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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Rantau 

Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini 

diangkat karena pembangunan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD)  dalam pembangunan fisik yang ada didesa kurang maksimal. 

Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi factor-faktor apa 

saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam proses pengawasan yang 

dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan 

pengawasan di Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten 

Kutai Timur. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) Desa Rantau makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten 

Kutai Timur sebagai pelaksana kegiatan pengawasan Pembangunan Fisik di 

Desa Rantau Makmur. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik 

penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi 

dan wawancara. Narasumber ditentukan melalui teknik purposive sampling 

dengan informan adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala 

Desa Rantau Makmur, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan 

Ketua Adat Desa Rantau Makmur. Kemudian data yang diperoleh diolah 

menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Studi Tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

Pembangunan Fisik di Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung 

Kabupaten Kutai Timur khususnya tentang pengawasan yang dilakukan sudah 

cukup baik dalam melakukan pengawasan pembangunan fisik di Desa Rantau 

Makmur, karena pembangunan fisik yang dilakukan telah mencapai hasil yang 

diinginkan walaupun menggunakan waktu yang lama dalam menyelesaikan 

pembangunan yang ada dengan sarana dan prasarana yang ada. Temuan yang 

lainnya adalah adanya factor penghambat yang berupa cuaca, jarak dan 
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keuangan dalam melaksanakan proses pembangunan fisik di Desa Rantau 

Makmur.  

 

Kata Kunci : pengawasan, badan permusyawaratan desa (BPD) 

 

Pendahuluan 

 Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kemudian dari itu melalui otonomi 

luas, diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan 

kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Mengenai pembahasan Desa di atas, desa merupakan 

komunitas yang mengatur dirinya sendiri (self community), artinya desa 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Desa memperoleh 

kewenangan untuk mengatur desanya mandiri termasuk bidang sosial, politik, 

dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian diharapkan akan dapat 

meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial, politik 

maupun ekonomi. Keberadaan Badan Permusyarawatan (BPD) di desa 

berfungsi sebagai lembaga legislasi, sebagai penampung, dan penyalur aspirasi 

masyarakat. Dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Desa sebagai penjabaran dari Undang – Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD). Pasal 55 bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: (a) 

Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 

(b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan (c) melakukan 

pengawasan kinerja Kepala Desa.  

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain 

berfungsi membuat peraturan desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah 

desa. Desa Rantau Makmur, Tahun 2014-2017 melaksanakan pembangunan 

yang menitik beratkan pada pembangunan fisik. Pembangunan ini dilakukan 

atas dasar aspirasi masyarakat yang disampaikan BPD kepada kepala desa. 

Beberapa pembangunan yang dilakukan seperti pemasangan paving block, 

pembangunan badan jalan, pembangunan jembatan, pemasangan gorong-

gorong, semenisasi jalan, pembuatan wc umum, dan lain sebagainya. Semua 

kegiatan tersebut merupakan proyek padat karya dimana pembangunannya 

dilakukan oleh warga setempat.  
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Berdasarkan observasi sementara penulis, pelaksanaan pembangunan 

kurang maksimal, penulis melihat bahwasannya ada pembangunan yang 

terlaksana dengan baik, seperti pemasangan gorong-gorong di  RT 05, RT 06, 

RT 03, RT 09, RT 16, RT 13, dan RT 01. Terdapat pula pelaksanaan 

pembangunan jembatan usaha tani subur makmur, pembangunan jembatan di 

jalan pembangunan RT 15, dan ada pembangunan yang seharusnya masih layak 

tetapi telah rusak sebelum waktunya, seperti wc umum di Dusun Sido Makmur. 

Kemudian pembangunan lainnya yang kurang baik yaitu kualitas paving block 

di halaman kantor Desa Rantau Makmur, halaman balai desa, dan halaman 

arsinum rama mandiri. Selain itu pembangunan semenisasi jalan di Jalan 

Pendidikan tidak berjalan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dan jalan 

tersebut tidak bertahan lama, tentu menjadi sebuah pertanyaan mengapa 

pembangunan di Desa Rantau Makmur ada yang baik dan tidak baik. Selama 

proses pembangunan masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh BPD, 

sebagaimana diketahui bahwa BPD mempunyai fungsi pengawasan terhadap 

program-program yang dilaksanakan kepala desa terkhusus dalam program 

pembangunan fisik. Melihat fenomena di atas penulis tertarik untuk 

mengangkat permasalahan tersebut agar lebih mengetahui lebih tentang 

pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pembangunan 

dalam sebuah tulisan bentuk skripsi berjudul “Studi Tentang Pengawasan 

Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Rantau 

Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur”.  

 

Kerangka Dasar Teori 

Pengawasan 

Menurut Kadarman (2001:159), Pengawasan adalah suatu upaya yang 

sistematis 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 

sesuatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan 

yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan telah 

digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan. 

Menurut Sofyan (2004:12), mengungkapkan bahwa Pengawasan mencakup 

upaya pemeriksaan apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip dianut. Pengawasan 

(control) terhadap pemerintah menurut Paulus Efendi Lotulung (dalam 

Ni’matul Huda 2007:34) adalah upaya untuk menghindari terjadinya 

kekeliruan – kekeliruan, baik sengaja maupun tidak disengaja, sebagai 

usaha preventif atau juga memperbaiki apabila sudah terjadi kekeliruan itu, 

sebagai usaha represif. Menurut Baldrik Siregar dan Bonni Siregar 

(2001:35), mengemukakan Aparat Pengawasan dibagi menjadi 3, yaitu 

sebagai berikut : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

,Inspektorat Jendral Departemen, Inspektorat Wilayah Juga dimaksud untuk 
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mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadian di 

kemudian hari. Pengawasan merupakan suatu upaya untuk menjamin agar 

pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga tercapainya tujuan 

organisasi dan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung  
 

Pembangunan 

Menurut Galtung (dalam Trijono 2007:3) pembangunan merupakan 

upaya untuk memenuhkan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual, 

maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik 

terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam. Menurut Sondang P. 

Siagian (2005:4-5), Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha 

mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang 

ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka 

Pembinaan bangsa (Nation-Building). Menurut Galtung (dalam Trijono 

2007:3) pembangunan merupakan upaya untuk memenuhkan kebutuhan 

dasar manusia, baik secara individual, maupun kelompok, dengan cara-cara 

yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun 

lingkungan alam. Menurut (Kuncoro 2010:20) pembangunan terdiri dari 

pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan 

yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang 

tampak oleh mata Pembangunan fisik misalnya berupa infrastruktur, bangunan, 

fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan 

yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu 

yang lama (Wresniwiro 2012:37). Contoh dari pembangunan non fisik adalah 

berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Pembangunan nasional dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mewujudkan : (a) Masyarakat yang adil dan makmur, (b) Pemerataan 

kesejahteraan material dan spiritual. Semuanya itu berdasarkan atas filosofi 

negara dalam kondisi yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan tentram, tertib 

dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka 

bersahabat, tertib dan damai, (Lemhanas, 2007:17-18). Pembangunan 

merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang 

terencana, yang bertujuan untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, 

kesejahteraan dan kualitas manusia, dapat berupa pembangunan fisik dan non 

fisik 

 

Desa 

 Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Desa adalah Desa dan 

Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

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

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Nurcholis Hanif (2011:81) 

menyatakan bahwa “desa adalah satuan pemerintahan terendah”. Salah satu 

bentuk urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa adalah 

pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya menurut Haw. Widjaja (2003:3), Desa 

adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan ahli 

berdasarkan hak asal usul bersifat istimewa. Sedangkan menurut Siagian 

(2003:108), mendefinisikan bahwa pembangunan desa adalah keseluruhan dari 

proses yang berupa usaha – usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa 

dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta 

memperbesar kesejahteraan dalam desa. 

 

Badan Permusyawaran Desa (BPD) 

 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang pemerintah 

desa). Menurut Ndaraha (2007:15) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

merupakan salah satu bentuk pemerintahan perwakilan yang terdapat di 

desa. Ketua BPD berserta anggota BPD di pilih langsung oleh masyarakat 

desa dan anggotanya di pilih berdasarkan unsur-unsur keterwakilan wilayah 

yang pengisianya dilakukan secara demokratis. Pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Fisik merupakan suatu upaya 

yang terencana oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjamin 

pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana dengan menggunakan teknik 

pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung agar pelaksanaan 

pembangunan tidak menyimpang dan tetap berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan dan diharapkan, sehingga dari kegiatan tersebut dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

 

Metode Penelitian 

Berdasarkan judul yang akan penulis teliti maka dapat diketahui bahwa 

jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Yaitu suatu metode penelitian deskriptif dimana penelitian  bertujuan 

untuk memaparkan dan menjelaskan tentang bagaimana pengawasan badan 

permusyawaratan desa dalam pembangunan fisik di desa rantau makmur 

kecamatan rantau pulung kabupaten kutai timur. Untuk mengambil sample atau 

informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. 

Adapun waktu penelitian yang dilakukan penulis dari bulai mei 2018 – selesai. 

 Dalam Penulisan ini penulisan mengumpulkan data dengan 

menggunakan beberapa teknik penelitiaan lapangan (field work research), 

penelitian lapangan meliputi: observasi, wawancara, dokumentasi. Informan: 

Kepala desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa,  Ketua Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat, dan Kepala Adat. 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pengawasan Langsung 

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan dapat di simpulkan 

bahwa ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas dan fungsi 

sebagai mitra kerja bersama kepala desa yang bertugas membahas dan 

merancang peraturan desa bersama kepala desa dan memiliki fungsi sebagai 

penyalur aspirasi dari masyarakat desa ke pemerintah desa. Melaksanakan 

pengawasan pembangunan, cara yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dengan adanya hubungan kerjasama antar LPM, pemerintah desa 

lalu kepada BPD itu sendiri dan BPD yang akan memutuskan apakah 

pembagunan yang diajukan dapat dilaksanakan atau tidak, jika rencana 

pembagunan ditolak oleh BPD maka pemerintah desa tidak dapat melanjutkan 

pembangunan dan kepala desa akan meminta anggota Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM) untuk melakukan survei ke dalam desa lagi sampai 

rancangan yang disarankan oleh kepala desa di setujui oleh Badan 

Permusyaratan Desa (BPD) maka pembangunan dapat dilaksanakan. 

Pelaksanaan observasi oleh tim pengawas bentukan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) Desa Rantau Makmur memiliki kewajiban dalam memberikan 

laporan ditempat kepada Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 

atau Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun Kepala Desa 

sehingga kekurangan yang ada dapat segera teratasi tanpa harus menunggu 

laporan tertulis yang dapat memakan waktu lama. Laporan ditempat meliputi 

dokumen perencanaan pembangunan dan hasil evaluasi dari pengawasan secara 

langsung.     

 

Observasi ditempat dan laporan ditempat 

 Hasil pernyataan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa 

tugas dari tim yang dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang 

bertugas, apabila mengalami masalah dalam pelaksanaan pengawasan yang 

dapat menghambat berjalannya proses pembangunan, maka anggota yang ada 

dilapangan pada saat itu harus melaporkan masalah yang ada ketua LPM, atau 

Ketua BPD lalu Ketua BPD dapat memberitahukan masalah yang terjadi 

kepada kepala desa dan akan melihat apa saja masalah yang terjadi ditempat, 

apakah masalah tersebut bisa diatasi atau tidak, jika masalah yang terjadi 

dilokasi pembangunan tersebut bisa diatasi maka pembangunan tersebut bisa 

diatasi maka pembangunan dapat dilanjutkan, jika masalah tidak dapat diatasi, 

maka pembangunan harus ditunda sampai masalah tersebut dapat diatasi, dan 

menunggu arahan dari kepala desa dan Ketua BPD kapan pembangunan dapat 

dilanjutkan. 

 

Pengawasan Secara Tidak Langsung 
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 Pernyataan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pengawasan yang 

dilakukan secara tidak langsung yang merupakan kewajiban tugas BPD Rantau 

Makmur meliputi pemeriksaan laporan hasil kerja yang dilakukan oleh 

kontraktor maupun secara swadaya masyarakat dan pengawasan secara 

langsung yang dilakukan oleh BPD juga sangat membantu pemerintah desa 

dalam mengatasi masalah yang terjadi dilapangan 

 

Faktor Penghambat 

 Pernyataan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan mitra kerja pemerintah Desa 

Rantau Makmur tidak pernah mengalami hambatan dalam pengawasan 

pembagunan di Desa Rantau Makmur.  Sistem yang dibuat dalam pengelolaan 

pemerintah desa berjalan dengan baik ditandai dengan tidak adanya hambatan 

dalam pengawasan pembangunan di Desa Rantau Makmur dari awal memulai 

jabatanya menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sampai 

sekarang. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rantau Makmur mendapatkan 

laporan dari pekerja hanya terhalang dengan cuaca yang tidak menentu, dan 

yang menjadi penghalang pekerjaan yaitu ketika anggaran yang ditujukan 

untuk pembangunan terlambat dalam pencairan sehingga terkadang 

pembangunan dihentikan karena bahan-bahan yang dipakai belum terbeli akibat 

dana yang belum cair, akibat dari itu pembangunan tidak dapat rampung sesuai 

jangka waktu yang ditentukan. 

 

Faktor Pendukung 

 Pernyataan yang telah disampaikan, penulis simpulkan bahwa yang 

menjadi faktor pendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didalam 

melakukan pengawasan adalah keterbukaan atau sifat kerjasama antara 

pemerintah Desa Rantau Makmur dengan BPD sebagai lembaga pengawas 

pembangunan. Segala sesuatu yang menyangkut koordinasi dan administrasi 

pemerintah Desa Rantau Makmur sangata membantu. Contohnya adalah pada 

saat Badan Permusyawaratan  Desa (BPD) membutuhkan data anggaran yang 

digunakan dalam pembangunan Gorong-gorong di Desa Rantau Makmur. Pada 

saat itu langsung diberikan oleh pemerintah desa sehingga pengawasan secara 

langsung diberikan oleh pemerintah desa sehingga pengawasan secara langsung 

dilapangan dapat berjalan efektif dan efisien. Selain itu dalam bentuk kerja 

sama pemerintah desa sebagai penyelenggara pembangunan desa selalu 

mendengarkan masukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kritik 

salah satu contohnya adalah pada saat pembangunan jembatan yang seharusnya 

menggunakan kayu dengan kualitas baik tapi diganti dengan kualitas kayu 

kurang baik maka pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan 

laporan secara langsung kepada pemerintah desa agar segera menegur 

pelaksana kegiatan dan saat itu juga langsung mengganti kayu tersebut. 

Fasilitas yang menjadi pendukung Badan Permusywaratan Desa (BPD) dalam 
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pelaksanaan pengawasan yaitu tercantum pada tabel 4.17 yang sangat 

membantu dalam proses pengawasan, sehingga BPD dapat menjalankan tugas 

dan fungsinya sebagai lembaga pengawas. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Pengawasan Langsung 

 Penelitian yang sudah dilakukan maka dapat simpulkan dari 

pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bidang 

pembangunan fisik di Desa Rantau Makmur adalah: 
       Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  membentuk tim pengawas 

yang beranggotakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPM, dan beberapa 

masyarakat yang langsung melakukan inspeksi langsung di tempat pelaksanaan 

pembangunan dengan cara melihat pelaksanaan pembangunan serta 

memberikan laporan langsung saat di lapangan. Laporan tersebut berupa 

dokumen perencanaan pembangunan dan hasil evaluasi. Badan Permusyawaran 

Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas telah 

melaksanakannya dengan sangat baik, dilihat dari pelaksanaan tugasnya yang 

tidak pernah mengalami keterhambatan ataupun masalah dalam memberikan 

laporannya, ini sudah membuktikan bahwa inspeksi langsung yang dilakukan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah sangat baik dalam pelaksanaannya. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rantau Makmur membentuk tim yang 

melakukan pengawasan observasi ditempat berupa  pengamatan langsung 

ditempat, kualitas bangunan dan memperhatikan semua kegiatan pembangunan 

fisik yang ada di Desa Rantau makmur. Tim yang dibentuk Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) telah menjalankan pengawasan observasi 

ditempat secara optimal sehingga apabila terjadi kesalahan dalam melakukan 

pembangunan fisik di desa dapat ditangani dengan cepat agar tidak 

menghambat proses pembangunan.      Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Rantau Makmur menerima laporan ditempat tentang evaluasi kerja, jika 

terdapat masalah dalam proses pembangun maka akan melaporkan kepada 

kepala desa yang terjadi dilapangan, dan apabila permasalahan itu dapat diatasi 

maka pembangunan dapat dilanjutkan tetapi apabila tidak dapat diatasi maka 

pembangunan dihentikan sampai masalah tersebut dapat diatasi. 

 

Pengawasan Secara Tidak Langsung 

Tim yang telah dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

melakukan pengawasan secara tidak langsung dengan cara pengecekkan 

laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dan membandingkan hasil 

pengawasan secara langsung, kemudian data yang diterima oleh tim pengawas 

dievaluasi apakah kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  sangat baik dalam pelaporan tertulis 

tempat pada waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Tim yang telah dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
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melaporkan secara langsung dengan lisan apabila pada saat pelaksanaanya ada 

yang tidak sesuai, maka tim akan melaporkan ke Ketua Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan diteruskan ke Kepala Desa agar dapat 

ditindak lanjuti sehingga pembangunannya tidak menyimpang.  

 

Faktor Pendukung dan Penghambat 

Kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan Badan    

Permusyawaratan Desa (BPD) Rantau Makmur. Sarana dan prasarana kantor 

yang memadai. Ketua RT membantu dan mengawasi pembangunan. Pekerjaan 

hanya berpatokan pada cuaca, apabila cuaca buruk maka pembangunan akan 

diberhentikan terlebih dahulu. Keuangan menjadi faktor penghambat dalam 

pelaksanaan pembangunan karena pelaksana kegiatan harus menunggu material 

yang dikirim dari kota dan apabila dana lambat diserahkan dari pemerintah 

desa kepada tim pelaksana maka pembangunan tidak dapat rampung pada 

jangka waktu yang ditentukan 

Untuk pemerintah Desa Rantau Makmur agar menjaga kerjasama yang 

baik kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas 

pembangunan di wilayah Desa Rantau Makmur. Untuk pemerintah Desa 

Rantau Makmur agar pencairan dana pembangunan dapat dilaksanakan 

secepatnya sehingga pembangunan dapat selesai pada waktu yang telah 

ditentukan. Untuk Pemerintah Desa Rantau Makmur agar dalam menyusun 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dapat disusun 

sesuai waktu yang ditentukan, sehingga pembangunan tidak terbengkalai dan 

selesai pada waktu yang telah ditentukan. 

 Untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rantau Makmur agar dapat 

bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengawas 

dan check and balance dalam pengelolaan pemerintahan Desa Rantau Makmur 

Untuk masyarakat agar lebih aktif dalam mengawasi pembangunan di Desa 

Rantau Makmur agar kesejahtraan masyarakat dapat tercapai sesuai dengan apa 

yang telah direncanakan. 

 

Daftar Pustaka 

Assauri, Sofyan. 2004. Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep dan 

Strategi. PT. Jakarta: Grafindopersada. 

H.A.W. Widjaja. 2003. Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi. Jakarta : 

PT. Raja Grafindo Persada. 

Huda, Ni’matul. 2007. Pengawasan Pusat Terhadap Daerah. Yogyakarta : 

UII Press. 

Kuncoro, Mudrajad. 2010. Dasar – Dasar Ekonomi Pembangunan. UPP 

STIM YKPN Yogyakarta. 

Lemhanas. 2007. Pembagunan Nasional. BALAI PUSTAKA, Jakarta. 

Siagian, Somdang P. 2005. Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, 

dan Strategi. PT. Bumi Aksara. Jakarta. 



Pengawasan BPD dalam Pembangunan Fisik di Desa Rantau...(Purnama) 
 

 

41 

--------------------------.2003. Teori dan Praktek Kepemimpinan. 

PT.RINEKA CIPTA: Jakarta 

Siregar, Baldric dan Siregar Bonni. (2001). Akuntansi Pemerintahan dengan 

Sistem Dana. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. 

Siswandi, Iman. 2009. Aplikasi Manajemen Perusahaan. Edisi Kedua. 

Jakarta: Mitra Wicana Media 

Trijono, Lambang.2007. Pembangunan sebagai perdamaian. Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia 

Widjaja, Haw. 2003. Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II. Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada. 

 

Dokumen Negara : 

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. 

 

 
  

 


