa. 

Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh 

perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa.  

Dalam Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Badan Permusyawaratan Kampung Badan Permusyawaratan Kampung 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan di tetapkan secara demokratis. BPK merupakan lembaga 

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung 

yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPK 

berkedudukan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pembentuk 

peraturan kampung, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan kampung dan 

menjadi mitra pemerintahan kampung.
73

 

BPK memiliki tugas bersama dengan Kepala Kampung untuk 

merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan 

pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. BPK juga adalah perwakilan 

masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan 

penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu juga 

berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Kampung.  
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Dalam hal ini pemerintah Kampung desa Donomulyo telah 

melaksanakan pembangunan fisik kampung pada tahun 2017 yaitu: 

1) Sumur Bor yang berada di lima dusun yaitu Dusun Banyuwangi, 

Sidomulyo, Setia Bakti, Demak dan Malang. 

2) Rapat Beton yang berada di Dusun Setia Bakti. 

3) Aspal Lapen yang dibangun dari Jalan Dusun Setiya Bakti sampai 

Jalan Dusun Mojokerto. 

4) Gorong-gorong yang berada di Dusun Mojokerto dan Dusun 

Sidomulyo. 

Dari empat program pembangunan di desa Donomulyo, hanya satu 

pembanguan yang terhambat pelaksanaannya, yaitu pada pembangunan 

sumur bor. Pembangunan Sumur Bor di lima dusun ini bertujuan jika 

sewaktu-waktu ada masyarakat yang kekurangan sumber daya air saat 

kemarau tiba, dana yang digunakan untuk pembangunan tersebut merupakan 

anggaran Dana Kampung yang disusun dalam Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) tahun anggaran 2017.  

Pengawasan penyelenggaraan pembangunan Sumur Bor ini dilakukan 

oleh Badan Permusyawaratan Kampung Desa Donomulyo. Namun dalam 

pelaksanaannya, Badan Permusyawaratan Kampung belum maksimal dalam 

melakukan pengawasan terhadap pembangunan sumur bor tersebut. Karena 

menurut masyarakat desa donomulyo tidak semua dana yang ada di dalam 

RAB tersalurkan untuk pembangunan sumur bor tersebut. Dari hasil 
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wawancara yang berlangsung dengan Ketua RT 01,dusun Setia Bakti, 

mengungkapkan bahwa:  

“Pembangunan sumur bor ini sudah cukup lama, tapi tidak kunjung 

selesai, peran BPK dalam mengawasi pembangunan sumur bor ini 

saya rasa kurang maksimal, masalahnya dana sumur bor ini ternyata 

masih kurang dan belum sepenuhnya tersalurkan, anggaran danapun 

tidak transparan, dari jumlah anggaran yang diketahui hanya sekitar 

70% dana yang dikeluarkan, hal ini menimbulkan kecurigaan 

masyarakat Donomulyo, seharusnya BPK lebih efektif mengawasi 

anggaran Kampung, karna memang itu adalah tugas mereka.”
74

 

Sementara Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Ahmad 

Idrus menegaskan bahwa: 

“Sebenarnya anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada 

pemerintah kampung baru setengahnya dan belum semuanya turun, 

sehingga untuk dana sumur bor juga belum selurunya tersalurkan, 

seharusnya pembangunan sumur bor ini sudah selesai akhir tahun 

2017, dikarenakan dana nya belum turun seluruhnya terpaksa 

kegiatan pembangunan ini terhambat dan baru selesai bulan  

Februari 2018. Kami sebagai Anggota BPK sudah menjalankan 

tugas kami sesuai fungsinya, salah satunya pengawasan terhadap 
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penyelenggaraan pemerintahan, namun masih terdapat berbagai 

kendala, sehingga kami belum maksimal”
 75

 

Dari hasil penelitian yang penulis amati bahwa terjadi 

ketidakterbukaan dana kampung antara Pemerintah Kampung dengan 

Aparatur dan Masyarakat kampung Desa Donomulyo, sehingga masih 

terjadi kesalahfahaman. Berikut adalah lembar Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) Pemerintah Kampung Donomulyo: 
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Sumber: Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kampung Donomulyo 
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Di dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, Badan 

Permusyawaratan kampung (BPK) juga melaksanakan kontrol atau 

pengawasan kinerja kepala kampung dan peraturan kepala kampung. 

Pelaksanaan pengawasan Peraturan Kampung yang dimaksud disini yaitu 

Pelaksanaan pengawasan terhadap APBK dan RPBK yang dijadikan sebagai 

peraturan Kampung dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala 

Kampung. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan 

Permusyawaratan Kampung, adalah sebagai berikut : 

a. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Kampung 

Badan Permusyawaratan Kampung dalam menjalankan fungsinya 

mengawasi peraturan Kampung dalam hal ini yaitu mengawasi segala 

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kampung. Hal ini senada 

dengan hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan 

Kampung: “BPK selalu memantau segala bentuk kegiatan pemerintahan 

Kampung baik secara langsung maupun tidak langsung, hal  ini 

dilakukan untuk melihat apakah ada  penyimpangan peraturan yang 

dilakukan pemerintah kampung atau tidak”.
76

 

 Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPK Desa 

Donomulyo terhadap pelaksanaan peraturan desa, antara lain : 

a) Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. 

b) Jika terjadi penyelewengan, BPK memberikan teguran untuk    

pertama kali secara kekeluargaan.  
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c) BPK akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua 

BPK. 

d) Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPK 

akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di 

dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk 

ditindak lanjuti. 

b. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Kampung 

Pengawasan terhadap pelaksaanaan kegiatan yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Kampung Desa Donomulyo ini dapat dilihat dalam 

laporan pertanggungjawaban Kepala Kampung setiap akhir tahun 

anggaran. Bentuk pengawasan BPK Kampung Donomulyo adalah 

sebagai berikut: 

a) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan kegiatan 

Pemerintahan kampung. 

b) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud yaitu merupakan evaluasi 

atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang 

dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsive, transparansi, 

akuntabilitas dan objektif.
 77

 

c. Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa 

Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan 

pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran. Sesuai dengan hasil 

wawancara, dengan sekretaris BPK : “setiap tahunnya Pemerintahan 
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Desa Donomulyo memberikan laporan pertanggungjawaban kepada 

kami, mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh Pemerintahan desa 

dan perangkatnya dalam kapasitas sebagai pemerintah desa, dalam 

laporannya pemerintah desa menyapaikan pencapaian target 

penerimaan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa”. 
78

 

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPK yaitu: 

a) Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa. 

b) Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang 

digunakan untuk pembangunan desa. 

d. Pengawasan terhadap Keputusan Kepala Kampung 

Kepala kampung dalam melaksanakan pemerintahan Kampung 

berhak membuat keputusan Kepala Kampung. Pengawasan yang 

dilakukan oleh BPK terhadap keputusan kepala Kampung yaitu sebagai 

berikut: 

a) Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut. 

b) Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan 

pedoman penyusunan RAPBK. 

c) Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau 

tidak. 

d) Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada 

penyelewengan atau tidak.
 79
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e) Memberi tidakan berupa sanksi atau teguran jika terjadi 

penyelewengan dalam menjalankan keputusan tersebut. 

Dari hasil penelitian yang penulis amati bahwa pengawasan yang 

dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kampung di Desa Donomulyo 

Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan sudah berjalan namun belum  

maksimal dalam pelaksanaan pemerintahannya, kurangnya komunikasi dan 

koordinasi antara anggota dengan ketua Badan Permusyawaratan Kampung 

menyebabkan kurang efektifnya kegiatan pengawasan,
80

 sumber daya 

manusia yang kurang dalam hal pendidikan dan beberapa anggota BPK 

sudah lanjut usia juga menyebabkan kinerja Badan Permusyawaratan 

kampung menjadi terhambat. 
81

 

Pengawasan yang dilakukan oleh BPK Desa Donomulyo juga belum 

terjadwal sehingga pelaksanaan pengawasan hanya didasarkan pada 

kegiatan yang sedang berlangsung. Hal ini akan menimbulkan persepsi 

masyarakat bahwa BPK bekerja jika ada kegiatan di desa.
82

 

Dalam hal ini juga ditambahkan dengan pernyataan Sekretaris Badan 

Permusyawaratan Desa Donomulyo saat di wawancarai,
83

 menurut beliau, 

pengawasan di Desa Donomulyo belum berjalan secara maksimal, ini 

dikarenakan masih ada sikap tertutup antara aparatur desa dengan aparat 
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BPK, terutama masalah penggunaan anggaran desa, sejauh ini transparasi 

Anggara desa masih menjadi hal yang menakutkan sehingga tugas BPK 

dalam hal pengawasan juga berjalan secara pincang.  

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Badan Permusyawaratan 

Desa 

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif, dalam 

pelaksanaan fugsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi 

kinerjanya dalam mecapai tujuan, seperti halnya dengan Badan 

Permusyawaratan Kampung (BPK), untuk menjadi efektif dan baik tidak 

serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. Berikut diperlihatkan data mengenai hasil wawancara 

unsur penyelenggara pemerintahan yakni  tokoh masyarakat desa 

Donomulyo tentang kendala yang dialami oleh BPK dalam melaksanakan 

tupoksinya, beliau mengatakan bahwa:
84

 “Ada beberapa kendala yang 

sering kami lihat yang dialami BPK dalam melaksanakan tupoksinya 

yakni minimnya sumber daya manusia dan fasilitas oprasional BPK, dan 

Minimnya pelatihan dan penyuluhan tentang penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Hal tersebut yang sering ditemui dalam pelaksanaan 

tupoksi BPK”.  Hal diatas dibenarkan oleh Ketua BPK Desa Donomulyo : 

“kurangnya sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi dan 
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beberapa anggota BPK juga sudah lanjut usia, serta minimnya fasilitas itu 

menyebabkan terhambatnya kinerja kita”
 85

 

Selain itu faktor-faktor lain yang dapat mendukung pelaksanaan 

pengawasan BPK adalah: 

a) Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPK dalam 

melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan 

dari masyarakat kepada BPK menjadikan BPK lebih mempunyai ruang 

gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat 

tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan 

suatu Perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang 

menjadikan segala keputusan dari BPK dan Pemerintah Kampung 

menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam 

bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat 

menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPK. 

Hal ini dibenarkan oleh anggota BPK itu sendiri, bahwa ketika ada 

informasi mengenai penyelewengan oleh aparat kampung yang tidak 

diketahui oleh BPK masyarakat langsung melaporkannya kepada BPK, 

sehingga BPK bisa menindaklanjutinya.
86

 

b) Pola Hubungan Kerjasama Dengan Pemerintah Desa 

Salah satu faktor pendukung efektifitas tugas dan fungsi BPK adalah 

terciptanya hubungan yang harmonis antara BPK dengan Pemerintahan 
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desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, 

serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan. 

Keharmonisan ini disebabkan karena danya kepentingan bersama yang 

ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Desa. Sebagai 

unsur yang bermitra dalampenyelenggaraan Pemerintah Desa, BPK dan 

Pemerintahan Desa selalu menyadari adanya kekudukan yang sejajar 

antara keduanya.
87

 

c) Tunjangan Pokok  

Adanya pemberian tunjangan pokok oleh pemerintah kepada 

Badan Permusyawaratan Kampung mendorong kinerja BPK untuk 

menjadi lebih baik. Walaupun bagi anggota BPK itu sendiri tunjangan 

pokok yang diberikan belum memadai dan memuaskan,
88

 namun bagi 

mereka adanya tunjangan pokok ini merupakan wujud penghargaan dan 

kepedulian pemerintah terhadap BPK.  

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat kinerja BPK 

adalah:
89

 

a) Tingkat pendidikan dan usia anggota BPK. 

b) Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara anggota dengan ketua 

BPK. 

c) Keahlian dan keterampilan yang terbatas pada anggota BPK. 

d) Masih adanya sikap tertutup antara BPK dengan aparatur kampung. 

e) Minimnya sarana dan fasilitas oprasional BPK. 
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BAB IV 

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DALAM 

MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PERSPEKTIF FIQIH 

SIYASAH 

 

A. Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Kampung Di Desa 

Donomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan Dalam 

Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan. 

 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa di dalam 

pelaksanaan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) 

memiliki tugas bersama dengan Kepala Kampung untuk merencanakan dan 

menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan 

pembangunan fisik Desa. BPK juga adalah perwakilan masyarakat dalam 

hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan 

pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu juga berkewajiban 

untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Kampung. Serta 

melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa. 

Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa yang dimaksud disini yaitu 

Pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang dijadikan 

sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala 

Desa. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPK Kampung 



 
 
 
86 
 

Donomulyo sejauh ini belum menunjukan kemajuan dalam hal segi 

pemenuhan kemakmuran masyarakat kampung Donomulyo.  

Dalam hal ini pemerintah Kampung desa Donomulyo telah 

melaksanakan pembangunan fisik kampung pada tahun 2017 berupa: 

1) Sumur Bor yang berada di lima dusun yaitu Dusun Banyuwangi, 

Sidomulyo, Setia Bakti, Demak dan Malang. 

2) Rapat Beton yang berada di Dusun Setia Bakti. 

3) Aspal Lapen yang dibangun dari Jalan Dusun Setiya Bakti sampai Jalan 

Dusun Mojokerto. 

4) Gorong-gorong yang berada di Dusun Mojokerto dan Dusun Sidomulyo.  

Dari empat program pembangunan di Desa Donomulyo, hanya satu 

program pembangunan yang terhambat pelaksanaannya, merurut hasil 

penelitian yang dilakukan bahwa terhambatnya pembangunan sumur bor ini 

dikarenakan kurangnya dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kampung, 

dari data yang sudah di dapat anggaran yang dikeluarkan seharusnya 

berjumlah Rp 43.000.000,00 untuk setiap 1 (satu) buah sumur bor, tetapi dana 

yang dikeluarkan hanya 70% dari keseluruhan dana, sehingga yang 

tersalurkan hanya sekitar Rp 30.000.000,00. Ternyata kurangnya dana 

tersebut disebabkan bukan terjadinya penyelewengan Pemerintah Kampung 

melainkan memang dana yang dikeluarkan dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah kampung belum semuanya turun, sehingga dana yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah Kampung juga kurang, itu yang menyebabkan pembangunan 
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sumur bor yang seharusnya selesai pada akhir tahun 2017 terhambat hingga 

selesai pada bulan Februari 2018. 

Berdasarkan penelitian lapangan yang sudah saya lakukan di 

pemerintahan kampung terhadap implementasi peran Badan 

Permusyawaratan kampung tentang fungsi pengawasan, bahwa segala 

tindakan pemerintahan sudah di awasi namun kegiatan pengawasan belum 

maksimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan koordinasi 

antara anggota dengan ketua BPK, minimnya sarana dan fasilitas oprasional 

BPK, sumber daya manusia dalam hal pendidikan, serta faktor usia Badan 

Permusyawaratan Kampung. 

 BPK yang ada di Desa Donomulyo dipilih oleh masyarakat yang 

pada umumnya memilih hanya berdasarkan status sosial saja, tidak 

berdasarkan pendidikan dan usia sehingga Badan Permusyawaratan kampung 

tidak dapat bekerja secara maksimal dan masih bisa terjadi penyelewengan 

dana Desa dikarenakan tinggkat pendidikan anggota BPK yang rendah dan 

status umur yang sudah lanjut usia tersebut. Namun dengan adanya 

kekurangan-kekurangan yang ada pada BPK, tidak menyurutkan semangat 

BPK untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai lembaga yang menjalankan 

fungsi pemerintahan. 

Selain pengawasan peraturan desa, BPK juga melakukan Pengawasan 

terhadap pelaksanaan kegiatan Kampung dan Anggaran Pendapatan 

Kampung dan Belanja Kampung (APBK), Pengawasan terhadap pelaksanaan 
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kegiatan kampung dan APBDes ini dapat dilihat dalam laporan 

pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran.  

BPK juga mengawasi keputusan kepala kampung, ada beberapa 

keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala kampung antara lain keputusan 

Kepala Kampung tentang Program Kerja Tahunan Kepala Kampung, apakah 

keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak, sejauh ini menurut 

penelitian yang telah dilakukan BPK sudah mengawasi hal tersebut, jika 

terjadi penyelewengan maka BPK akan segera menindaklanjutinya, pertama-

tama BPK akan memberikan teguran terlebih dahulu secara kekeluargaan, 

kemudian mengadakan rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPK, jika sulit 

untuk dipecahkan maka BPK akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai 

yang telah di atur dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta 

Bupati untuk ditindaklanjuti.  

B. Prespektif Fiqih Siyasah Terhadap Peran Badan Permusyawaratan 

Kampung Di Desa Donomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way 

Kanan. 

Pemerintah kampung sebagai organisasi yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat senantiasa meningkatkan 

kinerjanya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Sesuai 

dengan Perda Nomor 2 tahun 2016, Badan Permusyawaratan Kampung 

memiliki fungsi : a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan 



 
 
 

89 
 

Kampung; b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; c. 

Melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung.  

Tugas utama yang harus diemban pemerintah kampung adalah 

bagaimana mencipkan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan sosial 

yang baik sehingga membawa masyarakanya pada kehidupan yang sejahtera, 

rasa tentram, dan berkeadilan. Pemerintah kampung dituntut untuk lebih 

memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari 

berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan 

dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur 

masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana pemerintahan 

kampung menjalankan tugasnya, seperti apa kondisi dan apa yang 

sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya seperti yang dijelaskan 

dalam pandangan islam atau menurut perspektif Fiqih Siyasah Badan 

Permusyawaratan Kampung  sama dengan lembaga Ahl al-Hall wa al-‘Aqd  

yang diartikan sebagai lembaga perwakilan yang menampung dan 

menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.  

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara 

umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan 

kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan satu dasar-dasar syariat yang 

baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin 

tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan 

peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan 

yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk 
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mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak 

Allah SWT.  

Badan Permusyawaratan Kampung di Desa Donomulyo, kecamatan 

Banjit, kabupaten Way Kanan, sejauh ini belum sepenuhnya menjalankan 

syariat Islam dikarenakan Badan Permusyawaratan Kampung belum 

maksimal dalam melaksanakan  tugasnya. Sehingga memungkinkan 

Pemerintah Desa untuk melakukan pelanggaran. 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan kinerja BPK Desa Donomulyo dalam pemerintahan 

kampung di desa sudah menjalankan fungsinya tapi belum maksimal 

dalam pelaksanaan pengawasan pemerintahannya. Dari kekurangan yang 

ada dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPK belum 

secara kontinyu dan terjadwal, selain itu juga masih terdapat kekurangan 

dalam internal BPK yaitu kurangnya koordinasi antar anggota BPK.  

Adapun faktor-faktor penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan 

pengawasan BPK terhadap Pemerintahan Desa Donomulyo adalah: 

Tingkat pendidikan anggota BPK yang rendah, faktor usia anggota BPK 

karena masyarakat memilih berdasarkan status sosial, minimnya sarana 

dan faslitas oprasional BPK, kurangnya komunikasi dan koordinasi 

antara anggota dengan ketua BPK, Keahlian dan keterampilan yang 

terbatas pada anggota BPK serta masih adanya sikap tertutup antara BPK 

dengan aparatur Kampung. 

2. Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Badan Permusyawaratan Kampung 

dikenal dengan lembaga Ahl al-Hall wa al-‘Aqd, sejauh ini di Desa 

Donomulyo belum sepenuhnya menjalankan syariat Islam, dikarenakan 

Badan Permusyawaratan Kampung belum maksimal dalam 

melaksanakan  tugasnya, terutama dalam mengawasi pemerintahan Desa. 

Sehingga memungkinkan Pemerintah Desa untuk melakukan 

pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan.  
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B. Saran 

1. Ditujukan kepada Pemerintah Kampung agar lebih terbuka dengan 

anggaran pendapatan dan belanja Desa, agar tidak terjadi kesalahfahaman 

antara Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Kampung dan 

masyarakat. 

2. Ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Kampung desa Donomulyo 

hendaknya lebih maksimal lagi dalam melakukan pengawasan di desa agar 

terciptanya Desa yang Jujur dan Bersih dari segala bentuk penyelewengan. 

3. Ditujukan kepada Masyarakat untuk memilih anggota BPK berdasarkan 

pendidikan dan umur, agar BPK dapat menjalankan tugasnya secara 

maksimal, serta selalu mendukung segala bentuk kegiatan positif yang 

dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan kampung 

agar tercipta desa yang maju dan sejahtera. 

.  
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