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PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWATAN DESA TERHADAP 

RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 2011-2012 

DI DESA PEKAKA KECAMATAN LINGGA KABUPATEN DAIK LINGGA 

ABSTRAK 

IRWAN MUHADI 

 

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) ini 
merupakan rencana trategis pembangunan desa untuk mencapai tujuan dan cita-
cita desa. Rancangan Pembangunan Menengah Desa (RPJM-Des) tersebut 
nantinya akan menjadi dokumen perencanaan selama 5 (lima) tahun yang akan 
menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten. Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) adalah dokumen yang sangat 
penting bagi pembangunan desa, memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi 
pembangunan desa, dan program kerja desa, yang dijabarkan dalam Rencana 
Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa). 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengawasan 
Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pelaksanaan Rancangan Pembangunan 
Jangka Menengah Desa (RPJM-Des 2011-2012) di desa Pekaka Kecamatan 
Lingga Kabupaten Daik Lingga. 

Metode penelitian yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif, 
yaitu menganalisa data yang diperoleh dilapangan dalam bentuk kualitatif dan 
diberikan penjelasan-penjelasan atau kesimpulan dengan menggunakan 
pernyataan-pernyataan atau kalimat yang dapat memberikan gambaran 
dilapangan tentang Pengawasan Badan Permusyaratan Desa Terhadap RPJM-Des 
di Desa Pekaka Kecamatan Lingga Kabupaten Daik Lingga. 

Populasi dan sampel tidak digunakan akan tetapi menggunakan informan 
key (informasi kunci), Karateristik informan merupakan profil sumber data yang 
diharapkan dapat menggambarkan pemahaman terhadap data dari hasil penelitian 
sehingga dapat diletakkan pertimbangan yang logis dan proporsional atas hasil 
penelitian ini. Kategori pengelompokkan informan dalam penelitian ini diambil 5 
(Lima) informan yang terdiri dari satu orang ketua Badan Permusyawaratan Desa 
sebagai informan kunci, satu orang sebagai wakil ketua BPD, satu informan 
sebagai sekretaris BPD dan dua orang sebagai anggota BPD, Kepala Desa dan 
Sekretaris Desa. 

Hasil penelitian, Peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan BPD 
terhadap RPJM-Des 2011-2012 belum dapat berjalan secara baik, Dimana BPD 
dalam melaksanakan pengawasan terhadap RPJM-Des 2011-1012 terkesan baru 
melakukan perubahan perbaikan pada awal tahun saja dimana anggaran ADD 
didapati baru BPD melakukan evaluasi terhadap program yang sudah dijalankan, 
BPD juga dalam menampung aspirasi masyarakat hanya menampung saja tetapi 
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tidak merealisasikan tindakan langsung terhadap aspirasi masyarakat tersebut, hal 
ini dapat berakibat pada ketidak percayaan masyarakat terhadap kinerja BPD.  

Pengawasan BPD terhadap RPJMDes 2011-2012 mengalami kendala 
terhadap minimnya alokasi dana desa yang diperuntukkan pada program 
pembangunan jangka menengah desa belum dapat berjalan sesuai gagasan dan 
harapan masyarakat desa sehingga program pembangunan desa terhambat dan 
lambannya perbaikan infrastruktur, sarana dan prasarana desa, kenyaman 
masyarakat akan lingkugan yang baik dan nyaman, serta memperlambat 
kesejahteraan masyarakat yang berakibat pada ketertinggalannya desa akan 
kemajuan pembangunan desa 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Rural Medium Term Development Plan (RPJM-Des) is a village 
development trategis plan to achieve the goals and ideals of the village. 
Medium Rural Development Plan (RPJM-Des) will become a planning 
document for 5 (five) years to adjust to the district level development 
planning. Rural Development Plan (RPJM-Des) is a very important 
document for rural development, rural finance policy contains the 
direction, strategy of rural development, and rural employment 
program, which is described in village development work plan (RKP-
Desa). 
Formulation of the problem in this research is How Supervisory Board 
of the Village Consultative Implementation of the Medium-Term 
Development Plan (RPJM-Des 2011-2012) in the village district Pekaka 
Daik Lingga Lingga District. 
The method usedisdescriptivequalitativetechniques, whichanalyzethe 
data obtainedin the fieldin the form 
ofqualitativeandgivenexplanationsorconclusionsusingstatementsorsenten
cethatcangive an ideaabout 
thefieldConsultativeSupervisionAgencyAgainstRuralDevelopment 
Planinthe Village-Des PekakaDistrictLinggaLinggaDaikDistrict. 
Population and samples will not be used but using key informants (key 
information), Characteristics of informants is the profile data source 
that is expected to reflect understanding of the data from the research 
results that can put a logical and proportionate consideration the results 
of this study. Category grouping informants in this study were taken 5 
(Five) informants consisting of the chairman of the Consultative Body of 
the Village as a key informant, a man as vice chairman of the BPD, the 
BPD informant as secretary and two as a member of the BPD, the 
village head and the village secretary. 
The results, researchers concluded that the supervision of the BPD-Des 
Development Plan 2011-2012 has not been able to run well, where BPD 
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in to supervise-Des Development Plan 2011-1012 impress new 
improvements make changes only at the beginning of the year in which 
the budget ADD new found BPD to evaluate the program was run, the 
BPD also accommodate the aspirations of the people just do not realize 
it but direct action against the aspirations of the community, this can 
result in public mistrust towards the performance of BPD. 
BPD supervision of the 2011-2012 RPJM-Des experiencing barriers to 
lack of funding allocations earmarked villages in the medium term rural 
development program can not be run in accordance ideas and 
expectations of rural communities that impeded rural development 
programs and the slow improvement of infrastructure, facilities and 
infrastructure of the village, the community will be of environmental 
comfort good and comfortable, as well as slowing the welfare of society, 
resulting in the village will catch progress of rural development. 
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A. Latar Belakang 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang 

Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah 

Nomor. 72 Tahun 2005 tentang Desa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Hal ini tertuang dalam amanat Undang-Undang 

Nomor. 32 Tahun 2004, Pasal 200, ayat 1, menyatakan: “dalam pemerintahan 

daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah 

desa dan badan permusyawaratan desa”. Dari pasal tersebut dapat dijelaskan 

bahwa pemerintahan desa bukanlah menjadi bagian/perangkat pemerintah 

kabupaten/kota, karena sesungguhnya pemerintahan desa memiliki hak otonomi 

tersendiri untuk mengelola pemerintahannya, 

Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1, ayat  

7 dan 8, Menyatakan Unsur penyelenggaran pemerintahan desa yang terdiri dari 

Pemerintah Desa (Kepala Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa, kemudian  
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Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 14, 

Menyatakan : “ 

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, 

pembanguanan, dan kemasyarakatan. 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aya (1), Kepala Desa 

mempunyai wewenang : 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes). 

c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama 

BPD. 

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan 

bersama BPD. 

e. Membina kehidupan masyarakat desa. 

f. Membina perekonomian desa. 

g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.  

h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang 

undangan. 

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang 

undangan”.  
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Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 35, ayat 

b, Menjelaskan kewenangan BPD : “Melaksanakan Pengawasan Peraturan Desa 

dan Peraturan Kepala Desa”. Badan Permusyawaratan Desa Memiliki peran yang 

sangat Penting sebagai Pengawasan Pemerintah Desa (Kepala Desa) sejauh mana 

Badan Permusyawaratan Desa dapat menjalankan Tugas, Fungsi dan 

Kewenangan yang dimiliki terutama dalam mengawasi pelaksanaan berjalan roda 

pemerintahan desa, lebuh lanjut Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 

Pasal 63 dan Pasal 64 Menyatakan : Pada Pasal 63 : 

1.  Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan 

pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan 

pembangunan daerah kabupaten/Kota. 

2. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan Kewenangannya. 

3. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. 

Pada Pasal 64 : 

1.  Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) 

disusun secara berjangka meliputi; 

a.     Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut 

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 
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b.    Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKPDesa, 

merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

2.   RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan 

Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa 

berpedoman pada Peraturan Daerah. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka sebuah desa diharuskan 

mempunyai perencanaan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan didalam 

Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 63 dan Pasal 

64, Menjelaskan : Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) 

ini merupakan rencana strategis pembangunan desa untuk mencapai tujuan dan 

cita-cita desa. Rancangan Pembangunan Menengah Desa (RPJM-Des) tersebut 

nantinya akan menjadi dokumen perencanaan selama 5 (lima) tahun yang akan 

menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten.  

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) adalah 

program pemerintah yang mengatur tentang rancangan dan penyusunan 

pembangunan desa yang disusun oleh Kepala Desa terpilih secepatnya untuk 

mewujudkan apa yang telah disampaikanpada janji kampanye pemilihan Kepala 

Desa dan menjabarkan visi dan misi. Dokumen RPJM-Des dibuat atau disusun 

bukan karena kebutuhan akan mendapatkan program atau janji dari pejabat, dinas 

atau instansi yang terpilih. Dan sekedar memenuhi dari keinginan pihak-pihak 

dalam masyarakat tertentu, golongan dan partai politik, tapi lebih ditujukan 

padakebutuhan riil masyarakat yang nantinya di gunakan desa sebagai acuan 
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untuk melaksanakanpembangunan yang lebih sinergi dengan Pembangunan 

Pemerintah Daerah melalui RPJM-Daerah 

Sejak Pemekaran Provinsi Kepulauan Riau dan berdirinya kabupaten Daik 

Lingga berdasarkan keputusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang 

Pembentukan Kabupaten Lingga sampai sejauh ini perkembangan infrastrukutr 

dan saran prasana baik di daerah kabupaten Daik Lingga maupun dipedesaan 

yang ada di kabupaten Daik Lingga tidak ada kemajuan pembangunan yang 

menonjol dan perubahan yang signifikan terhadap desa, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa di Kabupaten Daik Lingga tersebut perlu disusun guna 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

dalamPembangunan Desa, pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya  desa 

dengan melakukan perubahan kearah perbaikan selama kurun waktu 5 (lima) 

tahun kedepan. Perubahan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang terus 

berkembang di masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki.di Desa. Sehingga 

tidak tertutup kemungkinan dilakukan perubahan secara terus menerus dalam 

kurun waktu tertentu dengan tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, 

demi mencapai kesejahteraan dan kemandirian serta untuk mencapai visi dan misi 

Desa-desa di Kabupaten Daik Lingga. 

Berdasarkan asumsi uraian dan penjelasan diatas mengenai rancangan 

pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des 2010-2015) di Desa Pekaka 

kecamatan Lingga Kabupaten Daik Lingga diatas sehingga penulis terinisiatif, 

maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian dan membahas 

permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul :  
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“PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWATAN DESA TERHADAP 

RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 2011-2012 

DI DESA PEKAKA KECAMATAN LINGGA KABUPATEN DAIK LINGGA” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dan uraian dari latar belakang masalah di atas, 

maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap 

Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJM-Des 2011-2012) di desa Pekaka Kecamatan Lingga Kabupaten 

Daik Lingga? 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan penelitian : 

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJM-Des 2011-2012) di Desa Pekaka Kecamatan 

Lingga Kabupaten Daik Lingga; 

b. Untuk mengetahuifungsi Pengawasan Badan PermusyawaratanDesa 

di Desa Pekaka Kecamatan Lingga Kabupaten Daik Lingga 

Terhadap Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah 

Desa (RPJM-Des 2011-2012); 

2. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:  

a. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pekaka Kecamatan 

Lingga kabupaten Daik Lingga dapat menjalankanPeraturan Desa 
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Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des 

2011-2012) yang disepakati dan ditetapakan bersama; 

b. BagiBadan Permusyawaratan Desadi Desa Pekaka Kecamatan 

Lingga kabupaten Daik Lingga adalah untuk dijadikan sebagai 

bahan masukan dan pertimbangan dalam menerapkan fungsi 

pengawasan pemerintahan desa guna meningkatkan kinerja sebagai 

Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan kegiatan pengawasan 

Badan Permusyawaratan Desa yang lebih baik di masa yang akan 

datang; 

c. Bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

dibidang pemerintahan desa khusus nya Badan Permusyawaratan 

Desa; 

d. Bagi pembaca adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

khususnya tentang pengawasan pemerintahan desa, khususnya 

Badan Permusyawaratan Desa dan dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi bagi penelitian selanjutnya; 

D. Konsep Teoritis 

a. Pengertian Pengawasan 

Taliziduhu Ndraha (2003:197) dalam buku Kybernologi Mary Parker 

Follet dalam penutupan seri kuliah di London school of economics (1932,LI 

H.Luther Gullick dan L.Urwick, Eds. Dalam Papers on the Sciencs of 

Administration, 1937). berbicara tentang control sebagai proses tersebut 
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berlangsung dibawah empat prinsip control yang juga adalah prinsip organisasi, 

Keempat prinsip itu adalah : 

a. Koordinasi sebagai hubungan timbal balik semua faktor didalam 

suatu suasi. 

b. Koordinasi dengan kontak langsung antar manusia yang 

berkepentingan. 

c. Koordinasi pada tahap awal setiap kegiatan 

d. Koordinasi sebagai sebuah proses yang berjalan terus menurus. 

Taliziduhu Ndraha (2003:198) Mengatakan bahwa Kontrol dilakukan 

dalam berbagai bentuk atau teknik yang dilihat dari aspek ini ada beberapa 

macam metode dan teknik kontrol, misalnya: 

a. Pengendalian 

b. Pengawasan 

c. Pemantauan 

d. Evaluasi  

e. Supervisi 

f. Audit 

g. Apprasial 

h. Perhitungan (Accounting). 

b. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa 

Badan Pemusyawaratan Desa dalam aturan perundang-undangan yang 

berlaku di Negara Republik Indonesia adalah sebuah badan organisasi pemerintah 
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yang berada di dalam struktur pemerintahan desa dan bersama aparatur 

pemerintahan desa adalah sebagai penyelenggara pemerintahan di desa. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72,Tahun 2005, Pasal 

35, ayat b, menyatakan bahwa : 

“Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewewenangan :melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa” 

Hanif Nurcholis BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Jadi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga: 

pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelengggarakan kebijakan 

pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan 

peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat (2001:77). 

E. Konsep Operasional 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 72, Tahun 

2005, Pasal 35, Ayat b, menyatakan bahwa: 

“Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewewenangan:melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa”. 

Taliziduhu Ndraha (2003:198) Mengatakan bahwa Kontrol dilakukan 

dalam berbagai bentuk atau teknik yang dilihat dari aspek ini ada beberapa 

macam metode dan teknik kontrol, pada konsep opersional ini penulis 

mengunakan 5 (lima) dari 8 (delapan) teori Taliziduhu  Ndaraha, penulis 

berasumsi bahwa penerapan teori pengawasan sesuai dengan fungsi pengawasan 

BPD dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) nomor 72 Tahun 
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2005, Pasal 53 : “Badan Permusyawaratan Desa memiliki 

kewewenangan:melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa 

dan peraturan kepala desa”. Dari 8 (delapan) Teori yang digunakan hanya 5(lima) 

antara lain : 

1. Pengendalian 

Pengendalianadalah suatu cara maupun metode yang dilakukan kepada 

individu ataupun kelompok agar perilaku dan tindakannya sesuai dengan 

nilai dan norma sosial yang dianut masyarakat tersebut : 

Badan Permusyawaratan Desa diharapakan mampu menerapkan sebuah 

metode, cara atau langkah yang efektif dalam menjalankan tugas dan 

fungsi nya sehingga Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalakan 

tugas dan fungsi nya berjalan secara baik dan  efisien sehingga mampu 

bersinergis dan adanya kesepahaman diantara individu-individu atau 

anggota-anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur 

penyelenggaran pemerintah desa dalam hal ini pengawasan pelaksanaan 

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) oleh 

Badan Permusyawaratan Desa terhadap rangcangan yang dijalankan oleh 

kepala desa, sehingga terjadi hubungan kerja yang sinergis atara kedua 

lembaga desa tersebut dalam hal ini Kepala desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa di Desa Pekaka Kecamatan Lingga Kabupaten 

Daik Lingga. 

2. Pengawasan 
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Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan 

kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik 

informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang 

telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu 

penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang 

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau 

pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna 

mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan : 

Badan Permusyawah Desa Pekaka Kecamatan Lingga kabupaten Daik 

Lingga sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa adalah 

perwakilan masyarakat desa diharapakan mampu menjalankan tugas dan 

fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan 

dan disepakati bersama melalui (RPJM-Des) apakah dapat berjalan sesuai 

dengan kesepakatan dan ketetapan bersama. 

3. Pemantauan 

Kesadaran (awareness) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan 

berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui 

waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu 

: 

Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawasan Peraturan Desa dan 

Peraturan Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu juga 

menerapakan dan melakukan pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan 

yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama sehinggga dapat mencegah 
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adanya penyimpangan terhadap jalannya kebijakan-kebijakan yang sedang 

berjalan saat pelaksanaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah 

Desa (RPJM-Des) di Desa Pekaka Kecamatan Lingga Kabupaten Daik 

Lingga. 

4. Evaluasi  

Penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan 

menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar 

baik yang menggunakan tes maupun nontes : 

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi nya 

perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja  yang sudah 

dijalankan sehingga dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan dan 

kelemahan-kelemahan yang telah dijalankan dalam menjalakan tugas dan 

fungsinya sehingga kedepan menjalankan tugas dan fungsi dapat berjalan 

efektif, dimana antara Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

sebagai unsur penyelenggara desa dapat bekerja secara profesianal dalam 

membangun desa Pekaka,dan target-target pembangunan tercapai sesuai 

dengan Rancangan  Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) 

yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. 

5. Supervisi 

Supervisi adalah Program yang berencana untuk memperbaiki pelajaran. 

Program ini dapat berhasil apabila Supervisor memiliki ketrampilan dan 

cara kerja yang efisien dalam kerja sama dengan guru dan petugas 

pendidikan lainnya : 

12 



1 
 
 

 
 

 Badan Permusyawaratan Desa diharapakan dalam menjalakan fungsi dan 

tugas nya menerapkan supervisi didalam kinerjanya sehingga dapat 

mengupayakan langkah-langkah perbaikan dalam kinerja sehingga dapat 

mencegah penyimpangan dan melakukan perbaikan terhadap kebijakan-

kebijakan yang akan berjalan dan sedang berjalan sehingga mendapatkan 

hasil yang maksimal terhadap penerapan kebijakan-kebijakan yang sudah 

disepakati dan ditetapkan, berbicara supervisi maka tidak bias dilepaskan 

dari sumber daya manusia dan skill daripada aparatur pemerintahan desa, 

dimana sederhananya diharapkan setidaknya memahami tupoksinya 

sebagai lembaga pengawas pemerintah desa, disatu sisi peran masyarakat 

juga sangat dibutuhkan dalam pembangunan Rancangan Pembangunan 

Jangka menengah Desa (RPJM-Des) di Desa PekakaKecamatan Lingga 

kabupaten Daik Lingga.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Kualitatif, yaitu berupaya 

menggambarkan suatu fenomena yang diteliti secara apa adanya di lapangan. 

Menurut Nazir (1983:63) menjelaskan bahwa: 

“Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran 
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atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselediki”. 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun fokus Lokasipenelitian ini adalah di DesaPekaka, Kecamatan 

Lingga Kabupaten Daik Lingga sebagai objek penelitian penulis, Kemudian 

sebagai Subjek penelitian yaitu Badan Pemusyawaratan Desa, Ketua dan 

Perangkatnya di Desa Pekaka Kecamatan Lingga Kabupaten Daik Lingga. 

3. Jenis Data  

a. Data primer yaitu data utama yang terjaring langsung dari 

respondendari obyek yang diteliti untuk memperoleh data-data yang 

dibutuhkan yang berkaitan dengan realitas yang ada, yaitu 

menyangkut pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap 

rancangan jangka panjang menengah (RPJM-Des 2011-2012) didesa 

Pekaka Kecamatan Lingga Kabupaten Daik Lingga. pengambilan 

data dikumpulkan langsung dari responden yang disebut sumber 

data primer. 

b. Data Sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari berbagai 

sumber, berupa laporan keberatan atau sanggahan terhadap 

kebijakan Kepala Desa, laporan pertanggungjawaban hasil 

pengawasan Badan Perwakilan Desa, serta laporan lainnya yang 

dibutuhkan untuk menjadi bahan acuan penelitian selanjutnya.  

4. Penentuan Informan 
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Penelitianini menggunakan pendekatan kualitatif, maka populasi dan 

sampel tidak digunakan, tetapi menggunakan informan key (informasi kunci). 

Sugiyono (2011:219), menjelaskan purposive sampling, merupakan teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, 

petimbangan tentu ini yang menjadi sampel misalnya pihak/orang tersebut 

dianggap paling tahu tentang  apa yang kita harapkan, atau mungkin dia 

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi 

obyek/situasi sosial yang diteliti. 

Jumlah informan dalam penetilitian ini berdasarkan penentuan informan 

guna mendapatkan hasil yang akurat dari kajian peneliti ini adalah sebagai berikut 

: 

a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pekaka Kecamatan 

Lingga Kabupaten Daik Lingga (informan key); 

b. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pekaka 

Kecamatan Lingga Kabupaten Daik Lingga; 

c. Sekretaris Badan Permusyawarata Desa di Desa Pekaka Kecamatan 

Lingga Kabupaten Daik Lingga; 

d. Anggota-anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pekaka 

Kecamatan Lingga Kabupaten Daik Lingga; 

e. Kepala Desa Pekaka Kecamatan Lingga Kabupaten Daik Lingga; 

f. Sekretaris Desa Pekaka Kecamatan Lingga Kabupaten Daik Lingga; 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data. 

a. Wawancara Terstruktur 
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Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dalam 

melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan instrument 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif 

jawabannya pun telah disiapkan,dengan wawancara terstruktur ini 

setiap responden diberi pertanyaan yang sama, 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa pengumuman, 

memo, instruksi, majalah, bulletin, pernyataan, aturan, suatu sistem 

pengawasan badan permusyawaratan desa, berita yang di siarkan di 

media massa, maka metode dokumentasi, adalah pengumpulan data 

dengaan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungan 

nya dengan objek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk 

memperoleh data secara jelas dan kongkrit tentang pengawasan badan 

permusyaratan desa terhadap rancangan pembangunan jangka 

menengah desa di Desa Pekaka Kecamatan Lingga Kabupaten Daik 

Lingga 

c. Observasi Terstruktur 

Observasi terstruktur yang telah dirancang peneliti secara sistematis, 

tentang apa yang di amati, kapan dan dimana tempat nya, jadi 

observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu pasti 

variabel apa yang akan diamati, dalam melakukan pengamatan peneliti 

menggunakan instrument telah teruji validitas dan realibilitasnya, 

pedoman wawancara terstrukutur atau angket tertutup juga dapat 
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menjadi pedoman untuk melakukan observasi, misalnya peneliti 

melakukan pengukuran kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam 

mengawasi kinerja Kepala Desa dan aparatur desa. 

G. Teknik Analisa Data 

Teknik Analisa data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dilapangan dalam 

bentuk kualitatif dan diberikan penjelasan-penjelasan/kesimpulan dengan 

menggunakan pernyataan-pernyataan atau kalimat yang dapat memberikan 

gambaran dilapangan tentang Pengawasan Badan Permusyaratan Desa Terhadap 

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Pekaka Kecamatan 

Lingga Kabupaten Daik Lingga. Karena menyadari adanya keterbatasan pada 

penelitian  ini,maka penulis menggunakan metode kualitatif  dengan mengunakan 

teknik focus group sebagaimana menurut lisa harisson (2007:87), teknik focus 

groupadalah teknik utama dari metode kelompok fokus bahwa metode ini 

berdasarkan atas interaksi antar partisipan untuk menghasilkan pemahaman 

tentang subjek yang diteliti. 

H. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJM-Des) Desa Pekaka Kecamatan Lingga kabupaten Daik 

Lingga 

1. Persiapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-

Des 2011-2012) Adapun tahapan pelaksanaan rancangan pembangunan 

jangka menengah desa Pekaka dimulai dari : 

a. Penjaringan Masalah 
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Penyusunan RPJM-Des dimulai dari penjaringan masalah dan potensi 

yang ada di desa Panggak Laut dengan menggunakan tiga alat kaji sebagai 

beriukut : 

1. Sketsa Peta Desa; 

2. Kalender Musim; 

3. Diagram Kelembagaan; 

 Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah 

ditingkat Rt yang telah dilaksanakan dapat diketahu dapat diketahui berdasarkan 

Peraturan Desa Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2010 

dari tabel berikut : 

Tabel IV.1 Tempat Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Tingkat Rt 

No Rt/Rw Waktu Pelaksanaan Tempat 

1. Rt.01/Rw.01 Minggu, 09 Juli 2010 Rumah Ketua Rt 

2. Rt.02/Rw.01 Senin, 12 Juli 2010 Rumah Ketua Rt 

3. Rt.03/Rw.01 Kamis, 20 Juli 2010 Rumah Ketua Rt 

4. Rt.04/Rw.01 Minggu, 20 Juli 2010 Rumah Ketua Rt 

Sumber data :PerDes RPJM-Desa Pekaka 21 Juni 2013 

b. Hasil Penjaringan Masalah 

Hasil pengkajian masalah dilaksanakan ditngkat Rt berdasarkan 

pengkajian masalah. Secara umum permasalahan yang ditemui desa pekaka dapat 

digolongkan beberapa kelompok : 

a. Bidang Pengembangan Wlayah 

Secara umum dalam pengembangan wilayah dibutuhkan ketersedian 

infrastrukutr yang memadai. Akses perhubungan belum banyak dibangun untuk 
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membuka hubungan  bagi masyarakat untuk berhubungan. Namun pada umunya 

jalan-jalan didesa terdiri dari tanah timbunan. 

Permasalahan selanjutnya dalam pengembangan wilayah adalah kondisi 

wilayah yang berawa-rawa dan tingginya pencemaran lingkungan terutama dari 

limbah pengolahan sagu. Hasil dari pengolahan sagu sangat berdampak pada 

lingkungan, dimana dari 4 tempat pengolahan dengan produksi rata-rata 9 

ton/hari. Dari itu dihasilkan limbah sagu sebanyak 0,5 ton (10 ampas dan 25 

pada) setiap hari, yang mana ampas sagu sebagian besar dibuang ke sungai dan 

menyebabkan pedangkalan sungai dan pencemaran-pencemaran lingkungan. 

4. Bidang Pengembangan ekonomi 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat desa 

pekaka masih bersumber dari sektor perkebunan dan nelayan. 

Sektor perkebunan merupakan mata pencarian utama masyarakat desa 

pekaka, rendahnya produktifitas dari sektor perkebunan disebabkan oleh faktor 

pengolahan perkebunan sagu yang masih bersifat tradisional dengan produksi 

industri pengolahan sagu yang masih skala kecil dan membutuhkan biaya 

produksi yang relatif besar serta harga jual yang masih rendah. Hal ini disebabkan 

hasil olahan sagu yang dipasarkan masih berupa sagu mentah dan merupakan 

produk olahan. 

Sektor perikanan merupakan mata pencaharian setelah sektor perkebunan, 

rendahnya produktifitas ini disebabkan oleh minimnya sarana perlengkapan yang 

baik serta masih dipenagruhi dengan faktor musim, karna tidak setiap hari 

masyarakat biasa melaut menangkap ikan dan udang. 
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5. Bidang Soisal Budaya  

Permasalahan sosial adalah rendah tingkat kesehatan masyarakat hal ini 

disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, 

pemenuhan makanan yang bergizi terutama bagi bayi dan keluarga karna 

disebabkan tingkat pendapatan masyarakat serta ketersedian saran dan prasarana 

kesehatan. 

2.  Rumusan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-

Des 2010-2015) di Desa Pekaka Kecamatan Lingga Kabupaten Daik 

Lingga 

Tahapan selanjutnya yaitu pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dari 

hasil penjaringan masalah tersebut dirumuskan menjadi  program pembangunan 

desa yang mana akan dimusyawarah dan dihadiri oleh seluruh elemen desa dalam 

musyawarah rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des). 

Dari hasil rumusan rencana pembangunan desa yang akan di 

musyawarahkan dalam musyawarah rancangan pembangunan desa 

(MUSREMBANG) ada beberapa tahapan : 

1. Usulan Dari Musyawarah Pembanguna Desa (MUSREMBANG) 

2. Pengelompokkan Masalah 

3. Hasil Penentuan Peringkat Masalah 

4. Hasil Pengkajian Pemecahan masalah 

5. Penentuan Peringkat Tindakan 
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Berdasarkan dari pengelompokkan usulan musrembang desa tersebut baru 

lah dapat disepakati dan ditetapkan oleh unsur penyelenggara pemerintah desa 

yang dijadikan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa. 

a. Peran Pemerintah Desa Pekaka Kecamatan Lingga Kabupaten Daik Lingga 

Dalam Pelaksanaan (RPJM-Des 2011-2012) 

Mengenai peran Kepala Desa, dalam melaksanakan pembangunan di 

wilayahnya adalah sebagai perencana pembangunan, Kepala Desa sebagai 

penggerak, Juga pengawas pembangunan, Dan pelopor pembangunan, Dan. Peran 

Kepala Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan  

serta mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat 

merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam RPJM-

Des. Hal ini berarti bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa adalah 

penyelenggara dan penanggung jawab di dalam bidang pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan, juga Kepala Desa bertanggung jawab dalam 

menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang ada di desa.  

Mengerakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting 

bagi pemerintah desa, dimana Kepala Desa Pekaka mengajak aparatur pemerintah 

desa untuk menggerakan masyarakat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan 

program pembangunan desa. Sebagai Kepala Desa Pekaka harus mampu 

menggerakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan lainnya, 

serta memberikan arahan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang 

berguna untuk kepentingan orang banyak, serta kepentingan lainnya untuk jangka 

panjang. Kepala Desa Pekaka menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan 
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tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang menyelimutinya. Diharapkan 

dengan permasalahan itu dapat dipecahkan bersama sehingga pada akhirnya tidak 

merugikan kepentingan masyarakat dan dievaluasi untuk perbaikan dimasa yang 

akan datang. Koordinasi antara Pemerintah Desa dengan BPD sangat penting agar 

bisa menjawab apabila ada masyarakat yang bertanya mengenai kegiatan 

pembangunan yang dilaksanakan di Desa saat ini. 

b. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap RPJM-Desa 

2011-2012 di Desa Pekaka Kecamatan Lingga Kabupaten Daik 

Lingga 

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan 

pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan 

sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of 

measuring performance and taking action to ensure desired results. Pengawasan 

adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan. The process of ensuring that actual 

activities conform the planned activities. 

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan 

kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, 

untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk 

menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk 

mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua 

sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan 

seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari 
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pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan 

hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan 

maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan 

dengan baik. 

c. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Yang 

MempengaruhiPelaksanaan RPJM-Des 2011-2012 Desa Pekaka 

Kecamatan Lingga Kabupaten Daik Lingga 

2. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Rancangan 

Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Desa Pekaka Kecamatan 

Lingga Kabupaten Daik Lingga 

a. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa 

 Dalam Melaksanakan RPJM-Des diperlukan Sumber Daya 

Manusia yang mampu merencanakan, pelaksanaan, pemanfaatan dan 

pemeliharaan serta pengembangan lebih lanjut secara partisipatif. Sumber Daya 

Manusia sebagai pelaku untuk melaksanakan koordinasi kegiatan pembangunan. 

Didalam ruang lingkup Desa yang termasuk Sumber Daya Manusia yang 

memiliki peran sangat penting untuk melaksanakan pembangunan desa yaitu 

aparatur pemerintah desa. Aparatur Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk 

melaksanakan program-program dalam meningkatkan pembangunan pada desa 

yang bertujuan untuk pembangunan desa. 

b. Infrastrukur Sarana dan Prasarana BPD 

Masih Minimnya sarana dan prasarana kerja, maupun perlengkapan yang 

ada dikantor BPD seperti tempat penyimpanan Kearsipan sehingga dapat 
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mempersulit kinerja BPD dalam sistem pengadministrasian kantor untuk 

keperluan hal surat menyurat dan pada administrasi lainnya.  

c. Sumber Dana  

Desa Pekaka pada awalnya tidak banyak melakukan kegiatan 

pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini disebabkan keterbatasan pada 

kemampuan keuangan desa yang dimiliki. Untuk anggaran keuangan yang 

diperoleh desa masih terbatas untuk melakukan kegiatan pembangunan, hanya 

untuk kegiatan operasional desa kemampuan anggaran digunakan. Bagaimana 

dengan pendapatan asli desa (PADes) yang bisa digunakan oleh desa. Hanya saja 

untuk daerah pedesaan belum mampu menciptakan dan memanfaatkan potensi 

sebagai pendapatan asli desa. 

d. Komunikasi Hubungan dengan Pemerintah Desa 

 Pengawasan RPJM-Des juga dibutuhkan komunikasi yang baik 

dari kedua lembaga pemerintahan Desa dengan harapan terjadi sinergi dalam 

pelaksanaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa-Desa tahun 2011-

2012, karena jika tidak terjadi sinergi yang baik akan berpengaruh pada 

terhambatnya pembangunan di Desa Pekaka, Sehingga dalam hal  ini, komunikasi 

kedua lembaga ini menjadi kunci dalam pelaksaanan rancangan RPJM-Des di 

Desa Pekaka. 

b. Faktor Pendukung yang mempengaruhi Terhadap Pelaksanaan 

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Pekaka 

Dalam Melaksanakan peningkatan pembangunan diperlukan Sumber 

Daya Manusia yang mampu merencanakan, pelaksanaan, pemanfaatan dan 
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pemeliharaan serta pengembangan lebih lanjut secara partisipatif. Secara umum 

faktor yang mempengaruhi dalam koordinasi pembangunan ada yang berupa 

faktor pendukung dan faktor penghambat. Kedua faktor tersebut masih bersifat 

umum bentuk-bentuk faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan 

pembangunan. 

a. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan 

Pelaksanaan RPJM-Des dapat berupa kehadiran masyarakat pada saat menyusun 

rencana program berlangsung serta kegiatan desa lainnya. Pada tingkat desa ada 

beberapa tahapan dalam penyusunan rencana program pembangunan. Penyusunan 

program diawali pada tingkat RT untuk menggali gagasan dan usulan program 

pada forum musyawarah RT. Setelah menghimpun gagasan dan usulan ditingkat 

RT dilanjutkan menghimpun usulan dari beberapa RT untuk dibawa musyawarah 

tingkat desa untuk mewakili skala prioritas ditingkat dusun. Tahapan terakhir 

pada tingkat desa yaitu dengan mengadakan forum musyawarah rencana 

pembangunan desa dengan memberikan hasil kesepakatan bersama untuk 

menentukan skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. 

I. Kesimpulan 

1. Pengawasan BPD Terhadap RPJM-Des 2011-2012 belum dapat berjalan 

secara baik, Dimana BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap RPJM-

Des 2011-1012 terkesan baru melakukan perubahan perbaikan pada awal 

tahun saja dimana anggaran ADD didapati baru BPD melakukan evaluasi 

terhadap program yang sudah dijalankan, BPD juga dalam menampung 
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aspirasi masyarakat hanya menampung saja tetapi tidak merealisasikan 

tindakan langsung terhadap aspirasi masyarakat tersebut, hal ini dapat 

berakibat pada ketidak percayaan masyarakat terhadap kinerja BPD.  

2. Pengawasan BPD terhadap RPJM-Des 2011-2012 mengalami kendala 

terhadap minimnya alokasi dana desa yang diperuntukkan pada program 

pembangunan jangka menengah desa belum dapat berjalan sesuai gagasan dan 

harapan masyarakat desa sehingga program pembangunan desa terhambat dan 

lambannya perbaikan infrastruktur, sarana dan prasarana desa, kenyaman 

masyarakat akan lingkugan yang baik dan nyaman, serta memperlambat 

kesejahteraan masyarakat yang berakibat pada ketertinggalannya desa akan 

kemajuan pembangunan desa. 
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