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ABSTRAK 

 

DISHARMONISASI ANTAR LEMBAGA PEKON 

( Studi Kasus Kemitraan antar Lembaga Pekon terhadap Pembangunan 
Masyarakat di Pekon Banjarsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus ) 

Oleh 

TISLAM NUR KARIN 

 

Disharmonisasi dalam kemitraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk adanya 
hubungan yang tidak harmonis antar kelompok yang memiliki ikatan kerjasama yang 
dapat mengakibatkan kesenjangan antar kelompok itu sendiri.  Kemitraan dalam 
penelitian ini yaitu hubungan kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan antara 
Kepala Pekon sebagai pemimpin lembaga pemerintah pekon dan lembaga BHP 
terhadap pembangunan masyarakat di pekon Banjarsari kecamatan Wonosobo 
kabupaten Tanggamus. UU no 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa ada enam lembaga 
pekon yakni Pemerintah Pekon, Badan Hippun Pemekonan, Lembaga 
Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Kerjasama Antar Pekon, Badan Usaha Milik Pekon 

Berdasarkan undang-undang UU No 06 tahun 2014  terlihat jelas bahwa arah 
pembangunan ditentukan oleh Kepala Pekon dan BHP dengan tidak terlepas dari 
bantuan TPK selaku tim pengerja proyek pembangunan, aparat pemerintah pekon dan 
juga masyarakat. Akan tetapi dijelaskan dalam pasal 1 ayat 7 bahwa peraturan pekon 
dibahas dan disepakati oleh kepala pekon dan BHP. Artinya bahwa ujung tombak 
penyelenggaraan pembangunan berada ditangan Kepala Pekon dan BHP. Hal ini 
semakin diperkuat dengan pasal 77 ayat 3 bahwa Kepala Pekon dan BHP harus 
bersama-sama mengelola kekayaan milik pekon. 

Penelitian ini berangkat dari temuan dilapangan bahwa pembangunan rabat beton 
yang baru saja diselesaikan telah retak,patah, dan berlubang. Maka perlu ditelaah 
secara mendalam siapa yang harus bertanggungjawab mengenai hal tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kemitraan yang dijalin 
antara Kepala Pekon dengan Badan Hippun Pemekonan dalam pembangunan 
masyarakat khusunya pembangunan fisik dan juga untuk mengetahui dampak 



 

kemitraan antara Kepala Pekon dengan Badan Hippun Pemekonan bagi pembangunan 
masyarakat di pekon Banjar Sari Kecamatan Wonosobo kabupaten Tanggamus. 
Penelitian ini adalah penelitian (Field Research) yaitu penelitian yang bertujuan 
untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan 
interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga atau masyarakat. 
Menurut sifatnya penelitian ini bersifat deskriftif. Responden dalam penelitian ini 
adalah Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan Banjarsari sedangkan 
informnnya adalah aparat pemerintah pekon dan masyarakat. Metode yang dipakai 
yaitu metode interview, observasi, dan dokumentasi data yang diperoleh dan 
dianalisis secara teliti.  

 Hasil penelitian lapangan menunjukan bahwa ada disharmonisi 
hubungan kerja antara Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan Pekon 
Banjarsari mulai dari perencanaan pembangunan sampai pada tahap evaluasi 
keduanya tidak menunjukan hubungan kerja yang baik seperti, tidak adanya 
kerjasama, perbedaan pendapat masing-masing pihak , komunikasi yang tidak 
berjalan dengan baik, BHP lebih menjalanan fungsi controlling dan kurang dalam 
menjalankan fungsi mitra bersama Kepala Pekon, intensitas pertemuan yang sangat 
minim, kurangnya keterbukaan. Akibat dari hubungan yang tidak harmoni tersebut 
ternyata berdampak buruk bagi pembangunan dan tidak mensejahterakan masyarakat 
mulai dari bidang sosial yang menimbulkan keresahan dimasyarakat, dalam bidang 
perekonomian aktifitas masyarakat terhambat karena pembangunan rusak, sampai 
adanya kesenjangan hubungan di pemerintahan pekon. 
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MOTTO 

 

 Ketika sekelompok orang bersatu dan bekerjasama dengan harmonis, 

peningkatan energi yang tercipta melalui kerjasama tersebut dialami setiap 

individu dan kelompok ( Napoleon Hill ) 

 ْثمِ  َعلَى تََعاَونُوا َوَال ۖ◌  َوالتَّْقَوىٰ  اْلبِرِّ  َعلَى َوتََعاَونُوا َ  َواتَّقُواۚ◌  َواْلعُْدَوانِ  اْإلِ َ  إِنَّ ۖ◌  هللاَّ اْلِعقَابِ  َشِدیدُ  هللاَّ  

“…Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa dan janganlah 

kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya“. ( Q.S Al-

Ma’idah:2 )  
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   BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul penelitian ini adalah “ Disharmonisasi antar Lembaga Pekon      

( Studi kasus Kemitraan Lembaga Pekon terhadap Pembangunan Masyarakat di 

Pekon Banjar Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus )”. Dibawah ini 

akan dijelaskan maksud dari judul penelitian ini agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam memahami kalimat judul penelitian, maka perlu 

dijelaskan terlebih dahulu maksud atau arti dari kata-kata atau istilah yang 

terdapat pada judul. 

Disharmonisasi berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia disharmoni 

berati kejanggalan; ketidakselarasan1, dengan mendapat imbuhan –isasi yang 

berasal dari serapan bahasa asing yang berati proses. Sehingga dishramonisasi 

merupakan suatu bentuk ketidakselarasan secara keseluruhan yang danggap 

bernilai negatif dengan beberapa aspek penilaian. Disharmonisasi dalam 

penelitian ialah adanya ketidakselarasan hubungan antar lembaga pekon dalam 

proses bermitra untuk kemajuan pembangunan masyarakat. 

  

                                                             
1 http://kbbi.web.id/disharmoni diakses pada 16 juni 2017 



 

Lembaga Pekon berasal dari dua kata yakni lembaga dan pekon, 

lembaga adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu.2 Sedangkan Pekon adalah pembagian wilayah 

administratif pada beberapa kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia, seperti 

Tanggamus dan Lampung Barat. Pekon ekuivalen dengan sebutan desa.3  UU No 

6 tahun 2014 tentang desa pada bab I pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Jadi, Lembaga Pekon adalah wadah untuk mengemban tugas dan 

fungsi Pemerintahan Pekon. Tujuan penyelenggaraan pemerintah pekon adalah 

untuk meningkatkan kesejahteraan masayarakat, sehingga tugas pemerintah 

Pekon adalah memberikan pelayanan dan pemberdayaan, serta pembangunan 

yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Selanjutnya untuk 

kekonsistenan dalam penulisan, maka  setiap penulisan desa akan diganti dengan 

pekon. 

Kemitraan berasal dari kata mitra yaitu teman, kawan, sahabat, kawan 

kerja, rekan. Kemitraan merupakan perihal hubungan atau jalinan kerjasama 

                                                             
2 https://andreblog.wordpress.com/2015/12/28/kelembagaan-desa/ diakses pada 

Kamis, 15 Juni 2017 
3 Https://id.m.wikipedia.org.wiki.pekon diakses pada Jumat, 04 Maret 2016 



 

antara dua orang atau lebih sebagai mitra.4 Kemitraan dalam penelitian ini adalah 

hubungan kerja antar lembaga Pekon yang difokuskan pada lembaga pemerintah 

desa yang dipimpin oleh Kepala Pekon dan lembaga Badan Hippun Pemekonan. 

Kepala Pekon merupakan unsur penyelenggara pemerintah pekon yang 

berkedudukan sebagai kepala pemerintahan pekon yang memimpin 

penyelenggaraan pemerintahan di pekonnya.5 

Badan Hippun Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah 

Badan Permusyawaratan Pekon yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di 

Pekon yang berfungsi menetapkan Peraturan Pekon, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat.6 Tugas dan fungsi BHP sama dengan Badan 

Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD, hanya penyebutan namanya saja 

yang berbeda. 

Pembangunan Masyarakat atau yang terkenal dengan istilah 

community development adalah upaya bersama antara masyarakat dengan 

pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial, budaya masyarakat 

yang terintegrasi dengan pembangunan nasional pada umumnya.7 Pembangunan 

masyarakat yang difokuskan dalam penelitian ini yaitu pembangunan dalam 

bidang fisik di pekon Banjar Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. 

                                                             
4Departemen Pendidikan Nasional,  Kamus Besar Bahasa Indonesia,  (Balai 

Pustaka: Jakarta, 2007)  h.750 
5Bagian Tata Pemerintahan Seketariat Daerah Kabupaten Tanggamus, Buku 

Panduan Pembinaan Perangkat Pekon Kabupaten Tanggamus, ( 2014 ) h.5 
6Ibid, h. 3 
7Alhusniduki Hamim, dkk., Mahasiswa dan Pembangunan Masyarakat,  ( Lampung: 

Universitas Lampung,1996) h.17  



 

Pembangunan fisik yaitu pembangunan berupa sarana dan prasarana. Sedangkan 

pembangunan non-fisik merupakan pembangunan mental spiritual.8  

Pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, rabat beton, drainase ,gorong-

gorong, pembuatan irigasi, prasarana kesehatan. Sedangkan pembangunan 

nonfisik berupa pelatihan aparatur pemerintah pekon.  

Rabat beton adalah lapisan beton bermutu rendah dengan ketebalan 

umumnya sekitar 5 cm yang biasa terbuat dari campuran beton 1 pc : 3 ps : 5 kr atau bisa 

juga menggunakan beton readymix B0 atau readymix K-125 (tergantung persyaratan dari 

pihak Perencana). Rabat beton lantai kerja biasa diperhitungkan dalam satuan m3 atau 

dapat juga dalam m2.9 Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, 

membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai 

serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang 

kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan 

secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas 

air tanah dalam kaitannya dengan sanitasi.10 Gorong-gorong adalah bangunan 

yang dipakai untuk membawa aliran air (saluran irigasi atau pembuang) melewati 

bawah jalan air lainnya (biasanya saluran), di bawah jalan, atau jalan kereta api.11 

Maksud dalam judul penelitian ini adalah menjelaskan adanya 

disharmonisasi antara Kepala Pekon sebagai Pemimpin lembaga Pemerintah 
                                                             

8Ibid, h.28 
9 http://www.rumahmaterial.com/2015/07/apa-itu-rabat-beton-lantai-kerja-apa.html 

diakses pada 03-01-2017 
10 Suripin, Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan, ( Yogyakarta: ANDI, 

2004) h. 12 
11 https://id.wikipedia.org/wiki/Gorong-gorong diakses pada 03-01-2017 



 

Pekon dan lembaga Badan Hippun Pemekonan Banjarsari Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus sebagai  mitra kerja dalam pemerintahan pekon terhadap 

Pembangunan Masyarakat. 

 
B. Alasan Memilih Judul 

Hal yang paling mendasar mengapa peneliti mengangkat judul diatas 

sebagai judul penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Pekon Banjar Sari Kecamatan Wonosobo adalah salah satu pekon 

yang belum terjadi pemerataan hasil-hasil pembangunan masyarakat, 

baik dari pembangunan fisik maupun nonfisiknya di Kabupaten 

Tanggamus. Salah satunya yaitu mengenai pembangunan jalan berupa 

rabat beton, drainase maupun gorong-gorong yang sangat terlihat 

memprihatinkan. Beberapa bangunan yang baru saja selesai dibuat 

tersebut sudah terlihat pecah-pecah, melubang sehingga terkesan 

dibuat asal-asalan. 

2. Penulis mengambil bahan penelitian hanya dari sektor fisiknya saja 

dikarenakan menurut penulis masyarakat saat ini lebih membutuhkan 

hasil kinerja aparat pemerintahan yang dapat dilihat secara nyata 

seperti terlihatnya pembangunan-pembangunan dipekon. Sehingga 

penulis ingin lebih memfokuskan kajian pada sektor pembangunan 

fisik saja. 



 

3. Kemitraan Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan menjadi 

penentu arah pembangunan masyarakat, sehingga sebagai aparat 

pemerintah pekon maka kerjasama antara keduanya perlu untuk 

disinergikan. Hal ini menjadikan peneliti merasa tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam bagaimana hubungan kerja keduanya dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing.  

4. Judul yang diangkat sangat erat relevansinya dengan jurusan 

pemikiran politik islam dan lokasi penelitian yang mudah dijangkau 

serta sarana dan biaya penelitian yang tidak berlebihan. 

 
C. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi 

yaitu adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 

Artinya, daerah memiliki kekuasaan sendiri untuk mengatur rumah tangganya.12 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah yang 

kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, semakin 

menguatkan posisi daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan di segala 

bidang, karena semua yang menyangkut kemajuan daerah diserahkan pengelolaan 

sepenuhnya kepada daerah, terutama Kabupaten dan Kota sebagai titik berat 

otonomi daerah. 

                                                             
12Inu Kencana Syafi’I, Sistem Pemerintahan Indonesia, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2011 ), h. 55-56 



 

Peraturan Daerah Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 11 yang 

menyatakan bahwa Pemerintah Pekon terdiri dari Kepala Pekon dan Perangkat 

Pekon. Kepala Pekon merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Pekon 

berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Hippun Pemekonan. 

Dengan kata lain bahwa Kepala Pekon merupakan pimpinan lembaga eksekutif 

pekon yang dibantu oleh anggota perangkat pekon yang telah dibentuk oleh 

Kepala Pekon untuk membantu menjalankan tugas-tugas Kepala Pekon. 

Kepala Pekon mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan, hal tesebut 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Pasal 14 ayat (1). 

Pada tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain pengaturan 

kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan pekon seperti, pembuatan 

peraturan pekon, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan 

Usaha Milik Pekon, dan kerjasama antar pekon. Pada tugas menyelenggarakan 

urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan 

sarana dan prasarana fasilitas umum pekon seperti jalan pekon, jembatan pekon, 

irigasi pekon, pasar pekon. Sedangkan pada tugas menyelenggarakan urusan 

kemasyarakatan meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan 

kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan,pendidikan, serta 

adat istiadat. 



 

Kepala Pekon dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat 

pekon dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan dipekon. Perangkat pekon 

diantaranya adalah sekertaris pekon dan Badan Hippun Pemekonan. Sebagaimana 

yang tercantum dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 209, BHP berfungsi 

menetapkan peraturan pekon bersama Kepala Pekon, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan. Peran dan fungsi BHP dalam 

pembagunan yakni dalam pembuatan perencanaan bersama pemerintah pekon. 

Badan Hippun Pemekonan sebagai lembaga yang mengawasi jalannya peraturan 

pekon dan memberikan jalan bagi pemerintah pekon dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya. Badan Hippun Pemekonan berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan pekon (pasal 3). BHP sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 2 berfungsi menetapkan peraturan pekon bersama Kepala Pekon, 

menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat 

Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musyawarah 

Rencana Pembangunan Desa/Pekon yang disingkat Musrenbangdes/pek. Hasil 

musyawarah tersebut di ditetapkan dalam RKP-P (Rencana Kerja Pemerintah 

Pekon) selanjutnya ditetapkan dalam APB-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Pekon ). Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada  kemitraan Kepala Pekon 

dengan Badan Hippun Pemekonan sebagai perangkat pekon yang juga 

memberikan peranan besar bagi kelancaran pembangunan demi kesejahteraan 



 

masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa/Pekon. 

 Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon tidak terpisahkan dari  

koordinasi yang baik antar aparatur pekon. Pemerintahan pekon merupakan unit 

terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak 

strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat 

pekon merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

sebagai tujuan otonomi daerah. Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan pekon 

merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pekon 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. 

Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan harus benar-benar 

memperhatikan hubungan mitra kerja keduanya dalam menyelenggarakan 

pemerintahan pekon itu sendiri. Kemitraan dalam menyelenggarakan 

pemerintahan yang dimaksudkan adalah mampu menjalankan tugas pembangunan 

masyarakat sesuai dengan kapasitas yang menjadi wewenang tugas masing-masing 

sehingga diharapkan kinerja keduanya berjalan secara sinergis, bermitra yang baik 

dan tepat dalam meningkatkan sarana dan prasarana bagi kelancaran aktifitas 

masyarakat setempat. 

Kepala Pekon memilki peran besar dalam pembangunan masyarakat. 

Badan Hippun Pemekonan berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kepala pekon. 



 

Salah satunya adalah mengenai pembangunan pekon. Kepala pekon bertugas untuk 

mengelola anggaran dana pekon dan Badan Hippun Pemekonan berhak untuk 

mengawasi pengelolaan dana pekon tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon Pasal 55 disebutkan bahwa pada poin terakhir 

BHP mempunyai fungsi mengawasi kinerja kepala pekon.  

Berdasarkan berita di Lampung Media Online pekon Banjar Sari 

Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Ibu Gunarti ( Kepala Pekon ) 

dikeluhkan warganya. Berdasarkan berita yang dimuat hal itu karena selain diduga 

tidak transparan dalam pengelolaan dana desa ,realisasi sejumlah pembangunan 

juga terindikasi banyak penyimpangan.  

Menurut warganya Edi Purwanto mengaku, selama ini Kepala Pekon 

kurang terbuka dengan masyarakat dalam mengelola dana desa, bahkan salah satu 

pembangunan rabat beton sepanjang 511 meter dan satu unit gorong-gorong di 

dusun 2 selain tidak memiliki plang proyek pekerjaan ini diduga banyak 

penyimpangan. Hampir 70 persen pembangunan rabat beton hanya menggunakan 

pasir dan batu , seharusnya tidak boleh digunakan Belum lagi dalam lelang 

pengadaan barang dan jasa, lanjutnya tim pengelola kegiatan (TPK)13 tidak pernah 

diajak musyawarah, semua diakomodir oleh Kepala Pekon. Kemudian masalah 

                                                             
13  TPK adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Pekon dengan SK yang terdiri dari 

unsure pemerintah desa dan unsur  lembaga kemasyarakatan untuk melaksanakan pengadaan 
barang dan jasa serta mengerjakan proyek pembangunan. ( Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa) 



 

hasil pembangunan rabat beton, kami juga sangat meragukan kwalitasnya karena 

pekerjaannya tidak sesuai spek ( Ujar Edi )14 

Sementara itu, Ketua Badan Himpun Pemekonan (BHP) Pekon Banjar 

Sari, Jl Tobing membenarkan semua laporan masyarakat terkait dana desa hanya 

dimonopoli oleh Kepala Pekon dan proyek pembangunan rabat beton maupun 

gorong-gorong diduga banyak penyimpangan. Untuk langkah pertama ini, kata 

Tobing, ia dan warga sudah melaporkan hal tersebut ke pihak Kecamatan 

Wonosobo , kemudian rencananya akan melapor Kejaksaan Negeri (Kejari) 

Tanggamus. “Bukan hanya monopoli dana desa saja maupun Mark-up 

pembangunan, tapi semua lembaga yang seharusnya terlibat dalam pengelolaan 

dana desa itu tidak dilibatkan, kasus inipun akan saya kawal hingga tuntas,” 

tegasnya. Terpisah Kepala Pekon Banjarsari, Gunarti waktu dikonfirmasi dengan 

permasalahan ini, mengaku tindakannya selama ini dalam mengelola dana desa itu 

sudah benar dan tidak menyimpang dari RKP-P. Beliau juga menyatakan 

permohonan maaf jika ada kesalahan dan meminta kepada masyarakat untuk dapat 

menyelesaikan masalah pekon dengan bermusyawarah tidak mengadukan keluar.15 

Ketika peneliti melakukan pra-survey ke lokasi memang baru saja 

menyelesaikan rabat beton dan gorong-gorong tahap pertama. Plang proyek yang 

                                                             
14 Lampung Media Online http://lampungmediaonline.com/2016/09/diduga-tak-

trasparan-Kepala Pekon-banjarsari-diadukan-warganya/ diakses pada Selasa, 25 Oktober 2016 
15 Ibid 



 

dikeluhkan warga baru dipasang dua hari setalah pengaduan ke kejari.16 Kemudian 

melihat lokasi pembangunan gorong-gorong di RT 2 Dusun 2 ternyata 

menumpang pada pembangunan rabat beton. Bahkan kondisi fisik Rabat beton 

yang pembangunanya baru selesai sudah terlihat pecah-pecah. Anehnya lagi, ada 

polisi tidur yang dibangun berdempetan ternyata setelah ditanyakan kepada ketua 

BHP itu disebabkan karena untuk menutupi kesalahan dalam pembangunan. 

Seharusnya hal ini tidak terjadi jika pelaksanaan pembangunan benar-benar 

dilaksanakan secara matang. Ketua BHP menyatakan pihaknya tidak pernah diajak 

musyawarah. Padahal menurut peraturan Bupati no 11/ 2016 dana diatas 50 juta 

wajib dimusyawarahkan proses penawaran barang dan jasa, tetapi berita acara 

musyawarah tidak ada. 

Menurut kepala pekon Banjarsari dari hasil wawancara menyatakan 

bahwa selama ini tidak ada kendala selama bermitra dengan BHP, semua yang 

dijalankannya telah mendapat persetujuan dan sesuai dengan RKP-Pekon.  

Bedasarkan data tersebut maka terdapat masalah krusial yang penting 

untuk diteliti. Kepala Pekon sebagai pemimpin lembaga pemerintah pekon dan 

Bapak Tobing selaku ketua Lembaga Badan Hippun Pemekonan yang seharusnya 

bermitra justru terjadi selisih pendapat yang  mengarah pada hubungan yang tidak 

harmoni. Oleh sebab itu, mengingat pemerintahan pekon merupakan otonomi 

                                                             
16  Jusren lumban Tobing, Ketua Badan Hippun Pemekonan Banjarsari, Wawancara 

Pribadi, Lampung,  31- November-2016  



 

khusus yang menjadi bagian dari perencanaan pembangunan pemerintah pusat 

sehingga hal ini perlu untuk dikaji bagaimana seharusnya Kepala Pekon dan 

Badan Hippun Pemekonan bermitra sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

(tupoksi) nya masing-masing. 

D. Rumusan Masalah 

Di lihat dari latar belakang uraian diatas maka dirumuskan beberapa 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah hubungan kemitraan antara Kepala Pekon dan Badan 

Hippun Pemekonan Pekon Banjar Sari Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus terhadap pembangunan masyarakat ? 

2. Bagaimanakah dampak kemitraan Kepala Pekon dan Badan Hippun 

Pemekonan terhadap pembangunan masyarakat di pekon Banjar Sari 

Kecamatan Wonosobo kabupaten Tanggamus. ? 

 
E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hubungan kemitraan antara Kepala Pekon dan 

Badan Hippun Pemekonan Pekon Banjar Sari Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus terhadap pembangunan masyarakat 



 

2. Untuk mengetahui dampak kemitraan antara Kepala Pekon dengan 

Badan Hippun Pemekonan terhadap pembangunan masyarakat di 

pekon Banjar Sari Kecamatan Wonosobo kabupaten Tanggamus. 

 
F. Kegunaan Penelitian 

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan 

memberikan kegunaan sebagai berikut : 

1.) Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya lagi kajian-

kajian yang berhubungan dengan Ilmu Pemerintahan, khususnya tentang 

Kemitraan Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan dalam 

pembangunan masyarakat Banjar Sari Kecamatan Wonosobo kabupaten 

Tanggamus. 

2.) Secara Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan dalam proses 

penyelenggaraan pembangunan khusunya pembangunan masyarakat. 

 
G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari tempat pelaksanaannya, penelitian ini adalah penelitian 

lapangan atau “field research”. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi 

penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara 

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu 



 

kelompok sosial, individu, lembaga, atau masyarakat.17 Proses penelitian ini yaitu 

dengan mengangkat data dan permasalahan yang ada dilapangan dalam hal ini 

adalah berkenaan dengan disharmonisasi kemitraan Kepala Pekon dan Badan 

Hippun Pemekonan Pekon Banjar Sari dalam pembangunan fisik di Kecamatan 

Wonosobo Kabupaten Tanggamus. 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / 

melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan 

fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.  Dalam hal ini peneliti akan 

mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan adanya disharmonisai 

Kemitraan Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan dalam Pembangunan 

Fisik mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasannya di 

Pekon Banjar Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus . 

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua 

sumber data yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung 

oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.18 

                                                             
17 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi 

Aksara,1997), h.46. 
18 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2002), h. 81. 



 

Penulis menjadikan Aparat Pemerintah Pekon sebagai sumber utama dalam 

mencari data-data yang diperlukan oleh peneliti, yaitu : kepala pekon ( Ibu 

Gunarti ), ketua BHP ( Bapak JL Tobing), wakil BHP ( Kholid M.), Sekertaris ( 

Sukirman ), Anggota BHP ( Rahman, Mahmud, ) 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk 

umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan 

menyajikan. Data sekunder disebut juga dengan data tersedia.19  

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang 

diperoleh dari buku-buku, literature, karya-karya dan dokumentasi terkait objek 

penelitian. Berdasarkan penjelasan ini maka yang menjadi informan dalam 

penelitian ini adalah kepala kesejahteraan masyarakat, kepala keuangan, kepala 

pemerintahan, dan tokoh masyarakat. Serta ditunjang dengan beberapa hasil 

penelitian ilmiah seperti skripsi dan jurnal serta menggunakan peraturan 

perundang-undangan. 

Kedua data tersebut dipergunakan dengan saling melengkapi, karena 

data yang ada dilapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang dengan 

data kepustakaan. Dengan mempergunakan kedua sumber data tersebut maka data 

yang terhimpun dapat memberikan validitas dan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

 
                                                             

19Ibid. 



 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam usaha menghimpun data dari lokasi penelitian, maka penulis 

menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut : 

a. Observasi 

Dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan 

pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan 

menggunakan seluruh indra.20 Metode ini digunakan dengan jalan mengamati dan 

mencatat segala fenomena-fenomena yang nampak dalam objek penelitian. 

Disamping itu juga dapat menyaring data yang tidak objektif dari data yang 

dikemukakan oleh para responden melalui interview. Mengingat data yang 

didapat melalui wawancara kadang-kadang dipengaruhi oleh sifat subjektifitas 

orang yang menyampaikan keterangan tersebut. Dengan demikian data yang 

diperoleh benar-benar merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.  

Peneliti didalam penelitian ini berusaha mengamati apa yang 

dilakukan oleh Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan Pekon Banjar Sari 

Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dalam bermitra sebagai tugasnya 

dalam mewujudkan pembangunan masyarakat sesuai dengan  RKP-P yang 

kemudian dikaitkan dengan apa yang terjadi dilapangan. Hal ini dilakukan 

sebagai upaya untuk mendapatkan data yang konkrit mengenai bentuk-bentuk 

kemitraan yang dijalin antara keduanya dalam pembangunan masyarakat serta 

                                                             
20Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 

1996),h.146. 



 

untuk mengetahui apakah kemitraan ini berdampak bagi kesejahteraan bagi 

masyarakat atau tidak. 

b. Wawancara (interview) 

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuisioner 

lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh 

informasi dari responden. Dalam hal ini penulis menggunakan interview 

terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa 

sederatan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam 

interview terstruktur.21 Teknik ini memberikan peluang yang wajar kepada 

responden untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan secara bebas dan mendalam. Pada prinsipnya  sama dengan metode 

angket. Perbedaanya pada angket, pertanyaannya diajukan secara tertulis, 

sedangkan pada wawancara. Pertanyaan diajukan secara lisan. 

Jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara tak terpimpin dan 

terpimpin, jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan 

diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi 

                                                             

21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek, (Jakarta: 
PT. Rineka Cipta, 1998), h. 145-146. 



 

pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia 

menyimpang.22 

Tujuan dari wawancara yang peneliti lakukan adalah untuk memeroleh 

data yang peneliti peroleh dari Kepala Pekon, Badan Hippun Pemekonan dan 

beberapa informan lain untuk mengetahui kemitraan yang dijalin antara Kepala 

Pekon dan Badan Hippun Pemekonan selama menjalankan jabatannya dalam 

pembangunan masyarakat. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variable 

yang berupa catatan atau dokumen, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.23 

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa karya ilmiah, dokumen panduan 

kerja aparat pemerintah Tanggamus, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 

judul penelitian, serta dokumen lain yang menunjang judul penelitian. Hal ini 

dilakukan untuk memperoleh data tentang : bentuk struktur lembaga aparat 

pemerintah pekon Banjarsari, tugas dan wewenang Kepala Pekon dan Badan 

Hippun Pemekonan dalam pembangunan masyarakat, sejarah pekon serta  kondisi 

geografis dan keadaan demografis pekon. 

 

 

 

                                                             
22 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Op.Cit…,h.85. 
23 Jalaludin Rahmat, Metodologi Penelitian Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosda 

Karya,2000),h.83. 



 

4. Metode Analisa Data 

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, 

menurut Suharsimi Arikunto analisa kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau 

kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan dan 

diangkat sekedar untuk mempermudah dua penggabungan dua fariable yang  

selanjutnya dikualifikasi kembali.24 Setelah data tersebut diolah kemudian dapat 

dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu “ berangkat dari fakta-

fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dapat ditarik kesimpulan 

yang bersifat umum ke khusus”25 

Peneliti menggunakan data kualitatif dalam menganalisis data karena 

menggambarkan kata-kata atau kalimat sehingga dalam hal ini peneliti 

mengunakan metode berfikir induktif untuk menarik kesimpulan dari data yang 

diperoleh yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit 

dan umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

H. Tinjauan  Pustaka 

Guna mendukung penelitian lebih lanjut sebagaimana yang 

dikemukakan pada latar belakang masalah diatas maka peneliti berusaha untuk 

melakukan penelaahan lebih awal terhadap sumber-sumber data pustaka yang 

ada, seperti buku, karya ilmiah, skripsi maupun jurnal antara lain : 

1.) Hubungan Kemitraan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

Pembangunan Fisik Desa oleh Alex H. Situmorang (2014).  
                                                             

24 Suharismi Arikunto,Op.Cit…,h.132 
25 Nana Surjana, Karya Ilmiah,Makalah,Skripsi,Tesis,Desertasi, (Semarang : Sinar 

Baru,1987), h.6 



 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan Kemitraan Badan 

Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan 

fisik Desa Sripendowo Kecamatan Sri Bhawono Kabupaten Lampung Timur. 

Tipe penelitiannya yaitu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. 

Berdasarkan hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa Hubungan kemitraan 

Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan 

pembangunan fisik Desa Sripendowo Kecamatan Sri Bhawono Kabupaten 

Lampung Timur bersifat semu. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu 

pertama, konfigurasi kekuasaan membuat kepala desa sebagai otoritas pemegang 

kekuasaan membuat perangkat lain tidak dapat ikut campur didalamnya. kedua, 

Konsolidasi antara Kepala Desa dengan BPD Sripendowo sudah terlaksana. 

Kepala Desa dan BPD mampu menyatukan pendapat mereka meskipun sering 

sekali terjadi perbedaan pendapat, namun hal tersebut tidak pernah memunculkan 

konflik diantara Kepala Desa dengan BPD.ketiga,Koordinasi antara Kepala Desa 

Sripendowo dengan BPD dalam pembangunan sudah terjalin meskipun BPD 

jarang hadir kekantor sehingga menghambat proses koordinasi dengan kepala 

desa. 

 

2.) Peran Badan Hippun Pemekonan dalam Menyelenggarakan Pemerintahan dan 

Pembangunan oleh Yogi Saputra (2014).  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran, faktor penghambat dan 

pendukung, dan pengaruh kinerja BHP dalam penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan di Pekon Way Manak kecamatan Pugung. Tipe penelitiannya yaitu 

dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan mencari gambaran 

yang sistematis,faktual, dan aktual mengenai fakta-fakta dan kegiatan-kegiatan 

yang terkait dengan peran BHP dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan yang berada di Pekon Way Manak kecamatan Pugung kabupaten 

Tanggamus. Hasil penelitiannya secara garis besar  bahwa peran BHP mempunyai 



 

pengaruh besar bagi masyarakat selain memberikan kesejahteraan kepada 

masyarakat juga memberikan pembelajaran untuk masyarakat dalam hal 

melakukan demokrasi yang ada di pekon. Faktor pendukung BHP dalam 

menjalankan peran dan tugas nya diantaranya terpenuhinya formasi aparat BHP, 

aanya forum komunikasi BHP, adanya dukungan untuk BHP, masyarakat 

mendukung segala kegiatan BHP dalam menjalankan fungsi legislasi. Faktor 

penghambatnya antara lain rendahnya kemampuan aparat BHP, kurangnya 

bimbingantekhnis dari penyelenggara dari pemerintah daerah, kurangnya 

koordinasi aparat pekon, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan 

BHP, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

Fokus kajian karya ilmiah tersebut berbeda dengan kajian yang peneliti 

tekuni. Jika dilihat dari judul karya ilmiah milik saudara Alex Situmorang terlihat 

sama dengan judul penelitian saya hanya penyebutan nama dan lokasinya saja 

yang berbeda. Akan tetapi jika ditelaah substansinya ada beberapa perbedaan 

karya ilmiah milik saudara Alex dan saya, yaitu : 1. Didalam penelitian Alex tidak 

dimunculkan bagaimana dampak kemitraan Kepala Pekon dan BHP bagi 

pembangunan masyarakat sedangkan penelitian saya memperhatikan dan meneliti 

bagaimana dampaknya bagi pembangunan masayarakat. 2. Secara teori karya 

ilmiah Alex mengambil teori-teori umum sedangkan penelitian saya secara 

explisit menggunakan teori-teori islam sesuai dengan jurusan yang peneliti tekuni. 

Selanjutnya, mengenai karya ilmiah milik saudara Yogi juga memiliki beberapa 

perbedaan dengan karya ilmiah saya yaitu : 1. Penelitian saudara Yogi terfokus 

hanya dalam peran BHP saja sedangkan penelitian saya cenderung pada 

kemitraan Kepala Pekon dan BHP. 2. Peran BHP yang dikaji oleh saudara Yogi 

mencakup seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sedangkan 

penelitian saya lebih fokus pada pembangunan fisiknya mengenai pembangunan 

jalan berupa proyek rabat beton, gorong-gorong dan drainase. 

 



 

BAB II 

DISHARMONISASI  DALAM KEMITRAAN ANTAR LEMBAGA PEKON 
DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PEKON 

 

A. Disharmonisasi dalam Kemitraan 

Suatu keadaan dikatakan disharmonisai adalah keadaan yang biasanya 

mencerminkan suatu kondisi dalam situasi yang terjadi dalam sebuah kelompok 

dan kelompok ini adalah sekumpulan manusia.26 Disharmonisasi adalah suatu 

bentuk tidak terjadinya keselarasan secara keseluruhan yang dianggap 

mempunyai nilai negatif dengan beberapa aspek penilaian.27 Berdasarkan uraian 

tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa disharmonisasi adalah suatu keadaan 

atau kondisi yang terlihat tidak bahagia dalam suatu kumpulan manusia.  

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata 

partnership, dan berasal dari akar kata partner. Partner dapat diterjemahkan 

“pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. Sedangkan Partnership 

diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian.28 Jadi kemitraan dapat 

diartikan sebagai suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang memiliki 

ikatan untuk tujuan yang sama dengan kesepakatan bersama.  

                                                             
26 http://digilib.uinsby.ac.id/400/5/pdf 
27 Ibid 

28 Ambar Teguh Sulistiani, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan,                    
( Yogyakarta : Gava Media, 2004 ) , h.129 



 

Tulisan Sumartono mengenai pendapat Yukl yang menyatakan bahwa 

ada beberapa model hubungan kemitraan, yaitu: pertama, hubungan dominasi 

artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak 

kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan 

tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan 

sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Dan ketiga, 

hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka 

bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai. 29 

Kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai 

berikut : 

1. Ada dua pihak atau lebih 

2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan 

3. Ada kesepakatan 

4. Saling membutuhkan30 

Berdasarkan organisasi yang ikut serta dalam Global Humanitarian 

Platform sepakat bahwa kemitraan didasari atas prinsip-prinsip berikut ini : 

 

                                                             
29  https://pustakaonline.wordpress.com/2008/03/22/kemitraan-pemerintah-Pekon-

dengan-badan-perwakilan-Pekon-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-Pekon/ diakses pada 
06-112016 

30 Ambar Teguh Sulistiani, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, op.cit., h. 
129 



 

1. Kesetaraan 
Kesetaraan membutuhkan rasa saling menghormati antar 

anggota kemitraan tanpa melihat besaran dan kekuatan. Para 
peserta harus saling menghormati mandat kewajiban dan 
kemandirian dari anggota yang lain serta memahami keterbatasan 
dan komitmen yang dimiliki satu sama lain. Sikap saling 
menghormati tidak menghalangi masing-masing organisasi untuk 
terlibat dalam pertukaran pendapat yang konstruktif. 

2. Transparansi 
Transparansi dicapai melalui dialog (pada tingkat yang 

setara) dengan menekankan konsultasi dan pembagian informasi 
terlebih dahulu. Komunikasi dan transparansi, termasuk 
transparansi finansial, membantu meningkatkan kepercayaan antar 
organisasi. 

3. Pendekatan  berorientasi hasil 
Tindakan kemanusiaan yang efektif harus didasari pada 

realitas dan berorientasi pada tindakan. Hal ini membutuhkan 
koordinasi yang berorientasi hasil dan berbasis pada kemampuan 
efektif dan kapasitas operasional yang konkrit. 

4. Tanggung Jawab 
Organisasi kemanusiaan memiliki tanggung jawab etis 

terhadap satu sama lain dalam menempuh tugas-tugasnya secara 
bertanggung jawab dengan integritas dan cara yang relevan dan 
tepat. Organisasi kemanusiaan harus meyakinkan bahwa mereka 
hanya akan berkomitmen terhadap sesuatu kegiatan ketika mereka 
memang memiliki alat, kompetensi, keahlian dan kapasitas untuk 
mewujudkan komitmen tersebut. Pencegahan yang tegas dan jelas 
terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh para pekerja 
kemanusiaan harus menjadi usaha yang berkelanjutan. 

5. Saling Melengkapi 
Keragaman dari komunitas kemanusiaan adalah sebuah aset 

bila dibangun atas kelebihankelebihan komparatif dan saling 
melengkapi kontribusi yang satu dengan yang lain. Kapasitas lokal 
adalah salah satu aset penting untuk ditingkatkan dan menjadi 
dasar pengembangang. Ketika memungkinkan, organisasi-
organisasi kemanusiaan harus berjuang untuk menjadikan aset 
lokal sebagai bagian integral dari tindakan tanggap darurat dimana 

hambatan budaya dan bahasa harus diatasi.31 
 

                                                             
31 https://icvanetwork.org/system/files/versions/Principles of Partnership- 

Indonesian.pdf diakses pada Rabu, 08-11-2016 



 

Selama menjalin kegiatan kemitraan yang dapat dikembangkan di 

antaranya: 

1. Program Kegiatan  

Penyelenggaraan kegiatan bersama dengan lembaga mitra 

merancang program bersama. Pada pelaksanannya paling tidak ada 

tiga kemungkinan bentuk kerjasama yang dapat dilakukan yaitu; (a) 

Bersama melaksanakan kegiatan pada setiap tahapan pengelolaan 

program, (b) Sebuah lembaga melakukan bagian kegiatan pada 

tahapan pengelolaan tertentu atau melaksanakan seluruh kegiatan pada 

tahapan pengelolaan program. (c) Sebuah lembaga melaksanakan 

program kegiatan awal atau lanjutan dari program kegiatan yang telah 

dirancang oleh lembaga lain. 

2. Sarana dan Prasarana  

Yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah sarana dan 

prasarana kegiatan pengembangan program, seperti: tempat atau ruang 

pelatihan dan praktek, bahan belajar dan alat peraga, modal dll. Bentuk 

kemitraan dapt dilakukan secara timbal balik. Sebuah lembaga dapat 

memanfaatkan sarana dan prasarana lembaga lain atu sebaliknya. 

3. Dana 

Dana merupakan salah satu faktor utama yang menunjang berjalannya 

sebuah program, kemitraan dengan lembaga lain yang memiliki dana 

perlu dijalin dalam rangka menjaring lembaga donor guna 

mewujudkan sebuah program yang akan dilaksanakan. 

4. Tenaga  

Kemitraan di bidang ini dapat dilakukan secara timbal balik. Tenaga  

yang memadai yang dimiliki oleh sebuah lembaga dapat dijadikan asset 

untuk didayagunakan oleh lembaga lain. Begitu juga sebaliknya. 

5. Pendayagunaan Hasil 



 

Aspek pendayagunaan hasil, dapat berupa pendayagunaan/penempatan 

hasil kerja masyarakat. Sehingga dengan ini terjalin kerjasama antara 

penghasilan dan pemanfaatan. 

6. Lembaga Organisasi Potensial yang dapat Dijadikan Mitra 

 

Sehingga disharmonisasi dalam kemitraan dapat diartikan sebagai 

suatu bentuk adanya hubungan yang tidak harmonis antar kelompok yang 

memiliki ikatan kerjasama yang dapat mengakibatkan kesenjangan antar 

kelompok itu sendiri. Disharmonisasi dalam kemitraan dapat terjadi apabila 

baik salah satu pihak maupun keduanya tidak memenuhi prinsip-prinsip dalam 

bermitra seperti yang telah dijelaskan diawal. Sehingga kegiatan kemitraan akan 

sulit untuk dijalankan. 

Teori ini menemukan relevansi jika dikaitkan dengan hubungan antar 

lembaga pekon, oleh karena itu akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai teori 

pemerintah pekon. 

UU No. 5/1979 tentang Pemerintah Pekon, satuan pemerintahan 

terendah dibawah kecamatan disebut dengan nomenklatur “Pekon”, di seluruh 

Indonesia nomenklaturnya sama, yaitu “Pekon”. Bahkan tidak hanya 

nomenklaturnya yang diseragamkan, melainkan juga struktur organisasinya dan 

mekanisme kerjanya. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintah 

“Pekon” yang efesien sehingga dapat menerima tugas-tugas pembangunan yang 

menjadi prioritas pemerintah saat itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka 



 

semua satuan pemerintah terendah seperti nagari di Sumatra Barat, Gampong di 

Aceh, marga di Sumatera Selatan , huta di Sumatra Utara, kampong di 

Kalimantan, dan lain-lain harus mengubah nomenklaturnya menjadi “Pekon”. 

Penyeragaman nomenklatur dan organisasi “Pekon” tersebut kemudian 

menciptakan perasaan kurang senang dalam masyarakat luar jawa karena 

merasa dipaksa untuk menerima konsep “Pekon jawa”. Berdasarkan 

pengalaman tersebut maka UU No. 32/2004 masalah nomenklatur diserahkan 

pada masing-masing daerah.32 

Status pekon adalah satuan pemerintahan dibawah kabupaten/kota. 

Pekon tidak sama dengan kelurahan yang statusnya dibawah camat. Kelurahan 

hanyalah wilayah kerja lurah dibawah camat yang tidak mempunyai hak 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan pekon 

atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mentgurus dan mengatur 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia ( UU No. 32/2004)33 

UU No. 32/2004 kecamatan bukan lagi  sebagai wilayah administratif 

yang membawahi pekon-pekon, melainkan hanyalah wilayah kerja camat 

sebagai perangkat kabupaten. Camat sendiri bukan kepala wilayah dan 
                                                             

32  Hanif , Nurcholis. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Pekon,              
( Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama,2011) , h.67-68 

33 Ibid. h.68 



 

penguasa tunggal wilayahnya (sesuai UU No5/1974), melainkan hanya sebagai 

pejabat pemerintah kabupaten yang mengepalai kecamatan. Pekon langsung 

berada dibawah bupati/walikota. Camat tidak dibawah hirarki wilayah 

administratif kabupaten/kota madya,provinsi, dan departemen dalam negri 

seperti pada zaman orde baru.34 

Menurut Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon, 

terdapat enam lembaga Pekon yakni : 

1. Pemerintah Pekon (Kepala Pekon dan Perangkat Pekon); 

2. Badan Hippun Pemekonan (BHP); 

3. Lembaga kemasyarakatan; 

4. Lembaga Adat; 

5. Kerjasama Antar Pekon; dan 

6. Badan Usaha Milik Pekon(BUMDes); 

Dalam menyelenggarakan pembangunan Pekon, Pekon 

mendayagunakan lembaga- lembaga seperti yang tersebut diatas, untuk 

pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Pekon., pelaksanaan 

pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan 

masyarakat Pekon. 

                                                             
34 Ibid. h. 68-69 



 

Masing-masing lembaga Pekon tersebut memiliki kedudukan, 

tugas dan fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintah Pekon 

yakni: 

 Kedudukan suatu lembaga Pekon mencerminkan peran yang 

diemban oleh lembaga Pekon tersebut; 

 Tugas dan kedudukan lembaga Pekon merupakan derivasi atau 

uraiaian lebih lanjut dari kewenangan Pekon, sehingga seluruh kewenangan 

Pekon dapat diselenggarakan secara efektif oleh lembaga- lembaga Pekon 

tersebut 

1. Pemerintah Pekon 

Pemerintah Pekon berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Pekon, bersama- sama dengan Badan Hippun Pemekonan 

menyelenggarakan urusan pemerintahan Pekon. Kedudukan Pemerintah Pekon 

tersebut menempatkan Pemerintah Pekon sebagai penyelenggara utama tugas- 

tugas pemerintahan Pekon dalam rangka memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat Pekon. 

Dengan begitu kompleksnya permasalahan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan Pekon, maka pemerintah Pekon terdiri dari 

Kepala Pekon selaku kepala pemerintahan Pekon dan dibantu oleh Perenagkat 



 

Pekon selaku pembantu tugas- tugas Kepala Pekon. Perangkat Pekon 

merupakan unsur yang terdiri dari : 

 Unsur staf (Sekretariat Pekon); 

 Unsur lini (pelaksana teknis lapangan); dan 

 Unsur kewilayahan (para Kepala Dusun) 

Diantara unsur pemerintah Pekon yaitu unsur kepala (Kepala 

Pekon), unsur pembantu kepala atau staf (Sekretaris Pekon dan para Kepala 

Urusan), unsur pelaksana teknis fungsional (para Kepala Seksi), dan unsur 

pelaksana teritorial (Kepal Dusun), senantiasa ditata dalam suatu kesatuan 

perintah dari Kepala Pekon dan terdapat hubungan kerja sesuai pembagian kerja 

yang jelas diantara unsur-unsur organisasi Pemerintah Pekon tersebut, sehingga 

tidak terjadi tumpang tindih kerja serta terciptanya kejelasan tanggungjawab 

dari setiap orang yang ditugaskan pada unit-unit kerja Pemerintah Pekon. 

2. Badan Hippun Pemekonan  

Badan Hippun Pemekonan (BHP) adalah lembaga yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis. Badan Hippun Pemekonan mempunyai fungsi : 



 

 Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Pekon 

bersama Kepala Pekon; 

 Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat Pekon; 

 Melakukan pengawasan kinerja Kepala Pekon; 

Keanggotaan Badan Hippun Pemekonan merupakan perwakilan 

dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya 

dilakukan secara demokratis. Masa jabatan Badan Hippun Pemekonan adlah 

selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji. 

Anggota BHP dapat dipilih paling banyak selama 3 (tiga) periode. 

Jumlah anggota BHP ditetapkan dengan jumlah gasal, paling 

sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, 

perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Pekon. 

3. Lembaga Kemasyarakan Pekon 

Lembaga kemasyarakan Pekon wadah partisipasi masyarakat 

Pekon sebagai mitra Pemerintah Pekon. Lemabag Kemasyarakatan Pekon 

mempunyai fungsi : 

 menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan 

masyarakat; 

 meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah 

Pekon kepada masyarakat Pekon; 



 

 menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, 

partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat; 

 meningkatkan kesejahteraan keluarga; 

 meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

  

4. Lembaga Adat 

Lembaga Adat adalah lembaga Pekon yang menyelenggarakan 

fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Pekon yang tumbuh 

dan berkembang atas prakarsa masyarakat Pekon. Lemabaga adat mempunyai 

tugas membantu pemerintahan Pekon dan sebagai mitra dalam memberdyakan, 

melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan 

terhadap adat istiadat masyarakat Pekon. 

5. Kerjasama Antar Pekon 

Kerjasama Antar Pekon meliputi ; 

 Pengembangan Usaha Bersama yang dimiliki Pekon untuk 

mencapai nilai ekonomis yang berdaya saing; 

 Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan Pekon, 

dan pemberdyaan antar Pekon; 

 Bidang keamanan dan ketertiban; 

 



 

6. Badan Usaha Milik Pekon 

Badan Usaha Milik Pekon dikelola dengan semangat 

kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bidang ekonomi dan pelayanan 

umum. Hasil usaha BUMDes digunakan untuk : 

 Pengembangan usaha; 

 Pembangunan Pekon, pemberdyaan masyarakat Pekon, 

pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan 

kegiatan dana bergulir.35 

Dari beberapa lembaga pemerintah pekon diatas, dalam penelitian ini 

hanya difokuskan pada kemitraan antara Kepala Pekon sebagai pemimpin 

lembaga pemerintah Pekon dan Lembaga Badan Hippun Pemekonan terhadap 

pembangunan masyarakat. Hal itu disebabkan karena baik kepala pekon 

maupun BHP memiliki tugas bersama dalam menjalankan roda pemerintahan 

sebagaimana disebutkan didalam Undang-undang Republik Indonesia No. 6 

tahun 2014 yang menjelaskan bahwa Kepala Pekon dan Badan Hippun 

Pemekonan perlu untuk bermitra : 

1. Kepala Pekon dan BHP membahas dan menyepakati bersama peraturan 

Pekon (Pasal 1 angka 7 UU Pekon) 
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2. Kepala Pekon dan BHP memprakarsai perubahan status Pekon menjadi 

kelurahan melalui musyawarah Pekon (Pasal 11 ayat (1)) 

3. Kepala Pekon memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara 

tertulis kepada BHP (Pasal 27 huruf c UU Pekon) 

4. BHP memberitahukan kepada Kepala Pekon mengenai akan berakhirnya 

masa jabatan Kepala Pekon secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa 

jabatannya berakhir (Pasal 32 ayat (1) UU Pekon) 

5. Kepala Pekon mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Pekon dan memusyawarahkannya bersama BHP (Pasal 73 ayat (2) UU 

Pekon) 

6. Kepala Pekon dan BHP membahas bersama pengelolaan kekayaan milik 

Pekon (Pasal 77 ayat (3) UU Pekon). 

7. BHP mengawasi kinerja Kepala Pekon ( Pasal 55 c )36 

Berdasarkan peraturan tersebut terlihat jelas bahwa arah pembangunan 

ditentukan oleh Kepala Pekon dan BHP dengan tidak terlepas dari bantuan TPK 

selaku tim pengerja proyek pembangunan, aparat pemerintah pekon dan juga 

masyarakat. Akan tetapi dijelaskan dalam pasal 1 ayat 7 bahwa peraturan pekon 

dibahas dan disepakati oleh kepala pekon dan BHP. Artinya bahwa ujung 

tombak penyelenggaraan pembangunan berada ditangan Kepala Pekon dan 

BHP. Hal ini semakin diperkuat dengan pasal 77 ayat 3 bahwa Kepala Pekon 

                                                             
36 Anggota IKAPI, Undang-undang Pekon dan peraturan pelaksanaannya,( Bandung 
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dan BHP harus bersama-sama mengelola kekayaan milik pekon. melalui 

peraturan ini seharusnya Kepala Pekon dapat bekerja secara baik karna diawasi 

langsung oleh BHP selaku lembaga pemerintah pekon juga yang mempunyai 

wewenang untuk menjalankan roda pemerintah pekon.  

Penyelenggaraan pemerintah pekon merupakan subsistem dari sistem 

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pekon memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Pekon 

bertanggung jawab kepada Badan Hippun Pemekonan dan menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban kepada bupati. Pekon dapat melakukan perbuatan 

hukum. Baik hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan 

serta dapat dituntut dan menuntut dipengadilan, untuk itu, Kepala Pekon 

dengan persetujuan Badan Hippun Pemekonan  mempunyai wewenang untuk 

melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling 

menguntungkan.37 Sehingga, antara Kepala Pekon dan Badan Hippun 

Pemekonan harus berjalan secara sejajar ataupun bersama-sama untuk 

membangun pekon menuju cita yang diharapkan. Oleh karena itu Kepala Pekon 

tidak dapat memonopoli penyelenggaraan pemerintahan karena adanya lembaga 

legislasi yaitu Badan Hippun Pemekonan.  

Penyelenggaraan pemerintahan di pekon memiliki kewenangan untuk 

mengatur pekonnya berdasarkan Keputusan Mentri Dalam Negri tentang 
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Pedoman Umum Kewenangan Pekon. Penetapan bentuk dan susunan organisasi 

pembentukan pekon; pencalonan, pemilihan dan penetapan Kepala Pekon;  

pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan penetapan perangkat pekon; 

pembentukan dan penetapan lembaga kemasyarakatan, penetapan dan 

pembentukan Badan Hippun Pemekonan; pencalonan pemilihan dan penetapan 

anggota badan hippun pemekonan; penyusunan dan penetapan anggaran 

pendapatan dan belanja  pekon, pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat; 

penetapan peraturan pekon; penetapan kerjasama antar pekon; penetapan 

pinjaman pekon; penetapan dan pembentukan Badan Usaha Milik Pekon 

(BUMPEK) ; pengeluaran izin skala pekon; penetapan tanah kas pekon; 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; pengelolaan tugas 

pembantuan; pengelolaan atas dana bagi hasil perimbangan keuangan antar 

pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota.38 Pemahaman lebih 

lanjut mengenai kedudukan Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan akan 

dijelaskan berikut ini. 

1. Kepala Pekon 

UU No 6 tahun 2004 pasal 25 menyebutkan bahwa pemerintah pekon 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah Kepala Pekon atau yang disebut 

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

nama lain. 
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Kepala Pekon mempunyai tugas menyelengggarakan urusan 

pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan 

kewenangan pekon seperti, pembuatan peraturan pekon, pembentukan lembaga 

kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Pekon, dan kerjasama antar 

pekon, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam 

penyediaan sarana prasarana fasilitas umum pekon seperti jalan pekon, 

jembatan pekon, irigasi pekon, pasar pekon, dan urusan kemasyarakatan yang 

meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial 

budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.39 

  Kepala Pekon dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang : 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah pekon berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama BHP 

b. Mengajukan rancangan peraturan pekon 

c. Menetapkan peraturan pekon yang telah mendapatkan pesetujuan bersama 

BHP 

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan pekon mengenai APB-

Pekon untuk dibahas dan ditetapkan bersama BHP 

e. Membina kehidupan masyarakat pekon 

f. Membina perekonomian pekon 

g. Mengoordinaksikan pembangunan pekon secara partisipatif 
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h. Mewakili pekonnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilina sesuai dengan peraturan perundang-

undangan  

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan 

Kepala Pekon dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 

mempunyai kewajiban :  

a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik 

Indonesia 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat 

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi 

e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan pekon yang bersih dan 

bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme 

f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan 

pekon 

g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan 

h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah pekon yang baik 

i. Mendamaikan perselisihan masyarakat dipekon 

j. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan pekon 



 

k. Membina,mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya 

dan adat istiadat 

l. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan pekon 

m. Mengembangkan potens sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup. 

Tugas dan kewajiban Kepala Pekon dalam memimpin 

penyelenggaraan pemerintah pekon diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah 

berdasarkan peraturan pemerintah. Agar fokus pada pelayanan kepada 

masyarakat , Kepala Pekon dilarang : 

a. Menjadi pengurus partai politik. Partai politik adalah suatu 

kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai 

orientasi,nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini 

adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut 

kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk 

melaksanakan programnya.40 

b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BHP, dan 

lembaga kemasyarakatan dipekon bersangkutan 

c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD 

                                                             
40  Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama : 2008) h.404 



 

d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, 

dan pemilihan kepala daerah 

e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok 

masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan 

masyarakat lain 

f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang 

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapar mempengaruhi keputusan 

dan tindakan yang akan dilakukannya 

g. Menyalahgunakan wewenang 

h. Melanggar sumpah/janji 

Kepala Pekon berhenti karena, (1) meninggal dunia, (2) permintaan 

sendiri, atau (3) diberhentikan. Kepala Pekon diberhentikan karena : 

a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru 

b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 

berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan 

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Pekon 

d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji 

e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Pekon 

f. Melanggar larangan bagi Kepala Pekon 

Masa jabatan Kepala Pekon adalah 6 tahun, yang dihitung sejak yang 

bersangkutan dilantik. Kepala Pekon yang sudah menduduki jabatan Kepala 



 

Pekon hanya boleh menduduki jabatan Kepala Pekon lagi untuk satu kali masa 

jabatan. 

Sesuai dengan prinsip demokrasi, Kepala Pekon mempunyai 

kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah pekon 

kepada bupati/wali, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban 

kepada BHP, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah 

pekon kepada masyarakat. Laporan penyelnggaraan pemerintah pekon 

disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat 1 kali dalam setahun. 

Laporan pertanggungjawaban kepada BHP disampaikan satukali dalam satu 

tahun dalam musyawarah BHP. Menginformasikan laporan penyelenggaraan 

pemerintah pekon kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan 

pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai 

pertemuan masyarakat pekon, radio komunitas atau media lainnya. Laporan 

tersebut digunakan oleh bupati/walikota sebagai dasar melakukan evaluasi 

penyelenggaraan pemerintah pekon dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. 

Kepala Pekon juga wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala 

Pekon yang akan disampaikan kepada bupati / walikota melalui camat dan 

kepada BHP.41 
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2. Badan Hippun Pemekonan 

BHP Berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah pekon. 

Jadi dalam menyelenggarakan pemerintahan pekon terdapat beberapa  lembaga 

salah satunya yaitu lembaga pemerintah pekon dan BHP. Pemerintah berfungsi 

menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan pekon, 

sedangkan BHP berfungsi menetapkan peraturan pekon bersama Kepala Pekon, 

menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat. Atas fungsi tersebut BHP 

mempunyai wewenang : 

a. Membahas rancangan peraturan pekon bersama Kepala Pekon 

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan pekon 

dan peraturan Kepala Pekon 

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pekon 

d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Pekon 

e. Menggali, menampung , menghimpun, merumuskan, dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat adalah 

harapan dan tujuan dari masyarakat terhadap  pelaksanaan suatu 

kebijakan pemerintah yang perwujudannya diharapkan dapat 

memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat.42 

f. Menyusun tata tertib BHP 

Anggota BHP adalah wakil dari penduduk pekon bersangkutan 

berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah 
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dan mufakat. Anggota BHP terdiri atas rukun warga, pemangku adat,golongan 

profesi. Pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa 

jabatan anggota BHP adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali 

untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BHP ditetapkan 

dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang, 

dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan 

keuangan pekon. 

Pimpinan BHP terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, 

satu orang sekertaris. Pimpinan BHP dipilih dari dan oleh anggota BHP secara 

langsung dalam rapat BHP yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan 

pimpinan BHP untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu 

anggota termuda. 

BHP mempunyai hak: 

a. Meminta keterangan kepada pemerintah pekon 

b. Menyatakan pendapat 

Anggota BHP mempunyai hak : 

a. Mengajukan rancangan peraturan pekon 

b. Mengajukan pertanyaan 

c. Menyampaikan usul dan pendapat 

d. Memilih dan dipilih 

e. Memperoleh tunjangan 

f.  



 

Anggota BHP mempunyai kewajiban : 

a. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati segala peraturan 

perundang-undangan  

b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintah pekon 

c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan 

NKRI 

d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasa 

masyarakat 

e. Memproses pemilihan Kepala Pekon 

f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, 

kelompok dan golongan. 

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

setempat 

h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 

kemasyarakatan 

Pimpinan dan anggota BHP tidak diperbolehkan merangkap jabatan 

menjadi Kepala Pekon dan perangkat pekon. Pimpinan dan Anggota BHP 

dilarang : 

a. Menjadi pelaksana proyek pekon 



 

b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok 

masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan 

masyarakat lain 

c. Melakukan korupsi, kolusi nepotisme dan menerima uang, barang 

dan/jasa dari pihak lain yang dapat memperngaruhi keputusan atau 

tindakan yang akan dilakukannya 

d. Menyalahgunakan wewenang 

e. Melanggar sumpah atau janji jabatan.43 

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan maka anggota-anggota 

Badan Hippun Pemekonan harus mengadakan rapat BHP sebagai sarana untuk 

menyatukan pendapat. Rapat BHP dipimpin oleh pimpinan BHP, rapat 

dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 ( Satu perdua ) 

dari jumlah anggota BHP, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara 

terbanyak. Dalam hal tertentu ( rapat BHP yang akan membahas dan 

memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan 

masyarakat pekon, seperti usul pemberhentian Kepala Pekon dan melakukan 

pinjaman) , rapat BHP dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya T! 

(dua pertiga) dari jumlah anggota BHP yng hadir. Hasil rapat BHP ditetapkan 
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dengan keputusan BHP dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat leh 

sekertaris BHP.44 

B. Kemitraan Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan 
 

Hubungan Kerja antara lembaga kemasayarakatan dengan 

pemerintahan pekon bersifat “ kemitraan, konsultif, dan koordinatif ” hubungan 

kerja Lembaga Kemasyarakatan Pekon dengan Lembaga Kemasyarakatan 

lainnya dipekon bersifat “koordinatif dan konsultif ” sedangkan hubungan kerja 

Lembaga Kemasyarakatan Pekon dengan pihak ketiga dipekon bersifat “ 

kemitraan”45 

Di Pekon dibentuk Badan Hippun Pemekonan sebagai lembaga 

legislasi ( menetapkan peraturan pekon ) dan menampung serta menyalurkan 

aspirasi masyarakat bersama Kepala Pekon, dalam rangka melaksanakan 

kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakatnya. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah 

pekon yang memiliki kedudukan sejajar dalam urusan menyelenggarakan 

urusan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai 

lembaga legislasi, BHP memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap 

peraturan pekon yang dibuat oleh pemerintah pekon. Lembaga ini juga dapat 

membuat rancangan peraturan pekon untuk secara bersama-sama pemerintahan 

pekon ditetapkan menjadi peraturan pekon. Disini terjadi mekanisme, check 
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and balance dalam penyelenggaraan pemerintah pekon yang lebih demokratis. 

Dalam hal BHP sebagai lembaga pengawasan, BHP memiliki kewajiban untuk 

melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan pekon., Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) serta pelaksanaan keputusan Kepala 

Pekon.46 

Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 tentag Pedoman Umum 

Pengaturan mengenai Pekon , Pemerintah Pekon dan BHP diharapkan mampu 

membangun kerjasama untuk mendorong kemandirian dan kreativitas dalam 

mengelola rumah tangga pekon dengan memanfaatkan potensi yang ada. 

Konsekuensi atas hal ini adalah Pemerintah Pekon dan Badan Hippun 

Pemekonan harus dapat menggali sumber daya yang tersedia bagi pemanfaatan 

sumber daya yang tersedia bagi pemanfaatan sebesar-besarnya bagi 

kepentingan pekon. Tanggung jawab tersebut telah mendorong keduanya untuk 

senantiasa saling memberi masukan bagi upaya kemandirian pekon sebagai area 

yang memiliki otonomi asli.47 

Dewasa ini, masyarakat menilai berhasil atau tidaknya kepemimpinan 

seorang aparat pemerintah dilihat dari pembangunan fisiknya karena mereka 

menganggap dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Sehingga, kinerja 

aparat pekon khusunya Kepala Pekon sebagai pemimpin penyelenggaran 

pemerintah pekon dapat benar-benar membuat aturan-aturan ataupun 
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pembangunan-pembangunan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Badan 

Hippun Pemekonan selain ikut membuat peraturan pekon juga harus benar-

benar mengawasi bagaimana berjalannya penyelenggaraan pemerintahan mulai 

dari perumusan kebijakan sampai pelaksanaan kebijakan itu sendiri tetapi 

dengan tidak melanggar aturan hukum bahwa BHP dilarang megerjakan proyek 

secara langsung. Tetapi yang perlu ditekankan disini bahwa sebagai lembaga 

legislasi sudah sepatutnya BHP selalu mengawasi jalannya penyelenggaraan 

pemerintahan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. 

Seacara yuridis Kepala Pekon tidak dapat dijatuhkan oleh BHP hanya 

karena kinerja yang buruk, kecuali telah dibuktikan secara hukum dan memiliki 

kekuatan yang bersifat tetap.48 

 
C.  Pembangunan Masyarakat 

Pembangunan masyarakat atau yang dikenal dengan istilah community 

development adalah upaya bersama antara masyarakat dengan pemerintah untuk 

memperbaiki keadaan ekonomi, sosial dan budaya masyakarakat yang 

terintegrasi dengan pembangunan nasional pada umumnya.49 

Pada akhir-akhir ini pembangunan masyarakat telah bergeser arahnya 

kepada pembangunan pekon (rural development). Kalau berbicara tentang 

pembangunan masyarakat pekon, maka faktor-faktor pembangunan meliputi 

                                                             
48 Ibid, h.162 

49 Alhusnaidi Hamim,dkk. Mahasiswa dan Pembangunan Masyarakat, ( Lampung : 
Universitas Lampung, 1996) , h.17 



 

aspek pembangunan sumberdaya manusia (SDM) dan pembangunan daerah 

perpekonan pada umumnya.50 Pengembangan masyarakat di Indonesia lebih 

ditekankan pada pekon, antara lain karena lebih dari 2/3 penduduk Indonesia 

berada didaerah perpekonan ( baik itu rural village maupun urban village )51 

Konsep pembangunan pekon atau pembangunan masyarakat adalah 

suatu gerakan untuk memajukan suatu kehiduapan yang lebih baik bagi seluruh 

masyarakat dengan partisipasi aktif bahkan jika memungkinkan dengan 

swakarsa (inisiatif) masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, bagaimana 

menggugah dan menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat sangatlah 

diperlukan untuk proses pembangunan masyarakat itu sendiri (DEPDAGRI).52 

Problema yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah 

belum terjadinya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Masih ada perbedaan 

kemajuan antar kelompok masyarakat.53 Begitu pula dengan pembangunan di 

Pekon Banjarsari terlihat bahwa ada beberapa hal yang perlu untuk di bangun 

kembali ataupun mulai membangun seperti irigasi, rabat beton, drainase, 

gorong-gorong dan jalan yang masih berlobang demi kelancaran aktifitas 

masyarakat 

                                                             
50 Ibid 
51 Isbandi Rukminto Adi, Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat 

Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, ( Jakrta : PT.Raja Grafindo Persada,2013)  Cet.II, 
h. 201 

52 Alex H. Situmorang, Kemitraan Kepala Pekon dan Badan Hippun 
Pemekonan dalam Pembangunan Fisik Pekon, ( Lampung : Universtas Lampung, 2014) h. 46 

53 Alhusnaidi Hamim,dkk. Mahasiswa dan Pembangunan Masyarakat,  op.cit., h.17. 



 

Konsep dasar pembangunan masyarakat pekon harus pragmatis, 

spesifik berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia dipekon. Bahwa 

memerlukan sumberdaya dari luar yang tidak dapat dihindari masih 

dimungkinkan dengan catatan hanya sebagai pelengkap saja. Atau dengan 

perkataan lain upayakan sebanyak-banyaknya menggunakan sumber daya yang 

tersedia secara lokal. Oleh karena itu penyusunan perencanaan pembangunan 

pekon harus matang dan mantap. Dalam rangka pembangunan pekon sebaiknya 

diterapkan sistem pembangunan dari bawah keatas yaitu perencanaan harus 

berdasarkan kepentingan penduduk setempat. Dengan demikian maka manfaat 

pembangunan dapat secara langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak.54 

Secara umum pembangunan masyarakat dipekon dapat berupa 

pembanguan fisik dan juga pembangunan non-fisik. 

a. Pembangunan fisik, yaitu pembangunan berupa sarana prasarana 

misalnya jembatan, gorong-gorong, kebun percontohan, tambak, 

toilet umum, prasarana ibadah, drainase, rabat beton 

b. Pembangunan non-fisik, yaitu pembangunan mental spiritual 

misalnya penyuluhan keluarga, keluarga berencana, penyuluhan 

P4, agama, kelompok belajar, kejar paket, perbaikan gizi dan 

makanan,dll. 
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Aparat pemerintah memiliki kontribusi dalam pembangunan 

masyarakat. Lembaga atau institusi tingkat pekon secara struktural formal 

dengan Kepala Pekon/lurah serta perangkat pemerintah pekon lainnya seperti 

Lembaga Ketahanan Masyarakat Pekon (LKMD), Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK), Karang taruna, Koperasi dan sebaginya dapat memberikan 

sumbangan yang cukup bermanfaat dan maksimal. Demikian pula lembaga 

nonformal seperti kelompok tani, risma, arisan, majlis taklim dapat 

diikutsertakan dalam pembangunanmasyarakat pekon, sesuatu hal yang paling 

penting perlu ditumbuhkan suatu sikap memiliki dan berperan aktif dalam 

pembangunan sehingga mereka ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil 

pembangunan.55  

Kepala Pekon beserta jajarannya perlu untuk mengadakan musyawarah 

perencanaan pembangunan pekon untuk menetapkan prioritas, program, 

kegiatan dan kebutuhan pembangunan pekon yang didanai oleh Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Pekon, swadaya masyarakat pekon, dan/atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang tertuang 

dalam ayat 3 pasal 80 UU No. 6 Tahun 2014. 
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BAB III 

PROFIL PEKON DAN HUBUNGAN KERJA KEPALA PEKON BERSAMA 

BADAN HIPPUN PEMEKONAN 

Pada bab ini akan di jelaskan profil pekon Banjarsari yang meliputi 

keadaan geografis dan demografis pekon, struktur organisasi pemerintah pekon, 

masalah yang dihadapi pekon dan menjelaskan hubungan kerja Kepala Pekon dan 

BHP yang terfokus di pekon  Banjarsari kecamatan Wonosobo kabupaten 

Tanggamus. 

1. Profil  Pekon Banjarsari 

Pekon Banjarsari kecamatan Wonosobo kabupaten Tanggamus berdiri 

pada tahun 1992. Pada awalnya pekon Banjarsari masih bergabung dengan 4 

pekon lainnya yakni Banjar Negara, Kalisari, Tugu Papak dan Tugu Rejo. 

Karena pekon Tugu Papak dan Tugu Rejo berada di sebrang sungai, maka 

pekon Banjarsari hanya bergabung dengan 2 pekon yang lain yakni yang  

sekarang bernama Pekon Kalisari dan Pekon Banjar Negara, yang pada saat itu 

ketiga pekon tersebut atas nama pekon Banjar Negara.  

Berdasarkan cerita dari salah satu narasumber, yakni Bapak Suwito 

bahwa pada tahun 1923 atau saat beliau datang dari Jawa ke Lampung pekon 

Banjarsari sudah di huni oleh beberapa orang yang juga datang dari Jawa. 

Menurut para pendahulu beliau pekon Banjarsari terbentuk pada tahun 1922, 

yang dahulunya masih hutan belantara. Awal mulanya ada sekelompok orang 



 

yang datang dari Jawa membuka hutan tersebut untuk pemukiman dan lahan 

pertanian. Sesepuh dari sekelompok orang tersebut bernama Bapak Iman Rejo. 

Sehingga jalan dan lapangan yang dibangun bernama Iman Rejo yang sampai 

saat ini di pakai untuk nama Jalan Kecamatan di pekon Banjarsari.  

Nama Banjarsari di ambil dari nama daerah asal Bapak Iman Rejo di 

daerah Jawa. Pada saat itu pekon Banjarsari masih di pimpin oleh ”Kami Tuo”56 

dan sejak tahun 1974 pekon Banjarsari  mulai berdiri dan terpilihlah lurah yang 

bernama Abdullah Khambari. Setelah kepemimpinan Bapak Abdullah 

Khambari selama 2 periode, dilanjutkan oleh Bapak Nemulito sebagai 

pengganti beliau selama 2 periode. Setelah kepemimpinan Bapak Nemulito, 

pekon Banjarsari dipimpin oleh Bapak Ahmad Makhrus selama 1 periode. Dan 

dari tahun 2009 hingga sekarang pekon Banjarsari atau Pekon banjarsari di 

pimpin oleh Bapak Fatoni sebagai Kepala Pekon Banjarsari.57 

Visi Pekon adalah menjadikan pekon Banjarsari yang amanah. Misi 

Pekon meliputi : 

a. Penguatan terhadap sarana prasarana di sektor pertanian. 

b. Pembangunan infrastruktur, secara bertahap dan terpadu. 

                                                             
56 Kamituwo merupakan gelar/jabatan bagi seorang kepala dukuh atau kampung pada 

sistem pemerintahan tingkat desa, terutama di daerah yang masih berlaku sistem tingkatan 
jabatan dalam tradisi Jawa. Secara nasional, jabatan Kamituwo disebut dengan Kepala Dusun 
atau Kadus. Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Kamituwo diakses pada 04-01-2017 

57 Supriadi, Sekertaris Pekon Banjarsari, wawancara pribadi, Lampung, 28-Oktober-
2016 



 

c. Peningkatan pemahaman dan pengamalan ilmu agama bagi 

masyarakat. 

d. Peningkatan keterampilan masyarakat dalam bidang bertani/ 

bercocok tanam dalam bentuk pelatihan terpadu. 

e. Meningkatkan ekonomi masyarakat kecil/ miskin dengan 

mengupayakan pinjaman modal dari pihak luar. 

f. Mengurangi angka pengangguran remaja dengan mengadakan 

pelatihan. 

g. Membuka jaringan  pemasaran hasil bumi di luar daerah. 

 
Batas wilayah pekon Banjarsari ialah sebelah utara berbatasan dengan 

pekon Negri Ngarip kecamatan Wonosobo, sebelah selatan berbatasan dengan 

pekon Banjarnegoro kecamatan Wonosobo, sebelah barat berbatasan dengan 

pekon Sudimoro kecamatan Semaka, sebelah timur berbatasan dengan Pekon 

Srimelati kecamatan Wonosobo. 

Pekon Banjarsari memiliki 3 dusun, setiap dusun dipimpin oleh satu 

kepala dusun. Kepala dusun 1 yaitu bapak Wahyudi, kepala dusun 2 yaitu bapak 

Syahrial Indra, kepala dusun 3 yaitu bapak Mahfud.58 

 

 

 
                                                             

58 Supriadi, Sekertaris Pekon Banjarsari, wawancara pribadi, Lampung, 28-Oktober-
2016 



 

2. Keadaan Geografis dan Demografis Pekon 

a. Geografis Pekon Banjarsari 

Pekon Banjarsari merupakan salah satu dari 23 Pekon di Wilayah 

Kecamatan Wonosobo, yang terletak 3 Km ke arah Barat dari kota Kecamatan. 

Pekon Banjarsari mempunyai luas wilayah seluas 30 Hektar. 

Iklim Pekon Banjarsari, sebagaimana Pekon-Pekon lain di wilayah 

Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai 

pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Pekon Banjarsari 

Kecamatan Wonosobo. 

Penggunaan tanah di Pekon Banjarsari sebagian besar diperuntukkan 

tanah pertanian (sawah), sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan 

bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. 

b. Demografis Pekon Banjarsari 

Demografis ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. 

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana 

jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, 

serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara 

keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, 

kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.59 Seacara garis besar 
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demografis pekon bajarsari dapat dilihat dari jumlah penduduk, pekerjaan, 

pendidikan dan kesehataannya berikut ini : 

a. Jumlah penduduk 

Jumlah penduduk Pekon Banjarsari Tahun dihitung dari akhir tahun 

2016 berjumlah 511 Kepala keluarga, dengan rincian sebagai berikut : 

Kepala Keluarga Jumlah Penduduk 

 

511 

Laki-laki 1006 

Perempuan 1001 

Total 2017 

b. Pekerjaan 

Mata pencaharian penduduk Pekon Banjarsari sebagian besar ialah 

Buruh dan Petani, dan sangat sedikit penduduk yang bekerha sebagai PNS.  

Rinciannya dapat dilihat seperti berikut ini : 

PNS Swasta Wirasasta Petani Pensiunan Buruh 
     20    15    27  354    16     406 

 

c. Pendidikan dan kesehatan 

Gedung pendidikan di Pekon Banjarsari sudah data dikatakan cukup 

karena dari jenjang SD sampai SMA ada, meskipun hanya satu gedung setiap 

jenjangnya. Bangunan mushola dan masjid juga cukup banyak dikarenakan 

warga Pekon Banjarsari mayoritas adalah umat muslim. Dalam bidang 

kesehatan Pekon Banjarsari hanya memiliki satu Pusat Kesehatan Masyarakat. 

Prasarana lain seperti drainase, gorong-gorong dan irigasi juga sudah 

terbangun meskipun belum menyeluruh.60 
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Pendidikan Ibadah Kesehatan Prasarana 

TK SD SMP SMA Musola Masjid Poskesdes Drainase irigasi Gor 

1 2 1 1 7 2 1 3500m 1340m 17 

 

3. Struktur LembagaPekon 

a. Struktur Lembaga Badan Hippun Pemekonan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KETUA BHP 
JusrenL. Tobing 

Anggota 
Rumyati 

Anggota 
Mahmud 

Anggota 
Rahman 

WAKIL BHP 
Kholid M. 

SEKERTARIS BHP 
      Sukirman 



 

b. Struktur Lembaga Pemerintah Pekon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hubungan Kerja Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan Pekon 

Banjarsari Periode 2016-2022 

Kepala pekon Banjarsari kecamatan Wonosobo kabupaten Tanggamus 

periode 2016-2022 ialah seorang wanita yang bernama Ibu Gunarti. Ibu Gunarti 

dilahirkan di Banjarsari, 20 April 1974 . Pendidikan terakhirnya ialah smp.  

BHP Pekon Banjarsari diketuai oleh Jusren Lumban Tobing. Beliau 

dilahirkan di  Medan pada tanggal 21 Maret 1964. Pendidikan terakhir yakni 

pada jenjang SMA . Wakil BHP ialah seorang kepala sekolah SD banjarsari 

LPM 
SUROTO 

KEPALA PEKON 
GUNARTI 

BHP 
JI TOBING 

SEKDES 
SUPRIADI 

KAUR PERENCANAAN 
HENDRA AJI P 

KAUR TATA USAHA 
ALBANI ANSHORI 

KAUR KEUANGAN 
SURYATI 

KASI KESEJAHTERAAN 

ANSORI 

KASI PEMERINTAHAN 

ANDRIANTO 

KASI PERLENGKAPAN 

ARIS 

KADUS 1 
WAHYUDI 

KADUS 2 
HENDRA 

KADUS 3 
MAHFUDI 



 

yakni Bapak Kholid M, sekertaris BHP yakni bapak Sukirman, dan anggota 

BHP lain yakni Bapak Rahman dan Bapak Mahmud.  

Kedudukan Kepala Pekon dan BHP dapat dikatakan sebagai pihak 

yang bermitra  dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, karena BHP 

bersama Kepala Pekon menetapkan Peraturan Pekon. Di samping itu, Kepala 

Pekon memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, BHP secara 

institusional mewakili penduduk Pekon bertindak sebagai pengawas terhadap 

penyelenggaraan Pemerintahan Pekon. Di sisi lain adanya fungsi BHP untuk 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Pekon. Kepala Pekon dan 

BHP harus memiliki pemahaman dan pemikiran yang sejalan dalam 

melaksanakan Pemerintahan Pekon agar dapat terlaksana pemerintahan Pekon 

yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Mengenai kemampuan 

melaksanakan tugas dan fungsi dapat dikatakan sebagai pelengkap dalam 

harmonisasi atau disharmonisasi hubungan kerja. Hubungan kerja dalam 

mekanisme kemitraan mengenai penetapan Peraturan Pekon, pada kelaziman 

umum tedapat kondisi penyusunan rencana perundang-undangan dapat 

dilakukan oleh salah satu pihak, namun rancangan Peraturan 

Perundangundangan wajib mendapat persetujuan dari pihak lain sebagai mitra 

yang ditentukan. Hal yang sama berlaku dalam mekanisme peyusunan dan 

pengesahan Rancangan Peraturan Pekon. Rancangan Peraturan Pekon dapat 

dibuat oleh Kepala Pekon atau BHP dan mendapat pengesahan dan persetujuan 

dari keduanya.61 

Dilihat dari kedudukannya, memang Kepala Pekon selaku pemerintah 

Pekon dan BHP memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan 

kelembagaan pekon yang sejajar, tidak membagi atau memisah kedudukan 

keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki 

kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda.  Fungsi BHP 
                                                             

61 Khairil Anwar, Hubungan kerja antara Kepala desa dengan Badan 
Permusyawaratan Desa menurut UU No 6 tahun 2014, Jurnal IUS Vol VIII, 2015, h. 209 



 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dijelaskan dalam pasal 55 

adalah,6 Badan Hippun Pemekonan mempunyai fungsi :  

a. Membahas dan menyepakati  Rancangan Peraturan Pekon 

bersama Kepala Pekon;  

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Pekon;  

c. Melakukan pengawasan Kinerja Kepala Pekon. 62 

Sedangkan tugas BHP adalah menyelenggarakan musyawarah Pekon 

(musdes) yang difasilitasi oleh Pemerintah Pekon yang diikuti oleh Pemerintah 

Pekon, BHP dan Unsur Masyarakat dalam rangka membahas dan memutuskan 

hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Pekon yang 

meliputi penataan Pekon, perencanaan Pekon, kerja sama Pekon, rencana 

investasi yang masuk ke Pekon, pembentukan Badan Usaha Milik Pekon, 

penambahan dan pelepasan Aset Pekon dan Kejadian luar biasa. Hasil 

musyawarah Pekon dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam 

keputusan hasil musyawarah Pekon dijadikan pegangan bagi Pemerintah Pekon  

BHP dan lembaga Pekon lain dalam pelaksanaan tugasnya. 

Dalam musyawarah Pekon, masyarakat mengajukan beberapa tempat, 

jalan, maupun gorong-gorong untuk direhab dan membangun yang baru demi 

kelancaran aktifitas masyarakat. Pengajuan pembangunan dari masyarakat 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Jalan dusun I  rusak dan berlubang sering di lalui mobil 

b. Jalan dusun II rusak dan berlubang sering di lalui mobil. 

c. Jalan trobosan pada Dusun III rusak atau becek karna masih tanah 

d. Jalan perbatasan RT 5 dan RT 6 rusak/becek karna masih tanah  

e. Jalan perbatasan dusun I, II menyempit  
                                                             

62 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pekon, pasal 55 



 

f. Pembuatan jembatan antar kecamatan  

g. Belum adanya jembatan permanen penghubung antar Dusun II & III 

h. Rehab gorong-gorong didusun III dan pembangunan gorong-gorong di 

beberapa titik dusun I,I,III. 

i. Rehab masjid dan mushola 

j. Rehab balai pekon 

k. Pembuatan kantor balai pekon 

l. Pembuatan pesangrahan (tempat pelatihan kesenian). 

m. Pembuatan gedung posyandu dan poskesdes.63 

Berdasarkan Anggaran dana pekon yang tersedia, Kepala Pekon 

menyatakan bahwa pembangunan tidak dapat dijalankan sepenuhnya. Maka 

akan dilakukan secara bertahap, sehingga untuk anggaran dana pekon tahap 

pertama akan mengadakan 3 paket pembangunan. Hal ini berdasarkan hasil 

musyawarah bersama, pembangunan tersebut  meliputi : 

a. Pembangunan rabat beton 511 M  

b. Pembangunan dan rehab gorong-gorong 

c. Pembangunan drainase64 

Oleh karena itu hubungan kerja antara Kepala Pekon dan Badan 

Hippun Pemekonan dalam melaksanakan Pemerintahan Pekon yang demokratis 

harus sejalan dan kompak karena demi untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat Pekon. Dalam  mencapai pemerintahan yang demokratis antara 

Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan serta kelembagaan Pekon lainnya 

pola hubungannya harus seimbang dan berjalan professional sesuai denga 
                                                             

63 Data hasil musyawarah pekon Banjarsari 
64 Gunarti, Kepala Pekon Banjarsari, Wawancara Pribadi, Lampung, 28-Oktober2016 



 

kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing serta dilakukan dengan iktikad 

baik.  Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan harus tetap duduk bersama 

melakukan konsutasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara 

mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan 

Pekon, Pelaksanaan Pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon 

dan Pemberdayaan masyarakat Pekon. Musyawarah Pekon merupakan 

perwujudan demokrasi permusyawaratan, yakni model pengambilan keputusan 

dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam berbagai 

permasalahan yang dihadapi. Musyawarah Pekon merupakan forum tertinggi 

dalam mengambil keputusan atas masalah-masalah strategis pekon. Sehingga 

dengan adanya musyawarah ini menjadi acuan aparat pemerintah Pekon untuk 

mengetahui permasalahan keinginan, harapan masyarakat. Selanjutnya tugas 

dari aparat pemerintah Pekon yakni Kepala Pekon selaku pengendali 

pembangunan Pekon dan Badan Hippun Pemekonan sebagai badan pengawas 

kinerja aparat pemerintah Pekon bersama dengan masyarakat harus sama-sama 

mengawal proses berjalannya pembangunan agar hal-hal yang tidak diharapkan 

akan dapat diminimalisir sebaik mungkin.65 
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Permusyawaratan Desa menurut UU No 6 tahun 2014, Op.Cit, h. 2016 



 

BAB IV 

DISHARMONISASI DALAM KEMITRAAN KEPALA PEKON DAN BHP 
SERTA DAMPAKNYA BAGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT 

 

A. Disharmonisasi Kemitraan Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan 

Banjarsari dalam Pembangunan Masyarakat  

Pembangunan pekon merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam  

mempercepat pembangunan daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana 

untuk memberdayakan masyarakat. Selain itu juga sebagai  upaya mempercepat 

pembangunan ekonomi nasional yang efektif dan kokoh. Usaha pencapaian 

tujuan pembangunan pekon tersebut dilakukan dalam jangka panjang yaitu 

peningkatan kesejahteraan masyarakat pekon secara langsung melalui 

peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan 

berdasarkan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak 

langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan 

nasional sehingga harus disadari bahwa hakekat dari pembangunan nasional 

secara komprehensif adalah dengan meletakkan pondasi atau penopang yang 

kokoh pada pembangunan di tingkat pekon. 

Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan pemerintah adalah 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam usaha dari berbagai 

sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut.66 Seperti 

yang tertuang dalam pasal 18 UU No 6 tahun 2014 yaitu memberikan 

kewenangan kepada pekon untuk mengurusi urusan pekon yang meliputi 

penyelenggaraan pemerintah pekon, pelaksanaan pembangunan pekon, 
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pembinaan kemasyarakatan pekon dan pemberdayaan masyarakat pekon 

berdasarkan prakarsya masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat pekon.67  

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 dan 4 yang 

menyatakan bahwa Kepala Pekon adalah unsur penyelenggara pemerintah 

Pekon dan Badan Hippun Pemekonan adalah lembaga yang melaksanakan 

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis68. Sehingga  

memang Kepala Pekon selaku  pemerintah Pekon dan BHP memiliki 

kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan Pekon yang 

sejajar dengan lembaga kemasyarakatan Pekon dan lembaga adat. Dalam UU 

ini pun tidak membagi atau memisah kedudukan keduanya pada suatu hierarki. 

Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan 

fungsi yang berbeda.  

Kepala Desa/Pekon adat atau yang disebut dengan nama lain 

mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan 

negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. 

Sedangkan BHP mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan 

pemerintahan Pekon bersama Kepala Pekon sehingga BHP harus mempunyai 

visi dan misi yang sama dengan Kepala Pekon tetapi BHP tidak dapat 

menjatuhkan Kepala Pekon yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat 

Pekon. Jadi yang perlu untuk digarisbawahi disini adalah bahwa antara Kepala 

Pekon dan Badan Hippun Pemekonan perlu bersinergi ataupun bekerjasama 

dalam menjalankan visi misi pemerintahan demi kemajuan pembangunan di 

Pekon. 

Ada beberapa bentuk kemitraan yang dijalin antara Kepala Pekon dan 

Badan Hippun Pemekonan Banjarsari dalam rangka memajukan pembangunan 
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pekon. Bentuk kemitraan tersebut meliputi perencanaan pembangunan, 

sosialisasi pembangunan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan 

sampai pada tahap evaluasi pembangunan. 

 

1. Perencanaan Pembangunan Pekon 

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negri No. 114 

tahun 2014, tentang Pedoman Pembanguna Pekon, disebutkan bahwa 

perencanaan pembangunan pekon adalah proses tahapan kegiatan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah pekon dengan melibatkan Badan Hippun 

Pemekonan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan 

pengalokasian sumber daya pekon dalam rangka mencapai tujuan pembangunan 

pekon.69 

Tujuan pembangunan Pekon berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 pasal 

78 ayat satu yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekon dan 

kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar, permbangunan sarana dan prasarana pekon, pembangunan 

potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 

secara berkelanjutan.70 
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Perencanaan pembangunan Pekon disusun dalam periode 5 tahun. 

Perencanaan pembangunan 5 tahun tersebut merupakan RPMJ-Pekon yang 

memuat arah kebijakan keuangan pekon , strategi pembangunan pekon, dan 

program kerja pekon, dan ditetapkan dengan peraturan pekon. Kemudian 

dijabarkan kedalam Rancangan Kerja Pembangunan Pekon (RKP Pekon) untuk 

jangka waktu satu tahun. RKP memuat : kerangka ekonomi Pekon, prioritas 

pembangunan Pekon, rencana kerja, pendanaan.71 

RKP Pekon Banjarsari merupakan hasil dari musyawarah pekon yang 

menjadi acuan untuk pembangunan setahun kedepan. Dikarenakan RKP 

merupakan isi dari kebijakan rumah tangga Pekon maka peneliti yang bukan 

warga dari pekon Banjarsari tidak diperkenankan untuk memiliki RKP tersebut. 

Sehingga isi dari RKP Pekon Banjarsari sedikit banyaknya diperoleh memalalui 

hasil wawancara dengan aparat pemerintah Pekon ataupun warga pekon 

Banjarsari itu sendiri. 

Penyusunan RKP di Pekon Banjarsari diadakan pada tanggal 04 Juni 

2016 yang dihadiri oleh Kepala Pekon, Badan Hippun Pemekonan, aparat 

pemerintah Pekon, RT/Kadus, dan beberapa tokoh masyarakat. Proses 

penyusunan RKP berjalan dengan cukup baik meskipun terjadi beberapa adu 
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pendapat untuk merumuskan arah kegiatan pembangunan pekon setahun 

kedepan.72 

Berdasarkan RKP 2016 pekon Banjarsari menggarap empat paket 

pengerjaan dalam bidang pembangunan fisik yaitu :  

(1) Membangun Rabat Beton sepanjang 511 meter pada tahap pertama 

(2) Membangun Rabat Beton sepanjang 363 meter pada tahap kedua 

(3) Gorong-gorong 11 unit 

(4) Drainase 160 meter73 

RKP disusun oleh Kepala Pekon selaku pengendali kegiatan. 

Sekertaris pekon selaku penanggung jawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan 

Kemasyarakatan Pekon selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan, tokoh 

masyarakat74 Badan Hippun Pemekonan dalam pembuatan RKP turut serta 

membahas dan menyepakati RKP bersama Kepala Pekon berdasarkan pada UU 

No 6 th 2014 pasal 55 ayat 1. Artinya bahwa mulai dari perencanaan 

pembangunan Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan perlu untuk 

bermitra. Karena pada hakikatnya BHP adalah  mitra kerja pemerintah Pekon 

yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan Pekon, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai 
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lembaga legislasi, Badan Hippun Pemekonan memiliki hak untuk menyetujui 

atau tidak terhadap kebijakan  Pekon yang dibuat oleh Pemerintah Pekon. 

Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan Pekon untuk secara 

bersama-sama pemerintah Pekon ditetapkan menjadi peraturan Pekon. Disini 

terjadi mekanisme check and balance system dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Pekon yang lebih demokratis. 

Hasil RKP ditandatangani oleh Kepala Pekon dan Badan Hippun 

Pemekonan. Sejauh ini, proses perencanaan berjalan dengan cukup baik dan 

baik Kepala Pekon maupun Badan Hippun Pemekonan dapat menjalankan tugas 

dan fungsinya sebagai mitra kerja dengan baik. 

2. Sosialisasi Progam Pembangunan Pekon 

Sosialisasi pada dasarnya adalah penyebarluasan informasi (program, 

kebijakan,peraturan) dari satu pihak (pemilik program,kebijakan,peraturan) 

kepada pihak-pihak lain (aparat,masyarakat yang terkena program, dan 

masyarakat umum). Isi informasi yang disebarluaskan bermacam-macam 

tergantung pada tujuan program.75 Sosialisasi program pembangunan pekon 

dilaksanakan oleh aparat pemerintah pekon kepada masyarakat agar masyarakat 

mengetahui progam pembangunan dipekonnya. Kepala Pekon  
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menginformasikan dokumen RKP Pekon, APB Pekon dan rencana kerja kepada 

masyarakat melalui:  

a. musyawarah pelaksanaan kegiatan pekon;  

b. musyawarah dusun;  

c. musyawarah kelompok; 

d. sistem informasi pekon berbasis website; 

e. papan informasi pekon; dan  

f. media lain sesuai kondisi pekon76 

 

Hasil penelitian menemukan bahwa kurang ada sosialisasi terhadap 

masyarakat mengenai penawaran barang dan jasa terkait pembangunan. Temuan 

ini berdasarkan hasil wawancara dari Ketua Badan Hippun Pemekonan yang 

menyatakan  

“  Kepala Pekon tidak mensosialisasikan kepada masyarakat terkait 

penawaran barang dan jasa. Seharusnya sebelum material diturunkan 

dilokasi selayaknya Kepala Pekon terlebih dahulu membentuk Tim 

Pengelola Kegiatan (TPK). Namun yang terjadi matrial sudah numpuk 

dilokasi dan TPK belum dibentuk. BHP pun tidak pernah diajak 

musyawarah terkait penawaran barang dan jasa ini bahkan berita 

acarpun tidak ada. Sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dari 

masyarakat kepada saya selaku penampung aspirasi mereka.” 
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Terkait hal tersebut berdasarkan peraturan bupati Nomor 16 tahun 

2016 bahwa dana diatas 50 juta wajib dimusyawarahkan, artinya disini bahwa 

segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan pekon termasuk penentuan 

barang dan jasa pembangunan haruslah dimusyawarahkan tetapi pada 

kenyataannya hal tersebut belum berjalan dengan baik. Padahal didalam islam 

juga dijelaskan tentang anjuran  bermusyawarah Asy-Syura ayat 38 

َالةَ  َوأَقَاُموا لَِربِِّھمْ  اْستََجابُوا َوالَِّذینَ  ﴾٣٨﴿ یُنفِقُونَ  َرَزْقنَاھُمْ  مَّاَومِ  بَْینَھُمْ  ُشوَرى َوأَْمُرھُمْ  الصَّ  

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 
dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki 
yang Kami berikan kepada mereka. ” 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa semua urusan yang berkaitan dengan 

masyarakat mereka adalah musyawarah antara mereka yakni mereka 

memutuskannya melalui musyawarah, tidak ada di antara mereka yang 

bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya. Sehingga penting bahwa 

sebuah keputusan terutama terkait dengan hajat bersama itu ditentukan oleh 

semua lapisan. Mulai dari kalangan masyarakat sampai aparat pemerintahan, 

sehingga diharapkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam proses 

pembangunan kedepan dan tentunya dapat menyentuh seluruh pembangunan 

Pekon. 



 

Salah satu sosialisi pembangunan pekon terhadap masyarakat yaitu 

dengan diadakannya musyawarah. Karna musyawarah adalah wadah yang 

paling tepat untuk mensosialisasikan program kegiatan pemerintah pekon 

dibanding dengan cara atau tehnis sosialisasi lainnya. Dengan musyawarah 

masyarakat mengetahui pembangunan yang akan digarap dipekonnya. Tidak 

hanya mengetahui dusun mana saja yang akan dibangun tetapi juga 

masyarakat perlu mengetahui proses pengganggaran barang dan jasa, proses 

pelaksanaan sampai evaluasi pembangunan. Karena ini merupakan hajat 

bersama, hajat masyarakat bukan hanya hajat pemerintah pekon. Melalui 

musyawarah masyarakat juga dapat mengutarakan secara langsung ide-ide 

atau gagasan-gagasan terkait pembangunan dipekonnya, sehingga seluruh 

pembangunan masyarakat dapat tersentuh dan sesuai dengan harapan 

masyarakat. 

Kepala Pekon maupun Badan Hippun Pemekonan perlu untuk 

bersinergi dalam mensosialisasikan program ataupun kegiatan pekon, Badan 

Hippun Pemekonan sebagai badan penampung aspirasi masyarakat wajib 

menyampaikannya pada Kepala Pekon dan kemudian dijadikan acuan dalam 

proses pembangunan. 



 

“ saya sudah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kepala Pekon 

terkait penawaran barang dan jasa agar disosialisasikan kepada 

masyarakat. Akan tetapi tanggapan beliau iya, iya, dan diam” 77 

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa kurang terjadi 

komunikasi yang baik antara Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan. Hal 

ini semakin diperkuat oleh anggota Badan Hippun Pemekonan lain yang 

menyatakan bahwa  

“ Kepala Pekon sulit sekali diajak kerjasama, hal itu saya rasa karena 

memang kepala pekon kurang memahami tugasnya sebagai mitra 

BHP”78 

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kemitraan Kepala Pekon dan 

Badan Hippun Pemekonan kurang berjalan dengan baik karena tidak memenuhi 

prinsip kemitraan yaitu prinsip kesetaraan. Karena seharusnya dalam proses 

perencanaan pembangunan pekon harus diadakan musyawarah, tetapi itu tidak 

berjalan. Seolah terkesan dimonopoli oleh Kepala Pekon saja. Prinsip 

kesetaraan tidak diindahkan dalam hal ini.  

3. Pelaksanaan Progam Pembangunan Pekon 

Tugas dari Kepala Pekon berdasarkan pasal UU No. 6 tahun 2016 

pasal 26 ayat 3 dan 5 adalah sebagai pemegang kekuasaan dalam mengelola 

keuangan dan aset Pekon serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Pekon termasuk didalamnya mengatur tentang pembagian dana untuk 
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pelaksanaan pembangunan fisik di pekon. Sedangkan BHP disini berfungsi 

sebagai badan legislasi yaitu pengawasan terhadap proses pelaksanaan 

pembangunan.79 

Hasil penelitian menemukan bahwa ternyata ada beberapa proses 

pelaksanaan yang tidak sesuai dengan RKP-Pekon salah satunya yaitu bahwa 

didalam RKP-Pekon dana pekon pertama digunakan hanya untuk pembangunan 

Rabat Beton 511 M. akan tetapi ternyata paket yang kedua yaitu pembangunan 

Rabat Beton 363 M sudah diselesaikan pada dana pekon pertama. Masyarakat 

mempertanyakan hal ini melalui koordinator masyarakat bagaimana hal tersebut 

dapat dilakukan, bagaimana kualitasnya ? dan untuk apa dana pekon 

selanjutnya digunakan ? 

 

“  iya itulah yang masyarakat pertanyakan, bangunan yang seharusnya 

dilaksanakan pada termin kedua sudah dikerjakan pada termin pertama 

sehingga untuk apa dana termin kedua nanti. Apalagi, baru berapa 

bulan masih dalam hitungan minggu bangunan sudah retak, pecah, 

hancur. Kualitas bangunan sangat buruk ”80 

 

Ketika peniliti melihat langsung hasil pembangunan tersebut memang 

bahwasanya Rabat Beton 511 M dan 363 M telah dirampungkan. Akan tetapi 

hasil dari kualitas bangunan sangat memprihatinkan. Ada lebih dari 20 titik 

jalan yang terkikis dan retak-retak.  

Selain Rabat Beton diluar tahap anggaran dana pertama Kepala Pekon 

dan TPK membangun satu unit gorong-gorong di rt 2 dusun 2. Didalam RKP 

tidak dibenarkan memakai buis beton (cincin) namun TPK memaksakan 
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memasangnya, padahal didalam RKP-Pekon harus memakai batu belah, dan 

diatas batu belah harus dicor dengan besi plat beton namun TPK tidak 

melaksanakan proses tersebut (tidak memakai besi ) sehingga proses pembuatan 

gorong-gorong tersebut numpang diatas pembangunan rabat beton.  

“ secara dinas saya sudah mengumpulkan kakon, ketua TPK, dan yang 

dianggap mandor ( karena menurut saya mandor itu ada SK nya, tetapi 

ini tidak ada SK), saya menegur pada 4 september malam bahwasanya 

pada hari pertama proses pembangunan Rabat Beton itu tidak benar, 

akan tetapi Kepala Pekon tidak mengindahkan teguran saya tersebut. 

Lalu beberapa kali saya kelokasi TPK juga tidak mengindahkan 

dengan alasan bahwa ini perintah Kepala Pekon” 81 

Akan tetapi ini berlainan dengan pernyataan Kepala Pekon yang 

menyatakan bahwa  

“ saya mengerjakan proses pembangunan sesuai dengan RKP, dan itu 

juga telah mendapat persetujuan dari semua aparat pekon termasuk 

BHP saat musrenbangpek. Selama ini saya juga tidak ada kendala 

selama bermitra dengan BHP”82 

 

Badan Hippun Pemekonan membantah pernyataan tersebut. Menurut 

beliau kerjasama selama ini berjalan mentah, fungsi sebagai mitra sudah tidak 

dapat dijalankan sehingga beliau saat ini hanya dapat melakukan fungsi 

pengawasan saja. Hal itu dikarenakan Kakon sulit diajak bekerjasama, 

bermusyawarah untuk membangun pekon yang lebih maju bahkan menurut 
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beliau seperti ada indikasi Kakon distir oleh oknum tertentu sehingga pendapat-

pendapat BHP tidak didengar justru oknum lain yang diikuti. 

“ saya itu sudah beberapa kali datang kerumah beliau (JL Tobing), 

padahal harusnya ia yang datang tapi saya sudah mau mengalah saya 

yang datang tapi tetap saja tidak menemukan hasil. Mungkin karena 

memang sudah tidak suka itulah. Yang jelas saya masih mau berjuang 

memperbaiki pekon ini dan kedepannya dapat tetap berkomunikasi 

baik dengan beliau demi kesejahteraan masyarakat.”83 

 

Peneliti akhirnya menyimpulkan bahwa ada koordinasi yang tidak 

berjalan dengan baik antara Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan 

sehingga dua lembaga yang seharusnya bermitra ini justru seperti memiliki 

jalannya sendiri sendiri dalam mengelola pembangunan. Bahkan menurut 

pengamatan peneliti yang seharusnya mereka duduk bersama membahas apa-

apa saja yang menyangkut pemerintahan pekon demi kemajuan pekon 

banjarsari justru seolah saling enggan tatap muka. Saat Kepala Pekon datang, 

BHP tidak ada. Saat sedang ada BHP, Kepala Pekon tidak ada. Hal ini 

sebenarnya bisa dianggap wajar akan tetapi jika dilakukan berkali-kali apakah 

ini masih dalam taraf hal yang wajar. Jika hal ini masih terus saja berkelanjutan 

maka akan mengarah pada konflik dan menghancurkan kemitraan itu sendiri. 

Ini akan berdampak buruk bagi kemajuan pembangunan fisik di Pekon 

mengingat keduanyalah yang berkewajiban membawa Pekon kearah yang lebih 

baik. Terbukti dengan pembangunan di Pekon saat ini yang sangat 

memprihatinkan bahwa bangunan yang baru saja dibangun sudah mulai 

terkikis. Peneliti berusaha menanyakan kepada TPK sebagai tim pengerjaan 

proyek ini. TPK menyatakan bahwa memang ada miss communication antara 
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pihaknya dengan pemerintah pekon mengenai pengerjaan yang sesuai dengan 

RKP. Tetapi, TPK sudah membenahi kesalahan tersebut. 

“ itu memang kesalahan. Pengerjaan selanjutnya kami akan lebih 

memperhatikan kulitas pembangunan dan juga penyesuaian terhadap 

RKP. Berkaitan dengan pembangunan 11 unit gorong-gorong itu sudah 

kami ganti kesalahannya karena memang sebenarnya ini rehab bukan 

pembangunan. Dan itu sudah kami perbaiki meskipun tidak sesuai 

dengan RKP tetapi anggap saja itu swadaya, toh masyarakat tidak 

mempermasalahkannya.”84 

Hal ini menjadi koreksi tersendiri bagi pemerintah pekon untuk dapat 

berkomunikasi secara intensif, baik dengan antar aparat pemerintah pekon 

maupun dengan tim TPK sebagai pekerja dalam proyek pembangunan pekon. 

Jika memang ada selisih pendapat antar pemerintah pekon sebaiknya Kepala 

Pekon sebagai pemimpin pekon dapat mengambil kesimpulan yang bijak 

dengan tetap memperhatikan masukan-masukan BHP sebagai mitra kerjanya. 

“ sebagai mitra kerja sudah tentu tidak dapat dielakkan antara kami 

sering terjadi selisih pendapat, tetapi kami memastikan itu tidak akan 

sampai pada konflik. Yang jelas kami menginginkan bagaimana 

caranya untuk lebih baik sebagaimana tujuan awal kami yang ingin 

pekon kami ini maju ” 85 

Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan harus lebih tekun dan 

lebih keras lagi dalam rangka mewujudkan Otonomi Pekon dengan senantiasa 

menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis dalam rangka melaksanakan 

tugas di pekon. Peraturan pemerintah no 76 Tahun 2001 tentang Pedoman 

Umum Pengaturan Mengenai Pekon dinyatakan bahwa hubungan antara 
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85 Rahman, Anggota BHP, Wawancara Pribadi, Lampung, 26-11-2016 



 

pemerintah pekon dengan BHP adalah sejajar dan sebagai mitra, bahkan 

dijelaskan pula bahwa BHP merupakan Lembaga Pemerintah Pekon. Artinya 

bahwa tidak ada kedudukan yang lebih tinggi atau lebuh rendah antara Kepala 

Pekon dan BHP. kedudukannya sejajar, sesuai dengan tupoksinya masing-

masing. 

Mengacu pada hasil penelitian selama proses pelaksanaan 

pembangunan pekon terlihat bahwa BHP lebih menjalankan fungsi controlling 

saja dan kurang bermitra dengan Kepala Pekon. Hal ini dikarenakan memang 

berdasarkan amatan peneliti Kepala Pekon kurang mengindahkan posisi BHP 

sebagai mitra kerjanya. BHP terkesan hanya formalitas belaka. Masukan-

masukan yang BHP sampaikan kepada Kepala Pekon tidak dijalankan 

sebagaimana mestinya. Ini menjadi koreksi tersendiri bagi Kepala Pekon agar 

lebih memahami tugas dan fungsinya sebagai pemerintah pekon bahwa roda 

pemerintahan tidak dapat distir sendiri karena ada lembaga yang juga wajib dan 

memiliki hak untuk mengelola pembangunan pekon salah satunya yaitu Badan 

Hippun Pemekonan. 

Badan Hippun Pemekonan sebagai lembaga legislasi juga harus bijak 

dalam mengambil keputusan. Sebagai mitra Kepala Pekon, BHP juga dituntut 

untuk dapat menjalin komunikasi yang baik dengan Kepala Pekon sehingga 

dapat menyampaikan pendapat-pendapat nya terutama berkaitan dengan 

aspirasi masyarakat. BHP juga harus lebih bijak dalam merangkul Kepala 



 

Pekon untuk bekerjasama serta memberikan masukan-masukan Kepala Pekon 

dalam proses kepemimpinanya di Pekon mengingat bahwa Kepala Pekon 

Banjarsari adalah perempuan dan kurang berpengalaman dalam pemerintahan 

Pekon terlebih BHP berpendidikan lebih tinggi daripada Kepala Pekon 

sehingga diharapkan BHP mampu membantu Kepala Pekon menjalankan roda 

pemerintahan Pekon.  

4. Evaluasi Pembangunan Pekon 

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat 

harus dipantau terus-menerus dan dievaluasi perkembangannya. Tujuannya 

adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan telah dilaksanakan dan 

bagaimana hasilnya diukur dengan sasaran yang akan dicapai. Atas dasar 

evaluasi dapat diambil langkah-langkah agar pelaksanaan pembangunan 

selanjutnya menunjang dan tidak merugikan upaya pembangunan secara 

keseluruhan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran pembangunan secara 

maksimal dapat tetap tercapai. 

Pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana dapat disebabkan 

antara lain oleh :  

a. Ada hambatan yang tidak diketahui atau diperhitungkan pada 

waktu perencanaan  



 

b. Ada perkembangan keadaan yang tidak dapat diantisipasi pada 

tahap perencanaan 

c. Realisasi dari perkiraan yang berbeda dari perencanaan 

d. Perencanaan yang keliru.86 

Evaluasi pembangunan pekon berati mengetahui sejauh mana 

pembangunan berjalan dan apa saja yang perlu dibenahi kembali untuk bahan 

koreksi pembangunan selanjutnya.  

Pembangunan Pekon haruslah dilaksanakan sesuai dengan RKP-

Pekon. Tetapi berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa ternyata mulai dari 

pengadaan barang, jasa sampai hasil dari pembangunan menyimpangan dari 

apa yang telah di RKP kan. Bangunan-bangunan yang baru selesai dibangun 

rusak hanya dalam hitungan minggu. Ini perlu untuk dievaluasi agar 

mengetahui sebab terjadinya dan menanggulanginya agar tidak terjadi 

kembali dikemudian hari.  

Berangkat dari fakta tersebut kemudian Badan Hippun Pemekonan 

enggan untuk menandatangani laporan hasil pembangunan karena dinilai tidak 

sesuai dengan RKP.  

“ BHP belum mau mendatangani laporannya. Padahal RKP beliau 

tandatangani, APB Pekon beliau tandatangani tapi laporan beliau tidak 

mau menandatangani dengan alasan hasilnya tidak sesuai. Padahal 

pembangunan juga sudah kelar. Tinggl BHP aja tandatangan terus 

dilaporkan ke kabupaten. Tapi aneh malah tidak mau tandatangan. 

Padahal saya juga sudah berusaha mengajak beliau bekerjasama tapi 

jawabannya nya gampang gampang saja.” 
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Evaluasi adalah tahapan terakhir dari proses berlangsungnya kegiatan. 

Mulai dari tahap perancangan pembangunan, sosialiasai kepada masyrakat 

terkait program pembangunan, kemudian proses pelaksanaan pembangunan 

barulah sampai pada tahap evaluasi. Pada tahap ini lah seaharusnya baik 

Kepala Pekon maupun Badan Hippun Pemekonan mau duduk bersama, 

mengurangi ego masing-masing dan menyatukan pendapat bagaimana 

menjalankan roda pemerintahan dengan baik tanpa harus memunculkan 

konflik.  

Beberapa hadits Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya 

melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam 

sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih 

dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara 

lain berdasarkan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut: 

 

 الحدیث)حاسبوا أنفسكم قبل أن بحاسبوا ونوا أعمالكم قبل أن توزن )

Artinya: “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih 

dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi: 

2383).  

 

Sejalan dengan kandungan ayat tersebut maka masing-masing pihak 

baik Kepala Pekon maupun BHP harus dapat intropeksi diri terlebih dahulu 

atas tugas masing masing sebagai aparat pemerintah pekon dalam 

melaksanakan pembangunan pekon. sehingga dapat bekerjasama sebagaimana 

mestinya dan mengurangi perbedaan pendapat masing-masing demi kemajuan 

pekon bersama. 

Peneliti menyimpulkan bahwa memang pembangunan tidak berjalan 

sesuai dengan rencana atau RKP-Pekon. Mengacu pada pendapat Afifudin 



 

bahwa pembangunan yang tidak berjalan sesuai rencana itu disebabkan oleh 

beberapa hal. Salah satunya yang terjadi di Pekon Banjarsari ini bahwa ada 

realisasi dari perkiraan rencana yang tidak sesuai. Seperti jenis matrial yang 

digunakan, tehnis pelaksanaan pembangunan sampai pada tim pekerja tidak 

sesuai dengan RKP-Pekon. 

“  jenis matrial yang digunakan untuk pembangunan rabat beton, 

drainase, dan gorong-gorong tidak sesuai dengan RKP-Pekon begitu 

juga dengan tehnis pengerjaan tidak sesuai sehingga masyarakat 

berupaya untuk mengadukan hal ini pada pihak yang berwajib. Bahkan 

tim pekerja dan gaji yang diperoleh pun tidak sesuai dengan RKP. Ini 

yang akan kami kawal hingga tuntas ”87 

Hal tersebut menjadi evaluasi tersendiri bagi Pekon untuk dapat 

merencanakan kegiatan dengan matang dan merealisasikannya sesuai dengan 

rencana. Sehingga kegiatan yang telah dirancang sedemikian bagus akan 

menghasilakan hasil yang berkualitas bagus pula. Pembangunan yang tidak 

terealisasi dengan sebagaimana mestinya tentunya tidak hanya disebabkan 

karena kurang matangnya perencanaan tetapi juga aparat pemerintah Pekon 

selaku pengendali kegiatan harus mampu bertanggung jawab selama proses 

pengerjaan hingga evaluasi. Kepala Pekon selaku pemimpin aparat Pekon 
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Lampung, 21- Desember- 2016 



 

harus dapat menjadi pendengar yang baik. Dalam kehidupan organisasional 

setiap orang termasuk pemimpin (kepala pekon) perlu untuk mendengar saran, 

pandangan, nasihat, rekan-rekan setingkatnya.88 Oleh karena itu komunikasi 

dengan  Badan Hippun Pemekonan selaku mitra kerjanya harus dijalin 

kembali agar masukan-masukan dari masyarakt yang tersalur melalui BHP 

dapat tersampaikan. Kepala pekon juga harus lebih terbuka kepada BHP 

terkait menjalankan roda pemerintahan dari penganggaran dana pekon sampai 

pelaksanaan, dan pelaporan. Sehingga memudahkan BHP sebagai badan 

pengawas kinerja Kepala Pekon untuk melihat dan mengingatkan jika ada 

kesalahan. 

Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan harus lebih tekun dan 

lebih keras lagi dalam rangka mewujudkan Otonomi Pekon dengan senantiasa 

menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis dalam rangka melaksanakan 

tugas di pekon. Karena dalam peraturan pemerintah no 76 Tahun 2001 tentang 

Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pekon dinyatakan bahwa hubungan 

antara pemerintah pekon dengan BHP adalah sejajar dan sebagai mitra, bahkan 

dijelaskan pula bahwa BHP merupakan Lembaga Pemerintah Pekon. Artinya 

bahwa tidak ada kedudukan yang lebih tinggi atau lebuh rendah antara Kepala 

Pekon dan BHP. kedudukannya sejajar, sesuai dengan tupoksinya masing-

masing. 
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B. Dampak Kemitraan Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan 

Banjarsari bagi Pembangunan Masyarakat 

 

Sebagai lembaga pemerintahan di pekon maka kinerja aparat 

pemerintahan dapat dengan mudah dirasakan secara langsung hasilnya oleh 

masyarakat karena hanya dalam lingkup kecil yakni pekon. Terlebih lagi 

mengenai pembangunan yang dapat dilihat secara kasat mata. Oleh karena itu 

Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan dengan tidak terlepas dari 

bantuan aparat pekon lain perlu untuk benar-benar bekerjasama secara intensif 

bagaimana untuk mensejahterakan masyarakatnya. Akan tetapi dengan tetap 

melibatkan masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat menuju arah 

pembangunan yang baik dan progresif. 

Teori Pembangunan Pekon merupakan pemanfaatan hasil 

pembangunan fisik pekon yaitu dengan membangun atau memperbaiki 

prasarana jalan pekon. Dengan adanya pembangunan maupun perbaikan jalan 

pekon masyarakat dapat dengan mudah menjalankan kebutuhan mereka seperti 

mobilitas, pemasaran hasil pertanian ataupun mempercepat mobilitas barang 

dan jasa. 

Selama setahun lebih pemerintahan Ibu Gunarti selaku Kepala Pekon 

dan Bapak Tobing selaku ketua Badan Hippun Pemekonan telah berjalan. 

Sedikit banyak telah dirasakan hasil hubungan kerja keduanya dalam beberapa 

hal seperti berjalannya proses pembangunan Rabat beton , gorong-gorong, 

drainase. Tentunya dalam setiap pekerjaan tidak selamanya berjalan dengan 

baik selalu saja ada kendala-kendala yang menghampiri. Diharapkan bahwa 

baik Kepala pekon maupun BHP dapat meminimalisir kendala tersebut 

sehingga segala kegiatan pekon dapat berjalan dengan lancar.  

“ sebagai aparat pekon kami berharap bahwa Kepala Pekon dan BHP 

ini dapat berjalan dengan akur dan damai jangan sampailah ada 

konflik, karena jika terjadi tentunya akan berdampak buruk bagi 



 

pembangunan di masyarakat. Sebagai kaur pembangunan saya 

mewanti-wanti akan hal tersebut.”89 

 

Dampak dari hubungan kerja Kakon dan BHP dalam pembangunan 

tentunya  yang dapat merasakan langsung ialah warganya. Hubungan kerja 

Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan yang dinilai peneliti kurang 

harmoni ini ternyata berdampak bagi kesejahteraan masyarakat terbukti dengan 

pembangunan fisik yang jauh dari harapan. Hasil pembangunan yang dinilai 

gagal ini berdampak bagi semua lini kehidupan mulai dari sosial, ekonomi 

hingga pemerintahan di Pekon. 

 

a. Dampak terhadap kehidupan Sosial 

Hubungan yang kurang harmoni antara Kepala Pekon dan Badan 

Hippun Pemekonan ternyata menimbulkan gejolak sosial dikalangan 

masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa pembangunan tidak berjalan 

sebagaimanamestinya karena aparat pemerintah pekon tidak mampu 

menjalankan tugasnya dengan baik. Kepala Pekon dan Badan Hippun 

Pemekonan dirasa sebagai orang yang paling bertanggungjawab terhadap 

kualitas pembangunan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

“memang tidak semua masyarakat peduli terhadap pembangunan, kami 

sebagai masyarakat yang peduli dengan pembangunan pekon. Sebelum 

lebaran kami melihat ada glagat yang tidak baik dari pemerintah. 

Seperti ada penggunaan dana yang tidak baik. Kemudian kami 

meminta untuk dikeluarkannya RKP-Pekon. Tetapi ternyata payah 

tidak dikeluarkan. Setelah diancam barulah dikasih. Setelah kita awasi 

ternyata ini menyimpang dari RKP-Pekon. Mulai dari jenis matrial, 

pembiayaan karyawan, penggunaan adukan tidak sesuai. Kami tegur 
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Kakon melalui BHP. tetapi ternyata tidak ada hasil. Sehingga menjadi 

perbincangan dikalangan masyarakat dan mulai resah terhadap aparat 

pemertintah pekon yang dinilai sangat tidak transparan ”90 

Hubungan yang tidak berjalan dengan baik antara Kepala Pekon dan 

Badan Hippun Pemekonan ternyata dapat berdampak buruk bagi kesejahteraan 

masyarakat. Dalam perjalanan pembangunan terasa ada banyak kelemahan 

yang terjadi, sehingga pembangunan tidak dapat mencapai hasil yang 

memuaskan. Padahal, tujuan utama dari sebuah pembangunan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah Pekon adalah untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakatnya. 

b. Dampak terhadap perekonomian masyarakat 

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan suatu bentuk keinginan 

masyarakat untuk lebih berkembang tidak hanya dalam segi sosial tetapi juga 

dari segi perekonomian sebagai media penghubung antara dusun yang satu 

dengan dusun yang lain ataupun dengan daerah lainnya. Pada akhirnya seluruh 

aktivitas masyarakat dapat dilaksanakan dengan cepat, efesien dan bermanfaat. 

Masyarakat pekon banjarsari sebagian besar memiliki 

matapencaharian sebagai petani baik sawah maupun kebun. Oleh karena itu 

akses jalan yang baik memudahkan masyarakat untuk beraktivitas.  
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“ saya menilai bagus hubungan kerja antara BHP dan Kakon dan 

semoga mereka dapat bekerja dengan benar jangan sampai ada kasus. 

Hanya saja saya berharap irigasi di dusun 1 ini dapat diperbaiki serta 

kanan kirinya ditalut. Selain itu rabat beton nya mohon dibenahi 

karena itu akses buat kami untuk beraktivitas kalau hancur seperti itu 

semua menyulitkan kami.”91 

Pembangunan juga haruslah menyeluruh, jangan sampai hanya 

beberapa lokasi saja yang tersentuh oleh pembangunan. Pembangunan yang 

baik tidak hanya melihat kualitasnya saja tetapi juga menyeluruh agar dapat 

dirasakan sepenuhnya oleh semua masyarakat.  

“  kalau bisa pemerintah mengerjakan pembangunan ini sesuai dengan 

juklak dan juknis yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.”92 

Peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat menilai pembangunan yang 

baik adalah pembangunan yang sesuai dengan aturan dari pemerintah yang 

telah ditentukan. Ketika bangunan tersebut tidak sesuai dan bahkan sangat 

memprihatinkan akan berdampak bagi kelancaran aktifitas masyarakat 

sehingga perekonomian pun akan terhambat. Oleh karena itu pembangunan 

fisik terutama Rabat Beton yang merupakan akses jalan masyarakat untuk di 

benahi agar masyarakat dapat beraktifitas dengan layak. 

c. Dampak terhadap pemerintahan pekon 
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Menurut Bambang Trisantono salah satu rencana pembangunan pekon 

harus didasarkan pada prinsip  keterbukaan.93 Artinya bahwa setiap proses 

pembangunan boleh dilihat dan diketahui oleh masyarakat. Jika prinsip ini tidak 

ditegakkan maka akan cacatlah sebuah sistem penyelenggaran pemerintahan 

tersebut. Peneliti setuju akan hal itu karena jika proses pembangunan ditutup 

tutupi mulai dari perancangan , penganggaran sampai pelaksanaannya maka 

akan terindikasi melakukan penyimpangan oleh oknum-oknum tertentu. 

Kepala Pekon selaku pengendali kegiatan pembangunan harus benar-

benar memperhatikan kebutuhan masyarakatnya. Tentunya dengan bantuan dari 

BHP selaku penampung aspirasi masyarakat. Sehingga kebutuhan 

masyarakatnya dapat terdengar dan dilaksanakan oleh pemerintah pekon. Akan 

tetapi BHP menganggap bahwa Kepala Pekon yang seharusnya bermitra justru 

sulit untuk diajak kerjasama. Sehingga fungsi BHP terkesan formalitas belaka, 

ia tidak lagi dapat bermitra. Fungsi tersebut hilang dengan adanya sikap Kepala 

Pekon yang sulit diajak duduk bersama membahas pemerintahan, sehingga 

hanya fungsi controlling saja yang dapat dilaksanakan BHP. 

“ awalnya saya melihat memang Kepala Pekon dan bhp ini berjalan 

dengan baik. Akan tetapi lambat laun Kepala Pekon seperti tidak lagi 

mendengar saran BHP. Sehingga saya yang tadinya pendukung barisan 
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depan bu gunarti saat kampanye sekarang saya berbalik arah karena 

melihat glagat yang tidak baik dr Kakon ini.”94 

Ini diperkuat dengan temuan dilapangan bahwa BHP menginginkan 

agar Kepala Pekon mau belajar dan berkonsultasi kepada mitra kerjanya untuk 

membahas apa-apa saja yang menyangkut pemerintahan Pekon demi kemajuan 

Pekon Banjarsari. Artinya bahwa sebenarnya baik masyarakat maupun 

pemerintah pekon mengaharapkan adanya kinerja yang baik antar lembaga 

pemerintahan agar berjalan harmonis sehingga menghasilkan pembangunan-

pembangunan yang baik pula. 

Masyarakat menilai bahwa jika pemerintahannya berjalan baik 

tentulah pembangunan dapat berjalan baik pula, karena anggaran sudah jelas, 

masing-masing juga mempunyai tugasnya.  

Berangkat dari fakta tersebut kemudian terjadi kesenjangan di tingkat 

pemerintahan Pekon. Disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah Pekon 

dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon yakni Kepala Pekon dan  Badan Hippun 

Pemekonan. Keduanya memiliki kewajiban untuk memimpin penyelenggaraan 

pemerintah pekon berdasarkan kebijakan yang dibuat secara bersama.95 Artinya 

bahwa perlu ada hubungan yang harmonis antara keduanya sebagai mitra kerja. 

Jika salah satu atau keduanya sulit untuk bermusyawarah, komunikasi yang 
                                                             

94  Sumadi,Masyarakat Banjarsari, Wawancara Pribadi, Lampung, 03-11-2016 
95  Hanif Nurcholis. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. ( Jakarta 

: PT. Gelora Aksara pratama, 2011), h. 75-76 



 

tidak lancar bahkan intensitas pertemuan yang sangat minim akan berdampak 

buruk bagi jalannya roda pemerintahan pekon. Keduanya perlu untuk bersinergi 

menegakkan sendi-sendi pemerintahan yang kokoh demi kemajuan pekon. 

 

  



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil dari penilitian ini dapat ditarik menjadi dua garis besar yaitu :  

1. Hubungan kerja antara Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan 

Pekon Banjarsari tidak berjalan harmoni, mulai dari perencanaan 

pembangunan sampai pada tahap evaluasi keduanya tidak menunjukan 

hubungan kerja yang baik seperti tidak adanya kerjasama, perbedaan 

pendapat masing-masing pihak , komunikasi yang tidak berjalan 

dengan baik, tidak dapat  menjalankan fungsi mitra bersama Kepala 

Pekon, intensitas pertemuan yang sangat minim, kurangnya 

keterbukaan. 

2.     Hubungan Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan yang tidak 

berjalan optimal ini ternyata berdampak buruk bagi pembangunan 

sehingga tidak mensejahterakan masyarakat. Dalam bidang sosial 

terjadi keresahan dalam masyarakat karena aparat pemerintah pekon 

kurang terbuka terhadap RKP-Pekon. Tidak hanya itu, hal tersebut 

juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat yang disebabkan 

oleh pembangunan yang rusak sehingga mengakibatkan aktivitas 

masyarakat terhambat. jadi perekonomian pun tidak dapat meningkat. 

Selain itu, ada kesenjangan hubungan dipemerintah pekon sendiri 



 

sebagai dampak dari tidak adanya keharmonian antara Kepala Pekon 

dan Badan Hippun Pemekonan.  

 

B. Saran 

1.     Diharapkan agar Kepala Pekon dan Badan Hippun pemekonan dapat 

meningkatkan komunikasi lagi. Sehingga ada rasa saling 

membutuhkan, tanggung jawab , kesetaraan antar keduanya untuk 

menciptakan koordinasi yang baik dan berorintasi pada hasil. 

Sehingga dengan sendirinya akan tercipta hubungan yang baik antara 

keduanya. Karena harmoninya sebuah hubungan akan meningkatkan 

energi yang baik dalam menjalin kerjasama yg efektif.  

2.  Diharapkan agar Kepala Pekon lebih dapat melakukan keterbukaan 

mengenai dana pekon dalam RKP-Pekon sehingga Badan Hippun 

Pemekonan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. 
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