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PENGAWASAN DPRD TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN 

DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, 

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN 

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN  

KEPALA DESA DI KABUPATEN WONOGIRI 

 
Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : (1) pelaksanaan pengawasan 
DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016, 
dan (2) 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. Penelitian ini 
merupakan penelitian lapangan. Tipe penelitian ini dilakukan tergolong yuridis 
empiris yang bersifat deskriptif analisis. Objek penelitian adalah berupa lembaga, 
yaitu DPRD dan pemerintah kabupaten Wonogiri. Subjek penelitian adalah 
perwakilan anggota DPRD dan perwakilan dari pemerintah kabupaten Wonogiri. 
Hasil penelitian ini adalah 1) Pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan 
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten 
Wonogiri terutama dilaksanakan oleh Komisi I. Pengawasan dilakukan secara 
menyeluruh mencakup semua tahapan pemilihan Kepala Desa yaitu mulai tahap 
persiapan, tahap pencalonan, tahap pemungutan dan penghitungan suara, dan 
terakhir tahap penetapan Kepala Desa serta penggunaan anggaran. 2) Konsep 
pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri terhadap implementasi Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 17 Tahun 2016 mempunyai sifat menyeluruh dan luas maka  
dalam pelaksanaannya diperlukan prinsip - prinsip pengawasan yang dapat 
dipatuhi dan dijalankan yaitu: 1) Prinsip Pengawasan Objektif; dan 2) Prinsip 
Pengawasan Efisiensi. Konsep pengawasan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah) terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 
dilakukan dengan  dua  cara  yaitu: Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak 
Langsung. 
 
Kata Kunci: Implementasi, Pengawasan, DPRD 
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The objectives of the research are to describe: (1) the supervising conduct of 
Assembly of Regional on the implementation of Perda Number 17, 2016, and (2) 
supervising concept of Assembly of Regional on the implementation of Perda 
Number 17, 2016 about Village Head Election, Endorsement, Appointment, 
Inauguration and Dismissal in Wonogiri Municipality. This is field research. The 
type of the research is yuridical empiric in form od analytical descriptive. The 
object of the research are institutions, namely: Assembly of Regional and 
Wonogiri government. The subject of the research are representatives of 
Assembly of Regional and representatives of Wonogiri government officers. The 
findings of the research are: 1) Assembly of Regional supervising on the 
implementation of Perda Number 17, 2016 about Village Head Election, 
Endorsement, Appointment, Inauguration and Dismissal in Wonogiri Municipality 
is carried out by Komisi I. The supervising is conducted wholly covering all 
stages of the village head election, starting from preparation stage, nomination 
stage, voting and counting stage, and at last, the stage of determining the village 
head and the use of budget. 2) Supervising concept of Assembly of Regional on 
the implementation of Perda Number 17, 2016 has comprehensive and broad 
nature, then it is required the principles of supervision that can be obeyed and 
executed in its implementation namely: objective supervising principal and 
efficient supervising principal.  Supervising concept of Assembly of Regional on 
the implementation of Perda Number 17, 2016 is carried out in two ways: direct 
supervising and indirect supervising.  
 
Keywords: Implementation, Supervising, Assembly of Regional 
 
 
1. PENDAHULUAN 

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  

                                                           
1 Abdul Aziz Hakim,Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia,Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 
2011, hal 160. 

 



 

 

 

     

Di Indonesia demokrasi 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).2 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 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 

                                                           
2Masruri, Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditinjau 
dari Pasal 46 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, 2014, hal 3 
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(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; Tawangrejo, 

Kecamatan Jatipurno; dan Baleharjo, Tempurharjo Kecamatan Eromoko, 

Karangtengah Kecamatan Karangtengah.3  

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.  

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. Penyimpangan terhadap implementasi peraturan daerah disebabkan oleh 

lemahnya pelaksanaan fungsi pengawasan secara konsisten dan 

                                                           
3 Solo Pos, Hari Selasa Tanggal 8 Maret 2016 Pukul 20.40 WIB 
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bertanggungjawab, disiplin rendah dan kinerja sumber daya manusia, kurangnya 

pengawasan kinerja aparatur pemerintah daerah.4 

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 tugas 

maupun tentang alat perlengkapan atau organ yang akan melaksanakannya antara 

lain :6 1) Kekuasaan Legislatif dilaksanakan oleh suatu perwakilan rakyat 

(parlemen); 2) Kekuasaan ekskutif, 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.  

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri 

terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 bersifat 

fact finding dalam arti bahwa pengawasan berdasarkan fakta – fakta tentang 

bagaimana tugas – tugas harus dijalankan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

tidak boleh mencari - cari kesalahan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Perda 

tentang pemilihan kepala desa. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
                                                           
4 Martitah, Stregthening Local Government Institutions Towards A Governance. International 
Journal of Business, Economics and Law, Vol. 2, Issue 3 (June 2013), hal 6 
5 Jabbra, J.G. and Dwivedi, O.P.,2014,“Globalization, Governance and Administrative Culture” 
International Journal of Public Administration, Vol 27 Nos. 13 &14: 1101-1127 
6 Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Jakarta, Aksara Baru, 2011, hal 49 
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Kabupaten Wonogiri terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 

Tahun 2016 bersifat preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu 

dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan – penyimpangan dan 

penyelewengan yang telah ditentukan. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Wonogiri terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) 

Nomor 17 Tahun 2016 bersifat membimbing agar pada pelaksanaan 

meningkatkan kemampuan untuk  melakukan  tugas  yang  ditentukan baginya. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang : 

(1) Bagaimana 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.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Tipe penelitian ini dilakukan 

tergolong yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis dengan memperhatikan 

peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang kewenangan DPRD 

Kabupaten dalam pengawasan terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) 

Nomor 17 Tahun 2016. Dalam penelitian ini pendekatan penelitiannya 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini juga berupaya 

memaparkan serta menggambarkan pengawasan DPRD Kabupaten terhadap 

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

Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di 

Kabupaten Wonogiri. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: a) bahan hukum primer, 

yakni bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini seperti : Undang -

Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, Undang - Undang 

Nomor 22 Tahun 2003, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan 
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Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan 

Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta peraturan -

peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu juga hasil 

pengamatan dan wawancara dengan perwakilan anggota DPRD dan perwakilan 

dari pemerintah kabupaten Wonogiri, b) bahan hukum sekunder adalah bahan 

hukum yang terdiri atas buku-buku teks (textbooks), serta bahan yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan c) bahan hukum tertier atau bahan 

hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder, seperti berupa kamus, jurnal ilmiah, makalah, 

majalah, dan bahan sejenisnya yang dipergunakan dalam melengkapi penelitian 

ini. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dengan cara pengamatan 

langsung dan sebagian dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan terhadap 

pihak yang berkompeten seperti dari DPRD adalah dari unsur pimpinan DPRD, 

maupun alat kelengkapan DPRD yang ada, unsur Sekretariat DPRD. Sedangkan 

dari Pemerintah Daerah bahan hukum primer mewawancarai Sekretariat Daerah 

dan Kepala Bagian Hukum.  

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, artinya 

dengan bertitik tolak pada aturan hukum yang berlaku yang berkembang melalui 

pembahasan dalam bahan sekunder. Kemudian dengan logika berpikir deduktif, 

maka semua bahan diseleksi dan diolah serta dianalisis dengan memaparkan apa 

adanya (deskriptif), maka dengan mengungkapkan permasalahan juga dengan 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana baru dalam rangka 

pengawasan yang dilaksanakan DPRD terhadap Peraturan Daerah sehingga dapat 

diketahui batasan - batasan pengawasan DPRD. Sehingga diperoleh gambaran 

yang jelas tentang pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi 

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
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3.1 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 

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

Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa 

kemudian menjadi petunjuk teknis dan aturan yang sangat detail meliputi setiap 

tahapan yang ada dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten 

Wonogiri Tahun 2015. Selain berisi petunjuk teknis pelaksanaan terkait proses 

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di daerahnya. Disebutkan pula 

bagaimana skema pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak yang nanti pada 

akhirnya akan diselenggarakan dengan pelibatan seluruh Desa. Pemerintah 

Kabupaten Wonogiri merencanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak satu 

kali diseluruh Kabupaten Wonogiri nantinya akan dilaksanakan pada tahun 2021. 

Dengan demikian pemilihan Kepala Desa sebelum dilaksanakannya pemilihan 

Kepala Desa secara serentak satu kali diseluruh Kabupaten Wonogiri akan 

dilaksanakan pada tahun 2016, mengingat banyaknya Kepala Desa yang masa 

jabatannya berakhir pada Tahun 2015 serta 2016 dan untuk Desa yang masa 

jabatan Kepala Desanya berakhir pada tahun 2017 dan 2019 akan terlebih dahulu 

ditunjuk Pejabat Kepala Desa oleh Bupati Wonogiri untuk mengisi kekosongan 

jabatan Kepala Desa sampai dengan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa 

serentak satu kali pada tahun 2021 mendatang. 

Reaksi cepat dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang ditunjukkan 

dengan dibuatnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala 

Desa guna melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten 

Wonogiri tahun 2016 dikarenakan Kabupaten Wonogiri telah menganggarkan 

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tahun 2015 dalam APBD sehingga 

pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan pada tahun 2016. Selain itu Masa 

jabatan Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri yang sebagian besar berakhir pada 

tahun 2016. Hal ini menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten 
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Wonogiri untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa agar dapat menghindari 

maupun meminimalisir banyaknya jabatan Kepala Desa yang kosong dikarenakan 

belum adanya dasar hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilihan Kepala 

Desa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang - 

undangan. 

Kepala Desa yang terpilih dalam proses pemilihan Kepala Desa serentak 

tahun 2016 akan menjabat selama 6 tahun terhitung dari tanggal pelantikan yaitu 

tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan akhir masa jabatanya pada                  

02 Desember 2022. Pada tahun 2016 di Kabupaten Wonogiri akan melaksanakan 

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 15 desa pada 12 kecamatan.  

Biaya untuk pemilihan Pilkades serentak berasal dari APBD Pemerintah 

Daerah Kabupaten Wonogiri pada Tahun Anggaran 2016. Adapun rincian biaya 

untuk pelaksanaan Pemilihan Pilkades serentak di Kabupaten Wonogiri yaitu : 

a. Belanja tidak langsung pada Belanja Bantuan Keuangan Kepala Desa 

untuk Pemilihan Kepala Desa sejumlah Rp. 92.000.000,- (Sembilan Puluh 

Dua Juta Rupiah); 

b. Kecamatan yang akan melaksanakan Pilkades masing – masing sebesar 

Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah); 

c. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Wonogiri untuk 

kegiatan PAM Terbuka dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 

sebesar Rp. 93.530.600,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga 

Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah). 

Dikarenakan pelaksanaan Pilkades sampai dengan pelantikan memerlukan 

waktu minimal 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari sehingga diselenggarajan di 

Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 maka untuk tertib administrasi 

pengelolaan keuangan telah diantisipasi oleh Bagian Pemerintahan Desa 

mengenai penganggaran dan pertanggung jawaban sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku.7 

                                                           
7 Nota Dinas dari Kabag Pemerintahan Desa tanggal 5 Oktober 2016 Nomor 141/219 Perihal 
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahap I Tahun 2016. 
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Mekanisme pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri terhadap 

implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 dilakukan secara 

proaktif oleh anggota DPRD Kabupaten Wonogiri maupun secara prosedural 

melalui laporan aduan dari masyarakat. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh 

mencakup semua tahapan pemilihan Kepala Desa yaitu mulai tahap persiapan, 

tahap pencalonan, tahap pemungutan dan penghitungan suara dan terakhir tahap 

penetapan Kepala Desa. DPRD juga melakukan pengawasan terhadap biaya 

pemilihan kepala desa karena biaya pemilihan Kepala Desa menggunakan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri. 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri tetap 

harus bisa menjalankan dan melaksanakan fungsinya baik itu pengawasan, 

legislasi dan keuangan harus tetap berdasar pada regulasi atau hukum yang 

berlaku yaitu Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 

Adapun susunan Anggota Komisi I yang khusus bekerja di bidang Pemerintahan 

yaitu : 

1. Ketua  :  Sugeng Ahmady 

2. Wakil Ketua :  MH. Zainudin, S.Sos, M.Hum 

3. Sekretaris  : Sriyanto 

4. Anggota  :  

a. Suratno, S.Pd 

b. M. Nusantoro 

c. H. Sutrisno, SE, MM 

d. H. Tarso, SH 

e. Nyamik Saptati, S.Pd 

f. Yukanan Supriyanto 

g. Haryoto, S.Pd 

 

Fungsi pengawasan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) terhadap 

Pemerintah Daerah bersifat pengawasan kebijakan bukan pengawasan teknis. 

Disamping pengawasan tersebut pengawasan oleh masyarakat (sosial kontrol) 

diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan 
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penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari 

korupsi, kolusi serta nepotisme.8  

Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri terhadap pemerintah  

daerah merupakan hal yang sangat penting untuk dioptimalkan. Hal ini didasari 

bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah memiliki peran 

yang sangat penting dalam mewujudkan Good Governance di Kabupaten 

Wonogiri. DPRD Kabupaten Wonogiri adalah lembaga perwakilan rakyat yang 

berada di Kabupaten Wonogiri untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Dengan 

adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah 

tentunya merupakan cerminan terlaksananya mekanisme checks and balances 

dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik (good governace) di daerah. 

Pola lama penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai lagi dengan 

tatanan masyarakat yang telah berubah, oleh karena itu tuntutan ini merupakan hal 

yang wajar dan sudah seharusnya direspons oleh pemerintah dengan melakukan 

perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik.9 Pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri terhadap implementasi Peraturan 

Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 melingkupi pengawasan terhadap 

pelaksanaan Perda dan peraturan perundang - undangan lainnya, peraturan kepala 

daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah.  

Pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Wonogiri merupakan 

implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 dalam rangka 

mewujudkan good governance antara lain : 1) Pengawasan preventif dilakukan 

pada tahap persiapan dan perencanaan suatu kegiatan atau kebijakan pemerintah 

daerah. Pengawasan ini bertujuan pada aspek pencegahan dan perbaikan. 

pengawasan preventif dilaksanakan dengan mengadakan pengawasan terhadap 

persiapan - persiapan kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga, dan 

sumber - sumber lain dan 2) Pengawasan Refresif dilakukan terhadap proses - 

proses aktivitas pemerintah daerah yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan 

                                                           
8 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penjelasan Umum hal 2 
9 Sedarmayanti,Dra.,M.Pd. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka 
Otonomi Daerah, 2003, Bandung : CV. Mandar Maju, hal 48 
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mengembalikan pada  keadaan  semula baik  disertai atau  tanpa  sanksi. Bentuk 

pengawasan yang dilakukan melalui post-audit dengan melakukan pemeriksaan 

terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan, dan 

sebagainya. Anggota DPRD diharapkan melakukan pengawasan sejak tahap 

perencanaan yang dibuat oleh eksekutif. 

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi penting yang dimiliki 

DPRD selain fungsi lain yaitu fungsi legislasi dan anggaran. Dalam pelaksanaan 

fungsi pengawasan DPRD memiliki tugas untuk menjaga dan mengevaluasi 

jalannya pemerintahan oleh Kepala Daerah agar dapat terlaksana dengan baik dan 

sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Pada hakekatnya pengawasan 

DPRD dilakukan untuk mencegah penyimpangan tugas pemerintahan dari apa 

yang telah digariskan dan untuk menghindari terjadinya kekeliruan - kekeliruan 

yang disengaja maupun tidak sengaja.10  

Fungsi  pengawasan  dilakukan  terhadap  perencanaan  dan  kegiatan 

pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah  

perencanaan  dibuat  dan  dilaksanakan.  Keberhasilan  perlu dipertahankan dan 

jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi  berikutnya  

dilingkungan suatu  organisasi/  unit kerja  tertentu.  Sebaliknya  setiap  kegagalan  

harus  diperbaiki  dengan menghindari  penyebabnya  baik  dalam  menyusun  

perencanaan maupun pelaksanaannya. Untuk itulah fungsi pengawasan 

dilaksanakan agar diperoleh umpan balik (feed  back) untuk melaksanakan  

perbaikan bila  terdapat  kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih 

buruk dan sulit diperbaiki. 

Kata pengawasan itu sendiri kadang mempunyai konotasi yang tidak 

menyenangkan karena dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi 

pribadi. Padahal suatu lembaga atau organisasi sangat memerlukan pengawasan 

untuk menjamin tercapainya tujuan. Sehingga tugas pimpinan atau seorang 

manager adalah untuk menemukan keseimbangan antara pengawasan suatu 

                                                           
10 Wawancara dengan Bapak Topo selaku Setwan hari Kamis tanggal 13 April 2017 pukul 10.00 
WIB di Kantor Setwan Kabupaten Wonogiri 
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lembaga atau organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat pengawasan 

yang tepat. Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi dan 

mematikan kreatifitas yang pada akhirnya merugikan suatu lembaga atau 

organisasi itu sendiri. Sebaliknya pengawasan yang tidak mencukupi dapat 

menimbulkan pemborosan sumber daya dan membuat pencapaian tujuan menjadi 

sulit.11 

Pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri terhadap implementasi Peraturan 

Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 merupakan  salah  satu  fungsi organik 

adminitrasi dan manajemen. Dikatakan bahwa pengawasan termasuk fungsi 

organik adminitrasi  dan  manajemen  karena  apabila  fungsi  ini  tidak 

dilaksanakan cepat atau lambat akan mengakibatkan  matinya  suatu organisasi.  

Pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri terhadap implementasi Peraturan 

Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 bersifat fact finding dalam arti bahwa 

pengawasan berdasarkan fakta – fakta tentang bagaimana tugas – tugas harus 

dijalankan. Pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri terhadap implementasi 

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 bersifat preventif yang berarti 

bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya 

penyimpangan – penyimpangan dan penyelewengan yang telah ditentukan. 

Pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri terhadap implementasi Peraturan Daerah 

(Perda) Nomor 17 Tahun 2016 bersifat membimbing agar pada pelaksanaan 

meningkatkan kemampuan untuk  melakukan  tugas  yang  ditentukan baginya. 

Menurut Bapak MH. Zainudin, S.Sos, M.Hum selaku Wakil Ketua Komisi I 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri sangat berharap kepada 

masyarakat agar ikut berpartisipasi tinggi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala 

Daerah karena kemungkinan konflik politik ditingkat Desa sangatlah tinggi, 

sehingga menurut Bapak Zainudin sangat mengharapkan pada saat pelaksanaan 

pemilihan Kepala Desa masyarakat dapat menjaga kondusivitas dan tetap 

memepertahankan nilai – nilai adat yang telah ada sebelumnya.12 

                                                           
11 T.Hani Handoko,M.B.A. Manajemen Edisi 2, 1986, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, hal 367 
12 Kunjungan langsung Bapak MH. Zainudin, S.Sos, M.Hum selaku Wakil Ketua Komisi I DPRD 
Kabupaten Wonogiri di Desa Tempurharjo pada hari senin tanggal 31 Oktober 2016 pukul 12.00 
WIB 
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Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) digelar serentak seKabupaten Wonogiri 

pada tanggal 1 Maret 2017 Pilkades yang digelar di Kabupaten Wonogiri dimulai 

sejak pagi sekitar jam 08.00 wib sampai selesai. Proses pemilihan langsung 

tersebut dirampungkan dalam waktu sehari berupa pemungutan suara dari jam 

08.00 wib sampai dengan jam 14.00 wib. Usai pemungutan suara akan langsung 

digelar penghitungan suara pada jam 14.00 sampai selesai sehingga akan langsung 

diketahui bersama siapa yang unggul dalam gelaran pilkades tersebut. Ada yang 

berbeda dari gelaran pilkades tahun ini di Kabupaten Wonogiri jika sebelumnya 

dalam pilkades pemilih hanya bisa mencoblos tanda gambar calon bisa berupa 

gambar padi, jagung, ketela dan lainnya, namun kali ini pemilih akan lebih mudah 

mengenali calon yang diidolakan. Pasalnya, surat suara yang dipakai saat ini 

berupa gambar atau foto calon sehingga para pemilih langsung mengenal siapa 

yang akan dicoblosnya. Masyarakat setempat sangat antusias mengikuti pilkades 

terbukti mereka dari sejak dibukanya pendaftaran sudah berjubel memadati 

halaman Balai desa yang akan digunakan untuk pencoblosan hingga diluar pintu 

gerbang. Mereka dengan tertib berbaris dan antri untuk menyalurkan hak pilihnya 

hari ini mencoblos foto calon yang dipercaya untuk memimpin desanya hingga 

enam tahun kedepan cukup sebentar saja didalam bilik menentukan pilihan yang 

akan dicoblos namun sangat berarti untuk kehidupan bermasyarakat di desa dalam 

kurun waktu enam tahun lamanya.13  

Bupati Wonogiri Joko Sutopo melantik Kepala Desa Terpilih seKabupaten 

Wonogiri. Pelantikan tersebut digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri. 

Sejak pukul 06.00 wib yang dihadiri Kepala Desa Terpilih yang didampingi oleh 

istri yang telah hadir di lokasi pelantikan. Selain istri turut mendampingi dan 

menyaksikan pelantikan Kades terpilih tersebut adalah Ketua Panitia Pilkades, 

Ketua BPD, Kepala Desa atau Pj. Kepala Desa, Camat dan tim pengendali 

pilkades kecamatan. Untuk Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan 

Kepala Desa tersebut telah digelar serentak seKabupaten Wonogiri pada tanggal 

29 Nopember 2016 yang lalu. Sementara itu pelantikan Kepala Desa terpilih 

sebenarnya dijadwalkan pada bulan Februari 2017 dengan ketentuan jika tidak ada 
                                                           
13 Wawancara dengan Bagus Sarengat Wartawan Koran Meteor pada hari rabu tanggal 3 Mei 2017 
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perpanjangan waktu. Namun ternyata, pelantikan tersebut dapat digelar pada hari 

Jumta tanggal 31 Desember 2016 di Pendopo Kabupaten Wonogiri.14 

Pengawasan terhadap proses pemilihan Kepala Desa Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri juga melakukan pengawasan terhadap 

penggunaan anggaran daerah. Karena biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Biaya pemilihan Kepala Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengadaan surat suara, 

kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya 

pelantikan. Dana bantuan dari Angaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk 

kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.  

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Wonogiri adalah pengawasan yang dilaksanakan secara langsung yang 

bersifat dinamis maksudnya yaitu suatu upaya dari lembaga legislatif Kabupaten 

Wonogiri untuk menyelaraskan apa yang menjadi tanggung jawab dalam 

melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif Kabupaten Wonogiri sebagai 

pihak yang diawasi dengan cara berhadapan langsung secara konstitusional dan 

apabila dari hasil pengawasan diperoleh indikasi yang sifatnya negatif atau 

merugikan rakyat dan negara maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Wonogiri bewenang untuk menanyakan dan menyatakan keberatan secara 

langsung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri.15 

 

3.2 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 

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Wonogiri bersama Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri berlaku 

setelah tanggal ditetapkannya dan dalam Pasal 255 Undang – Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Satuan Polisi 
                                                           
14 Wawancara dengan Bagus Sarengat Wartawan Koran Meteor pada hari rabu tanggal 3 Mei 2017 
15 Wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku Anggota Dewan Komisi I pada hari Senin tanggal 10 
April 2017 pukul 13.00 WIB di Rumah Bapak Sutrisno 
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Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta 

menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Wonogiri Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri, Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Wonogiri sebagai lembaga perangkat daerah yang 

memiliki fungsi penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum masyarakat 

serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan bupati dan sebagai fungsi 

penyelenggara perlindungan bagi masyarakat.16 

Konsep pengawasan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) terhadap 

implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 yang dilaksanakan  

oleh DPRD  terutama  Komisi  I dilakukan dengan  2  cara  yaitu : Pengawasan 

Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung. Pengawasan langsung dilakukan 

dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di  tempat (on  the  spot) 

terhadap obyek yang diawasi. Anggota DPRD Komisi I langsung turun ke 

lapangan guna memantau langsung dan melihat secra langsung terkait jalannya 

penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri. Pengawasan 

tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat 

pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang  dilakukan 

dari jarak jauh. DPRD melakukan pengawasan tidak langsung terkait 

penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri dengan bekerja 

sama dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dinas terkait dan panitia pemilihan 

untuk mendapatkan laporan data admintratif terkait  jalannya penyelenggaraan 

pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri. 

Peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri 

sebagai pengawas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri pada 

umumnya berjalan dengan baik dan tidak ditemui kendala ataupun permasalahan 

yang cukup berat. Hal ini dikarenakan adanya hubungan yang harmonis antara 

Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri, 

                                                           
16 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 hal 576 
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dimana hubungan ini yaitu hubungan sebagai rekan kerja atau partner kerja yang 

memang harus saling membantu dan mendukung satu dengan yang lainnya, 

karena mengingat Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten wonogiri adalah 2 unsur pemerintahan yang memiliki hubungan 

kemitraan yang memang menuntut adanya kesejajaran dalam kualitas kerja. Maka 

dari itu, memang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri dituntut 

untuk dapat melaksanakan fungsi pengawasannya secara maximal tapi pada 

kenyataannya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri 

masih mempunyai rasa tidak enak atau pekewuh (dalam Bahasa Jawa) untuk 

mengawasi lebih ke dalam urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. 

Pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri tersebut 

dilakukan agar kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Wonogiri benar – benar terarah dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang – 

undngan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah mengenai Pemilihan Kepala 

Daerah. Memang pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Wonogiri tidak perlu dilakukan secara teknik maksudnya pelaksanaan 

pengawasan dilakukan secara mendalam dan dipertajam baik secara internal dan 

eksternal karena mengingat hubungan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri hanya sebatas mitra kerja atau partner kerja. 

Adakalanya memang pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri dilaksanakan secara langsung tetapi 

sebenarnya pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Wonogiri tidak dilaksanakan sendiri karena berbagai Lembaga 

Swadaya Masyarakat dan masyarakat sendiripun juga ikut berperan dalam 

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang 

dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Wonogiri. Model pengawasan yang 

baik menekan pada pendekatan humanism transcendental, yakni menekankan 
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pada pentingnya manusia untuk berbuat baik (amal maruf) dan berusaha 

mencegah kemungkaran. .17  

Absori, Kelik dan Saepul Rochman, Huku Profetik, Kritik terhadap Paradigma 

Hukum Non Sistemik, Genta Pulishing, Yogyakarta, 2015, hal 259. 

 

4. PENUTUP 

    4.1 SIMPULAN 

       4.1.1. 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. 

Pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 

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

Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di 

Kabupaten Wonogiri terutama  dilaksanakan oleh Komisi I. Pengawasan 

dilakukan secara menyeluruh mencakup semua tahapan pemilihan Kepala Desa 

yaitu mulai tahap persiapan, tahap pencalonan, tahap pemungutan dan 

penghitungan suara, dan terakhir tahap penetapan Kepala Desa. Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah juga melakukan pengawasan terhadap biaya pemilihan 

kepala desa karena biaya pemilihan Kepala Desa menggunakan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri. Pengawasan 

DPRD hanya bersifat kebijakan dimana pengawasan yang dilaksanakan oleh 

DPRD bersifat terbatas hanya pada pencapaian tujuan kebijakan dan tidak 

termasuk pada teknis operasional pelaksanaan kebijakan. 

 

      4.1.2  Konsep pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Wonogiri terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) 

Nomor 17 Tahun 2016  

                                                           
17 Absori, Kelik dan Saepul Rochman, Huku Profetik, Kritik terhadap Paradigma Hukum 

Non Sistemik, Genta Pulishing, Yogyakarta, 2015, hal 259. 
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Mempunyai sifat menyeluruh dan luas dimana dalam pelaksanaannya 

diperlukan prinsip - prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan yaitu : 

1) Prinsip Pengawasan Objektif dan menghasilkan data artinya  pengawasan  

harus bersifat  objektif  dan  harus  dapat  menemukan  fakta - fakta tentang 

pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya; dan Prinsip  

Pengawasan Efisiensi yang artinya  pengawasan haruslah dilakukan secara efisien 

bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja. Konsep pengawasan DPRD 

(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) terhadap implementasi Peraturan Daerah 

(Perda) Nomor 17 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah terutama  Komisi  I dilakukan dengan  2  cara  yaitu : Pengawasan 

Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung. Pengawasan langsung dilakukan 

dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di  tempat (on  the  spot) 

terhadap obyek yang diawasi. Anggota DPRD Komisi I langsung turun ke 

lapangan guna memantau langsung dan melihat secra langsung terkait jalannya 

penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri. Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan tidak langsung terkait 

penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri dengan bekerja 

sama dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dinas terkait dan panitia pemilihan 

untuk mendapatkan laporan data admintratif terkait jalannya penyelenggaraan 

pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri.  

 

4.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan di atas dapat 

disampaikan saran - saran yang perlu menjadi bahan masukan dalam rangka 

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap implementasi 

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

dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten 

Wonogiri sebagai berikut: (1) Bagi pemerintah Kabupaten Wonogiri diharapkan  

dapat  lebih  perduli  dan  memperhatikan kebutuhan masyarakat agar dapat 

pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan Kepala Desa dapat berjalan secara 

demokratis sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 yang 
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telah dibuat. (2) Dalam pembuatan Peraturan Daerah Pilkades selanjutnya untuk 

dapat dipertegas mengenai sanksi hukumnya bilamana ada pelanggaran atau 

penyimpangan pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa baik yang dilakukan 

oleh Panitia maupun oleh Calon Kepala Desa, karena menurut Undang – Undang 

No. 17 Tahun 2016 yang disebutkan hanya sanksi hukum untuk Calon Kepala 

Desa yang mengundurkan diri yang terdapat pada Pasal 61 Undang – Undang No. 

17 Tahun 2016, karena sangat diharapkan jika ada sanksi tegas maka akan 

menimbulkan efek jera bagi Pelaksana Pemilihan Kepala Desa maupun bagi 

Calon Kepala Desa itu sendiri. (3) Diharapkan agar Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Wonogiri khususnya Komis I dan Pemerintah Daerah 

khususnya bagian Pemerintahan Desa untuk dapat bekerja secara bersama – sama 

mensosialisasikan hal – hal mengenai aturan – aturan dalam pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Desa dengan cara menjadwalkan kegiatan – kegiatan untuk 

mengadakan pertemuan langsung dengan masyarakat yang akan melaksanakan 

pemilihan Kepala Desa 
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