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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang menganut sistem 

demokrasi dalam pemerintahannya. Terdapat korelasi yang jelas antara Negara 

Hukum, yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat, yang 

dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari kemunculan 

istilah demokrasi konstitusional, sebagaimana yang disebutkan dalam teori 

konstitusi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari 

sistem ini. Negara Hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi. 

Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk arah, sedangkan 

hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Franz Magnis 

Suseno, “demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti 

sesungguhnya”.
1
  

Langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan oleh Indonesia dalam 

membangun karakter hukumnya pada era globalisasi ini adalah antara lain; 

selektivitas dalam pengambilan atau adopsi hukum, harmonisasi hukum 

domestik dengan hukum Internasional harus mampu menjaga stabilitas 

ekonomi nasional dan lebih menguntungkan rakyat, kejelasan Indonesia dalam 

keikutsertaannya perjanjian internasional secara publik, menjadikan hukum 
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Indonesia sebagai hukum prefentif bukan hanya solutif, dan yang terakhir 

adalah perlu adanya peningkatan dalam penegakan hukum.
2
  

Konsep hukum dan demokrasi mempunyai nilai historis yang sama, 

yakni dilahirkan untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari 

kekuasaan yang mempraktikkan sistem yang absolut dan mengabaikan hak-hak 

dari rakyat itu sendiri. Konsepsi mengenai Negara Hukum dan demokrasi telah 

berkembang dari waktu ke waktu. Konsep demokrasi selalu menempatkan 

rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, 

walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang 

satu dengan negara yang lain. Di Indonesia demokasi bukan merupakan suatu 

yang asing, praktik musyawarah-mufakat (asas kerakyatan) di sejumlah daerah 

di Indonesia telah berlangsung sejak berabad-abad lalu, yang terus berlanjut di 

zaman kerajaan-kerajaan hingga saat ini, seperti kehidupan masyarakat desa. 

Salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi di tingkat desa atau kelurahan 

adalah Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
3
 Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa sebagai unsur penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah kecil yaitu desa yang dipilih masyarakat secara 

langsung oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan yang berlaku, 

dengan masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dengan ketentuan 

tata cara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kepala Desa pada dasarnya 

bertanggung jawab pada rakyat desa dan prosedur pertanggung jawaban 
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disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat Kepada Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Desa, menyatakan calon Kepala Desa adalah penduduk desa, warga 

negara Indonesia yang memenuhi persyaratan). 

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu bentuk dari 

pembangunan demokrasi politik yang dimulai di tingkat lokal (Desa). 

Pemilihan Kepala Desa juga merupakan ajang dari praktek Pemilihan Umum 

(Pemilu) yang berlangsung guna memilih seorang calon Kepala Desa yang 

dikomandoi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, 

menjelaskan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari 

calon-calon yang telah memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Desa ini bersifat 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa 

dilaksanakan melalui tahapan pencalonan dan tahapan pemilihan. 

Menurut keterangan dari Bapak Sriyono selaku Kepala Bagian 

Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri, ada 

tahun 2016 di Kabupaten Wonogiri akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa 

(Pilkades) serentak di 15 desa. Pilkades serentak akan dilaksanakan di desa 

Bakalan, Kecamatan Purwantoro; Tanjung dan Geneng, Kecamatan Bulukerto; 

Miri, Kecamatan Kismantoro; Jatisrono, Kecamatan Jatisrono; dan 

Tambakmerang, Kecamatan Girimarto. Desa lainnya yakni Gambiranom, 

Kecamatan Baturetno; Glinggang, Kecamatan Pracimantoro; Keloran, 

Kecamatan Selogiri; Wonoharjo dan Ngadiroyo, Kecamatan Nguntoronadi; 
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Tawangrejo, Kecamatan Jatipurno; dan Baleharjo, Tempurharjo Kecamatan 

Eromoko, Karangtengah Kecamatan Karangtengah.
4
  

Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Peraturan Daerah 

(Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan 

Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang mengatur 

tentang tahapan Pilkades sampai pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa.  

Dalam pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri terdapat beberapa 

permasalahan, baik dalam tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan 

penetapan. Untuk itu diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan pilkades 

sebagai perwujudan pelaksanaan Perda Nomor 17 Tahun 2016. Fungsi 

pengawasan tersebut salah satunya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah 

(DPRD) Kabupaten Wonogiri. 

Sebagai salah satu pilar demokrasi, DPRD mempunyai fungsi antara lain 

membuat peraturan perundang-undangan (legislasi), fungsi anggaran, fungsi 

pengawasan dan fungsi pemilihan pejabat daerah. Pada fungsi pengawasan 

DPRD dapat menggunakan berbagai haknya yang dimiliki seperti hak 

bertanya, interpelasi, angket dan menyatakan pendapat. Fungsi pengawasan 

yang dimiliki DPRD adalah penetapan kebijakan dan peraturan perundangan 

oleh DPRD adalah termasuk langkah pertama dari pengawasan. Penilaian 

terhadap pelaksanaan Peraturan-peraturan Daerah oleh Eksekutif adalah bentuk 

pengawasan lainnya. DPRD sebagai lembaga politik melakukan pengawasan 

yang bersifat politik. Bentuk pengawasan ini dalam Undang-undang Nomor 5 
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Tahun 1974 tercermin dalam hak-hak DPRD yaitu hak mengajukan 

pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak penyelidikan karena rangkaian 

hak tersebut telah memberikan kewenangan dalam fungsi pengawasan. 

Penjelasan mengenai fungsi pengawasan ialah dengan fungsi pengawasan 

DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, 

peraturan daerah, dan keputusan serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah 

daerah. 

Dalam fungsi pengawasan, seorang DPRD dapat memainkan peranan 

sebagai “public services watch” bagi pelaksanaan anggaran dan kebijakan 

pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah sepanjang 

pelaksanaan peraturan daerah sebagai produk bersama antara DPRD dengan 

Bupati. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap perda dan peraturan 

bupati, tentu dipengaruhi oleh faktor internal dari pada pengawas itu sendiri 

seperti sumber daya manusia. Dalam upaya pelaksanaan fungsi legislasi 

sekaligus sebagai wujud perwakilan rakyat, adanya fungsi Legislasi yang 

melekat pada DPRD diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembuatan Perda 

yang notabene merupakan dasar pengambilan kebijakan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, sehingga fungsi pengawasan akan lebih mudah 

dilaksanakan.
5
  

Menurut pendapat Montesqueu dalam sistem suatu pemerintahan negara, 

ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah, baik yang menyangkut fungsi atau 
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tugas maupun tentang alat perlengkapan atau organ yang akan 

melaksanakannya antara lain :
6
 

1. Kekuasaan Legislatif, dilaksanakan oleh suatu perwakilan rakyat 

(parlemen);  

2. Kekuasaan eksekutif, dilaksanakan oleh pemerintah (presiden, raja atau 

perdana menteri dengan dibantu oleh para menteri-menteri atau kabinet); 

3. Kekuasaan Yudikatif, dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah 

Agung dan badan-badan peradilan yang ada dibawahnya).  

Penyimpangan terhadap implementasi peraturan daerah disebabkan oleh 

lemahnya pelaksanaan fungsi pengawasan secara konsisten dan 

bertanggungjawab, disiplin rendah dan kinerja sumber daya manusia, 

kurangnya pengawasan kinerja aparatur pemerintah daerah.
7
 

DPRD sebagai lembaga yang mengawasi peraturan daerah dan keputusan 

bupati dimaksudkan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap peraturan 

daerah. Setelah peraturan daerah itu dibuat bersama antara DPRD dan Bupati, 

maka DPRD masih perlu mengawasi atas berlakunya peraturan daerah, tersebut 

karena pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi DPRD dalam 

kesinambungan pemerintahan daerah, sehingga peraturan daerah dan peraturan 

bupati di kabupaten Wonogiri dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam 

pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian 

Kepala Desa. 
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Berdasarkan uarian di atas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang 

pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 

Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan 

Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi 

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, 

Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa 

di Kabupaten Wonogiri ?  

2. Bagaimana konsep pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan 

Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan 

Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten 

Wonogiri ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi 

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, 

Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa 

di Kabupaten Wonogiri. 

2. Mendeskripsikan konsep pengawasan DPRD terhadap implementasi 

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, 
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Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa 

di Kabupaten Wonogiri. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah bahan kajian, khususnya 

tentang pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah 

(Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan 

Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di 

Kabupaten Wonogiri. 

b. Memberikan tambahan wawasan bagi penelitian selanjutnya pada 

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

c. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam menerapkan teori dalam 

penelitian mengenai pengawasan DPRD terhadap implementasi 

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, 

Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala 

Desa di Kabupaten Wonogiri. 

2. Manfaat Praktis  

Dapat digunakan sebagai masukan bagi DPRD dan pemerintah 

Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan pengawasan terhadap 

implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 
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tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan 

Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri. 


