
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam upaya menjalankan roda pemerintahan negara, dituntut untuk 

dibentuknya struktur organisasi yang berfungsi sebagai suatu sistem. Hal ini penting 

sekali karena tugas yang diemban oleh negara sangat kompleks, sehingga perlu 

penanganan secara menyeluruh dan serius. 

 Dalam rangka ini boleh dikatakan bahwa negara mempunyai dua tugas utama, 

yaitu: 

1) Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang 

bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang 

membahayakan; 

2) Mengorganisir dan menintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan 

kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seutuhnya. Negara menentukan 

bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu-sama 

lainnya dan diarahkan pada tujuan nasional.
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 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah 

negara kesatuan yang berbentuk republik. Ditegaskan pula Indonesia adalah negara 

hukum yang berkedaulatan rakyat. Maknanya negara Indonesia adalah negara yang 

berdasarkan konstitusi, bersendikan demokrasi, dan berbentuk republik-kesatuan.
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 Namun mengingat wilayah negara Indonesia sangat besar dengan rentang 

geografis yang luas dan kondisi sosial-budaya yang beragam, UUD 1945 kemudian 

mengatur perlunya pemerintahan daerah. Hal ini tercermin dengan tegas dalam pasal 

18 UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi: 
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 Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk 

susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang 

dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-

hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. 

 Sistem struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan 

pemerintah, khususnya Pemerintahan Daerah  yang langsung berhubungan dengan 

masyarakat diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap 

perkembangan dan perubahan yang terjadi.
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 Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang 

membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk 

dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam 

konteks ini, pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan 

pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. 

Sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakatnya. 

 Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti 

tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 Sedangkan menurut Unang Sunardjo
4
 desa adalah suatu kesatuan masyarakat 

berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu 

batas-batasnya: memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena 
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seketurunan maupun karena sama-sama mempunyai kepentingan politik, ekonomi, 

sosial, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki 

kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah 

tangganya sendiri. 

 Dalam pengertian Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 

Unang Sunardjo di atas sangat jelas sekali  bahwa Desa merupakan Self Community 

yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa 

memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya 

sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki 

otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang 

terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat 

akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.  

 Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam PP No. 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 

yakni:  

1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul; 

2) Kewenangan lokal berskala Desa; 

3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau 

pemerintah daerah kabupaten/kota; dan 

4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 

atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 Desa Sukajaya adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan 

Cisewu, Kabupaten Garut. Desa ini mempunyai luas wilayah 2,527,565 Ha terdiri 

dari 3 Kedusunan 9 Rukun Warga dan 37 Rukun Tetangga. Dengan jumlah 

penduduk mencapai 5.218 jiwa yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 2.581 jiwa dan 



 

 

Perempuan sebanyak 2.637 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 

1.822 Kepala Keluarga. 

 Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD), yaitu suatu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 

dan ditetapkan secara demokratis.
5
 Juga sebagai lembaga legislasi dan wadah yang 

berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini 

pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang 

sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan 

pemberdayaan masyarakat.   

 Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan 

terpenting mengapa BPD dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan 

pemerintahan desa yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya 

pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas 

kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Konsistensi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program 

pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan 

bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.   

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan 

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: 

1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 

2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 

3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 : Dalam melaksanakan 

tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib: 
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1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa 

jabatan kepada bupati/walikota; 

2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun 

anggaran kepada bupati/walikota; 

3) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis 

kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. 

 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51: 

1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran 

kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan 

setelah berakhirnya tahun anggaran. 

2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. 

3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan 

fungsi pengawasan kinerja kepala Desa. 

 Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Desa 

mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa 

tersebut agar tidak diselewengkan. Jika dicermati ketentuan pasal 48 dan 51 PP 

Nomor 43 Tahun 2014 dalam Peraturan Pemerintah tersebut setidaknya ada 3 poin 

yang sangat krusial yaitu : 

1) Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan 

laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan 

Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. 

2) Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan 

peraturan Desa. Dalam hal ini, APBDes  merupakan salah satu Peraturan Desa. 



 

 

Ini artinya bahwa Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis 

tentang pelaksanaan peraturan desa dengan kata lain kepala desa wajib membuat 

laporan tentang pelaksanaan APBDes. 

3) Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan kinerja kepala Desa. 

 Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka 

diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana 

desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut 

menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. 

 Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai 

fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh 

terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah 

sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam 

menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. 

Adanya mekanisme ‘check and balance’ ini akan meminimalisir penyalahgunaan 

keuangan desa.   

 Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk dapat 

melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 

Tentang Desa dalam Pembahasan dan Pengawasan APBDes Oleh BPD di Desa 

Sukajaya Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut Tahun 2015” 

B. Perumusan Masalah 



 

 

 Dari latar belakang masalah diatas dapat ditemukan suatu masalah yang 

penting untuk dikaji lebih jauh dan mendalam. Maka  penulis merumuskan masalah 

penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana peranan BPD dalam pembahasan dan pengawasan  APBDes di Desa 

Sukajaya Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut tahun 2015? 

2. Bagaimana implementasi pasal 55 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam 

pembahasan dan pengawasan APBDes oleh BPD di Desa Sukajaya Kecamatan 

Cisewu Kabupaten Garut? 

3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap fungsi BPD dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu 

Kabupaten Garut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak 

dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui 

sebelumnya. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui peranan BPD dalam pembahasan dan pengawasan  APBDes 

di Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut tahun 2015 

2. Untuk mengetahui implementasi pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 

Tentang Desa dalam pembahasan dan pengawasan APBDes oleh BPD di Desa 

Sukajaya Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut 

3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap fungsi BPD dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu 

Kabupaten Garut. 

 

D. Kegunaan Penelitian 



 

 

 Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah sehingga dapat 

disimpulkan kegunaan penelitian yaitu:  

1. Manfaat Praktis 

 Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan yaitu seluruh rangkaian 

kegiatan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan 

dan sekaligus dapat memperoleh pengetahuan empirik mengenai penerapan fungsi 

ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan.  

2. Manfaat Akademis 

 Manfaat akademis yang diharapkan yaitu hasil penelitian dapat dijadikan 

rujukan bagi upaya pengembangan ilmu ketatanegaraan, dan berguna sebagai 

referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa dalam pembahasan dan pengawasan terhadap Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 

E. Kerangka Pemikiran 

 Pembangunan daerah sebagai bagian integrasi dari pembangunan nasional 

tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, suatu 

daerah harus memiliki kewenangan dan taggung jawab dalam menyelenggarakan 

kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan 

pertanggung jawaban kepada masyarakat.
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 Untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah diperlukan kewenangan 

yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan 

berkeadilan. Maka perlu dicegah adanya penyimpangan baik dalam perencanaan 

maupun dalam pelaksanaan dari jalannya suatu organisasi itu sendiri. 

 Peran pengawasan dalam suatu organisasi muncul sebagai hal yang sangat 

penting apabila dalam kehidupan organisasi terjadi suatu ketidaktertiban, yang 
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disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang datang dari dalam lingkungan organisasi 

sendiri yakni lemahnya disiplin dari pendukung organisasi dan belum berfungsinya 

sistem pengendalian manajemen dalam organisasi, maupun yang datang dari luar 

lingkungan organisasi yakni perumusan ketentuan perundang undangan yang 

bermakna ganda yang dapat membuka peluang suasana tidak tertib dan sebagainya.
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 Pengawasan ini merupakan proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan 

apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang 

dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat 

menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan apakah 

sebab-sebabnya. Adapun sifat-sifat pengawasannya adalah: (1) politik, jika yang 

menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas dan/ atau legitimasi, (2) yuridis 

(hukum), jika tujuannya adalah menegakkan yuridiksitas dan/ atau legalitas, (3) 

ekonomis, jika yang menjadi sasaran adalah efisiensi dan teknologi, (4) moral dan 

asusila, jika yang menjadi sasaran atau tujuan adalah mengetahui keadaan moralitas.
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 Pengawasan secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut:
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1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan 

perintah 

2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan 

3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan 

4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang 

dihasilkan 

5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi 

(pemerintah). 
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 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana tertuang dalam pasal 55 

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu mempunyai fungsi untuk membahas dan 

menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

 Fungsi merupakan transformasi akibat pemetaan suatu nilai ke nilai lain. BPD 

merupakan salah satu unsur dalam pemerintahan desa yang diharapkan dapat 

membantu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis sesuai 

dengan aspirasi masyarakat dengan melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

 Juhaya S. Pradja menyatakan bahwa bentuk kritik dan pengawasan yang 

diberikan oleh masyarakat (dalam hal ini terwakilkan oleh Badan Permusyawaratan 

Desa) sejalan dengan konsep ajaran Islam yang disebut al-nashihah, sesuai dengan 

hadits Nabi SAW: 

ٌَّ ا ِ زضٙ هللا عُّ أَ ّ٘ ٍس اندَّاِز ْٔ ٍِ أَ ْٛى ْب ًِ ْٙ ُزقََّٛتَ تَ ٍْ أَبِ َْٛحتُ َع ٍُ انَُِّص ْٚ ٍْ  نُبٙ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: اندِّ ًَ قُْهَُا: ِن

ىْ  ِٓ تِ َعايَّ َٔ  ، ٍَ ْٛ ًِ ْسِه ًُ ِت ان ًَّ ألَئِ َٔ  ، ِّ ِن ْٕ  .َٚاَزُسَٕل هللاِ؟ قَاَل: هللِ، ٔنكتابّ، ِٔنَسُس

Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dary ra. berkata, Nabi saw. bersabda: “Agama itu 

nasehat.” Kami bertanya: “Untuk siapa?” Beliau bersabda: “Untukk Allah, Kitab-

Nya, Rasul-Nya, para pemimpin dan kaum muslimin.” (HR Muslim).
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ًِ  قال انخدز٘ سعٛد أبٗ عٍ ِ  َزُسٕلَ  ْعتُ َس ى َصهَّٗ اّللَّ ِّ  انهَّٓ ْٛ َسهَّىَ  َعهَ ٍْ  َٚقُٕلُ  َٔ ُُْكىْ  َزأَٖ َي َُْكًسا ِي  ُي

ٌْ  بَِِٛدِِ  فَْهُٛغَِّْٛسُِ  ِّ  َْٚستَِطعْ  نَىْ  فَإِ ٌْ  فَبِِهَساَِ ِّ  َْٚستَِطعْ  نَىْ  فَإِ ذَِنكَ  فَبِقَْهبِ ٌِ  أَْضعَفُ  َٔ ا ًَ ٚ  )زٔاِ يسهى (. اْْلِ

Dari Abu Sa‟id Al Khudry -radhiyallahu „anhu- berkata, saya mendengar Rasulullah 

shallallahu „alahi wa sallam bersabda, “Barang siapa di antara kamu yang melihat 

kemungkaran, maka hendaklah ia merubah (mengingkari) dengan tangannya, jika 

tidak mampu hendaklah ia merubah (mengingkari) dengan lisannya, jika tidak 

mampu hendaklah ia merubah dengan hatinya, dan itulah keimanan yang paling 

lemah.” (HR. Muslim)
11 

  
Allah berfirman dalam QS. Ali-Imran: 110 

 َٔ ٌَ بِاّلّلِ  تُْؤِيُُٕ َٔ َُكِس  ًُ ٍِ اْن ٌَ َع ْٕ َٓ ُْ تَ َٔ ْعُسِٔف  ًَ ٌَ بِاْن ٍت أُْخِسَجْت ِنهَُّاِس تَأُْيُسٔ َْٛس أُيَّ ُم ُكُتُْى َخ ْْ َ ٍَ أ ْٕ آَي نَ

ُْىُ  أَْكثَُس َٔ  ٌَ ْؤِيُُٕ ًُ ُى اْن ُٓ ُْ ى ّيِ ُٓ ْٛساً نَّ ٌَ َخ ٌَ  اْنِكتَاِب نََكا  -ٓٔٔ-اْنفَاِسقُٕ
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Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena 

kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan 

beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi 

mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun keba-nyakan mereka adalah 

orang-orang fasik.
12

 

 

 ُٓ َُْٛ ُْْى ُشَٕزٖ بَ أَْيُس َٔ ََلةَ  أَقَاُيٕا انصَّ َٔ ْى  ِٓ ٍَ اْستََجابُٕا ِنَسبِّ انَِّرٚ َٔ ٌَ ُْْى ُُِٚفقُٕ ا َزَشْقَُا ًَّ ِي َٔ  ٨٣-ْى 

 

”Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan 

melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara 

mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami Berikan kepada 

mereka”.
13

  

 

 Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam, fiqh siyasah mengatur hal yang 

berkaitan dengan tata cara pengaturan masyarakat dan negara yang sesuai dengan 

jiwa dan tujuan syariat. Dengan kata lain objek dari fiqh siyasah adalah berbagai 

aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diatur berdasarkan ketentuan yang tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nash syari‟at yang bersifat universal.
14

 

 Sedangkan pengertian siyasah secara istilah menurut Ibn „Aqil sebagaimana 

dikutip Ibn al-Qayyim: “Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia 

lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun 

Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah SWT tidak menentukannya”
15

 

Siyasah Dusturiyyah, merupakan bagian dari fiqh siyasah yaitu siyasah yang 

mengatur hubungan warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga 

Negara dan lembaga Negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu Negara. 

Permasalahan di dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin 

di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan dalam masyarakatnya. 

Ruang lingkup pembahasan siyasah dusturiyah itu sendiri dibatasi hanya dalam 

pembahasan tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal 
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ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan 

realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhanya.
16

 

Fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan 

pegangan, yaitu Al-Qur‟an, As-sunnah, dan sumber yang berupa penginggalan kaum 

muslim terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan fiqhiyah 

dengan kaidah yang berbunyi: 

اعِ  َيِاو َعهَٗ انسَّ ُف اأْلِ ْصهََحتتَصسُّ ًَ ٌط بِاْن ْٕ  َِّٛت َيُُ
 

“Perlakukan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan”.
17

 

 Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijaksanaan pemerintah harus 

mempertimbangkan aspirasi rakyat.
18

 Sejalan dengan itu, maka Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa bersama-

sama dengan Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, 

BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol 

terhadap implementasi peraturan desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 

(APBDes) serta jalannya pemerintahan desa.   

 Di dalam UU No.6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa UU ini memberikan 

posisi yang kuat kepada Kepala Desa. UU ini juga memperkenalkan sebuah lembaga 

baru yang disebut Musyawarah desa yang merupakan sebuah forum 

permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat 

desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa,  artinya setiap desa harus menghidupkan sebuah forum politik 

dimana termasuk di dalamnya terdapat persoalan strategis yang harus 

dimusyawarahkan bersama. Dengan demikian diharapkan masyarakat desa akan 

berkembang menjadi komunitas yang saling melengkapi. 
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 Berdasarkan uraian diatas dapat diambil gambaran sebagai kerangka 

pemikiran bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, BPD harus dapat 

mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, 

khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan 

desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke 

desa. 

Gambar 1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 



 

 

    

  



 

 

F. Langkah-Langkah Penelitian 

 Dalam penelitian ini, dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian 

 Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu 

metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil 

penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.
19

 

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat 

berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. 

2. Lokasi Penelitian 

 Penulis melakukan penelitian di Desa Sukajaya kecamatan Cisewu kabupaten 

Garut, terhitung sejak tanggal 05 April 2016. 

3. Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, 

yaitu data yang berbentuk kata, skema dan gambar, 
20

 mengingat objek penelitian 

atau yang menjadi titik penelitian ini memerlukan data yang tidak dapat dihitung 

dengan angka. Yaitu untuk mengetahui implementasi Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 

Tentang Desa dalam pembahasan dan pengawasan APBDes oleh BPD di Desa 

Sukajaya Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut khususnya pada tahun 2015. 

4. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer 

dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah UU No. 6 tahun 2014 tentang 

desa serta wawancara dengan responden yaitu Perangkat Desa, Ketua BPD dan 
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masyarakat Desa Sukajaya. Sedangkan sumber data sekunder bersumber dari buku-

buku dan dokumen-dokumen lainnya yang menunjang data primer.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

a. Observasi 

Observasi merupakan metode yang efektif untuk memperoleh gambaran 

yang lebih jelas tentang kehidupan sosial. Dalam penelitian ini penulis 

ingin mendapatkan data yang objektif tentang implementasi Pasal 55 UU 

No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pembahasan dan pengawasan 

APBDes oleh BPD di Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut 

khususnya pada tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan 

desa Sukajaya. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengambilan data dengan cara menanyakan 

sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-

cakap secara tatap muka.
21

 Wawancara dilakukan supaya peneliti 

mendapatkan data yang lebih jelas dan otentik langsung dari sumbernya. 

 Wawancara yang diakukan peneliti adalah wawancara semi terstruktur 

sehingga pedoman wawancara dibuat hanya garis besarnya saja. 

Wawancara yang dilakukan pada penelitian kualitatif bersifat informal 

dalam bentuk berbincang-bincang dengan pertanyaan yang terbuka namun 

tetap bertujuan untuk mencari informasi yang mendalam dan lengkap serta 

tetap mengacu pada pedoman wawancara yang telah disediakan. 

Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada Perangkat Desa, Ketua 

BPD,  serta masyarakat Desa Sukajaya. 

c. Book survey 
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Penulis menelusuri berbagai literatur yang dikemukakan oleh para ahli 

yang berkenaan dengan maksud dan tujuan penelitian ini, baik dari 

kalangan ulama mujtahid untuk mengetahui prinsip-prinsip yang berkaitan 

dengan siyasah dusturiyah maupun dari buku-buku yang berkenaan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan. 

d. Studi Dokumentasi  

Studi dokumentasi biasanya berbentuk arsip-arsip dan surat penting 

lainnya yang tersimpan mengenai suatu kejadian tertentu. Ini dilakukan 

untuk melengkapi dan menguatkan data yang diperoleh baik dari hasil 

observasi maupun wawancara. Disamping untuk kepentingan yang bersifat 

teoritis, guna memperoleh kejelasan dan masukan atas masalah penelitian 

terkait implementasi Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam 

pembahasan dan pengawasan APBDes oleh BPD di Desa Sukajaya 

Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut tahun 2015. 

6. Analisis Data 

 Analisis data pada kajian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 

a. Mengumpulkan data, Langkah ini dilakukan untuk pengisian data agar 

sesuai dengan yang diharapkan. 

b. Menyeleksi data yang sudah terkumpul, lalu mengklasifikasikan data 

berdasarkan kategori, proses katagori sesuai dengan tujuan penelitian. Ini 

dilakukan untuk mempermudah dalam analisa dan pembacaan data. 

c. Menafsirkan data, informasi, serta dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan tema penelitian.  

d. Mengkonfirmasi hasil analisis data dengan teori yang berhubungan dengan 

tema yang menjadi objek penelitian. 



 

 

e. Menarik kesimpulan dari implementasi pasal 55 UU No. 6 tahun 2014 

tentang desa dalam pembahasan dan pengawasan APBDes oleh BPD di 

Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut tahun 2015. Data 

yang dianalisis yaitu data kualitatif, sedangkan data kuantitatif 

dipergunakan untuk memperkuat hasil analisis dari data kualitatif. 

 

  



 

 

 


