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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Dalam huruf bahasa arab dan transliterasinya kedua huruf latin dapat dilihat 

dari tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

  ا
Alif 

Tidak 

Dilambangka

n 

 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

  ت
Ta 

 
T 

 
Te 

 Sa ث
 

S 

 
es (dengan titik di atas) 

 Jim J Je ج

 ح
Ha  

H 
ha (dengan titk di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 ذ
Zal Z zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش



x 

 

 Sad S es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dad D de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta T te (dengan titik di ط

bawah) 

 Za Z zet (dengan titk di bawah) ظ

 ain „ apostrop terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

Hamza ء

h 

, Apostop 

 Ya Y Ye ي

  Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apapun. Jika „ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda („) 
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2. Vokal  

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diflong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 
Fathah a A 

 
Kasrah i I 

 
Dammah u U 

 

Vokal lengkap bahasa Arab yang lambangnnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  

 
fathah dan ya 

 

 
ai 

 

 
a dan i 

  

 
fathah dan wau 

 

 
au 

 

 
a dan u 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan 

Huruf 

 

 
Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

 
Nama 

  

fathah dan alif 

atau ya 

 

 
a 

 

a dan garis di 

atas 

  

 
kasrah dan ya 

 

 
i 

 

 
i dan garis di 

atas 

  

 
dammah dan 

wau 

 

 
u 

 

 
u dan garis di 

atas 

 

4. Ta’ Marbuta 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf يber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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8. Penulisa Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur‟an), 

sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah(هلال)   

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-

ljalalah,ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 
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kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf  kapital 

(AL-) Ketentuan yang  sama  juga  berlaku  untuk huruf awal dari judul referensi 

yang didahului oleh kata sadang al-, baik ketika iya ditulis dalam teks maupun 

dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK,dan DR). 

B. Daftar Singkat 

Beberapa singkatang yang dilakukan adalah: 

1. swt.  = subhanahu wa ta‟ala 

2. saw.  = sallallahu „alaihi wa sallam 

3. a.s.  = „alaihi al-salam 

4. H   = Hijrah 

5. M   = Masehi 

6. SM  = Sebelum Masehi  

7. 1.   = Lahit Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

8. w.   = Wafat tahun 

9. QS ..../ 04:09 = QS an-nisa /04:09 

10. HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama   : Muhammad Nur 

NIM   :10200116080 

Prodi/Jurusan : Hukum Tatanegara 

Judul   : Pengawasan Inspektorat Kabupaten pada Pengelolaan 

Dana Desa Perspektif Hukum Tatanegara Islam (Studi Kasus Inspektorat 

Kabupaten Sidrap) 

 

Skripsi ini membahas tentang Pengawasan Inspektorat Kabupaten pada 

Pengelolaan Dana Desa Perspektif Siyasah Syar‟iyyah di Kabupaten Sidenreng 

Rappang. Pertanyaan utama yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah (1) 

Bagaimana Prosedur Pengawasan Inspektorat Kabupaten pada Pengelolaan Dana 

Desa dalam Perspektif Hukum Tatanegara Islam di Kabupaten Sidrap? (2) Faktor-

faktor apakah yang menghambat pengawasan inspektorat pada Pengelolaan dana 

desa di Kabupaten Sidrap? 

Penelitian ini penelitian penelitian lapangan (field research) kualitatif 

dengan pendekatan yuridis normative dan syar‟i. sumber data primer berupa 

wawancara dan sumber data sekunder berupa riset kepustakaan. Teknik 

pengelolaan data yaitu klasifikasi, reduksi dan editing data. Data dianalisis dengan 

deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Inspektorat Kabupaten Pada 

Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Sidrap 

adalah pengawan inspektorat pada pengelolaan dana desa menjalankan perannya 

sebagai fungsi pengawasan yang menjamin akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pemerintah daerah, 

inspektorat juga diminta memainkan peran dalam pengawasan dan pengendalian 

mutu pelayanan publik atau masyarakat, khususnya yangberadah di lingkungan 

pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten 

Sidrap berdasarkan perspektif hukum tatanegara islam sudah hampir memenuhi 

kewajibannya sebagai lembaga pemerintah yang sesuai al-Qur‟an dan Hadist. (2) 

Faktor-faktor penghambat Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap 

Perangkat Daerah di Kabupaten Sidrap terdapat beberapa hambatan, walaupun 

hambatan ini sudah bertahun-tahun belum ditanggulangi namun pengawasan tetap 

dilakukan oleh Inspektorat agar tetap berjalannya tugas dang fungsi Inspektorat 

Daerah sebagai pengawas Internal terutama dalam pengelolaan keuangan daerah 

(pengelolaan dana desa) Kabupaten sidrap. 

Implikasi dari penelitian ini, yaitu: 1. Perlu adanya anggaran khusus yang 

diberikan dari pemerintah pusat untuk lebih menunjang pelaksanaan pengawasan 

terhadap dana desa yang di laksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sidrap. 2. 

Inspektorat Kabupaten Sidrap perlu menambahkan anggota pada setiap tim 

pengawas, agar pemeriksaan dapat berjalan secara menyeluruh.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lahirnya undang-undang desa menjadi harapan baru bagi setiap desa, 

dimana demi tercapainya pembangunan yang cepat maka diperlukan dana desa 

yang dikuncurkan untuk setiap desa yang ada di Indonesia. Langkah ini diabil 

karna dana desa dilihat lebih efektif dalam mencapai proses pembangunan yang 

ada disetiap desa – desa yang ada di Indonesia. Dana desa yang diberikan oleh 

pemerintah pusat merupakan satu langkah yang sudah tepat. Dimana dengan 

adanya dana desa untuk dikelolah oleh desa secara mandiri dan untuk 

mempercepat pembangunan desa. 

Sehingga sudah menjadi tugas dari pemerintah desa untuk mengelolah 

dana desa secara transparan, efektif dan efisien guna pembangunan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penganggaran dana desa setiap desa 

juga sangat berfariasi perlu dilihat juga dari jumlah penduduk desa, luas wilayah 

desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Karena 

anggaran dana desa setiap desa begitu bervariasi maka dengan adanya dana desa 

ini diharapkan pembanguan di dasa dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat inonesia 

ini lebih merata tanpa ada lagi desa-desa yang tertinggal dalam hal pembanguan. 

Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut 

dengan UU Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan 

posisi peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga 

secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, serta 
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berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah 

kemandirian desa dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin menggairah 

ketika muncul kombinasi antara azas rekongnisi dab subsidiaritas sebagai azas 

utama yang menjadi ruh Undang-Undang ini. 

Undang-Undang Desa yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan 

PP No. 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan 

pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintah Desa‟ pelaksanaan 

Pembangunan Desa,  pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka 

Tunggal Ika. 

Adapun pandangan atau penjelasan dalam Perspektif Hukum Tata Negara 

Islam kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah swt. Artinya ia 

merupakan rahmat dan kebahagian baik bagi yang menerima kekuasaan itu 

maupun bagi rakyatnya. Ini dapat terjadi apabila kekuasaan itu diimplementasikan 

menurut petunjuk al-Qur‟an dan tradisi Nabi Muhammad saw. Sebaliknya kalau 

kekuasaan itu diterapkan dengan cara yang menyimpan atau bertentangan dengan 

prinsip-prinsip dasar al-Qur‟an dan tradisi nabi, maka akan hilanglah makna 

hakiki kekuasaan itu. Dalam keadaan seperti ini, kekuasaan bukan lagi 

maerupakan karunia atau nikmat Allah swt. Melainkan kekuasaan yang semacam 
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ini akan menjadi bencana dan laknat Allah swt
1
. Untuk itulah konsep bernegara 

dalam Islam hanya mengatur asas-asas atau prinsip-prinsipnya saja antara lain 

tentang pemimpin harus jujur, amanah, adil, transparan bermusyawarah, dan 

melindungi hak asasi (Fitrah)
2
. Islam mengajarkan dan memberi tuntunan dalam 

hidup bernegara, artinya agar dibangun Negara sebagai rumah untuk menegakkan 

keadilan sesuai dengan hak-hak yang secara asasi dimiliki oleh setiap warga 

Negaranya. 

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang 

diperuntukkan untuk desa. Dana desa sangat penting bagi setiap desa yang ada di 

Indonesia, apalagi begitu besarnya Negara Indonesia yang terdiri dari begitu 

banyak pulau dan terdiri dari 74.794 desa berdasarkan data pusat statistik 2017. 

Maka itu sudah seharusnya pemerintah memfokuskan pembangunan muali dai 

desa-desa, karena jika dilihat dari begitu besar negara Indonesia maka 

pembangunan yang dimulai dari desa akan berdampak pada kemajuan dalam 

sektor-sektor lainnya. 

Arus globalisasi semakin membuka cakrawala baru bagi birokrasi untuk 

semakin berperan dalam rangka mempercepat perubahan masyarakat yang maju 

dan modrn. Untuk mengantisipasi perubahan yang cepat tersebut, maka birokrasi 

harus memiliki peran aktif dalam pelayanan umum bagi masyarakat, agar tujuan 

birokrasi tercapai sesuai yang diharapkan.  

                                                 
1
AS Horby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Curren English Britain (oxford: 

University Press, Oxford, 2006), h. 16. 

2
Nurul Elmiyah, Negara dan Masyrakat Adat Studi Mengenai Hak Atas Tanah Dan Hsil 

Hutan di Mamahak Besar dan Long Bangun Kalimantan Timur (Jakarta:Universitas Indonesia, 

2003), h. 29. 
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Dengan demikian pengawasan itu sangat penting dalam melaksanakan 

pekerjaan dan tugas pemerintah, sehingga pengawasan diadakan dalam maksud 

untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak, untuk 

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan 

pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya 

kesalah baru dan juga mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program 

seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak. Namun dari semua hal itu 

pasti diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai agar tidak 

menimbulkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(KKN). 

Namun, realitanya masih adanya oknum aparat desa yang melakukan 

penggelapan Dana Desa hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah 

pada tahun 2016 yang diduga telah menyebabkan kerugian Negara hingga Rp. 200 

juta, sehingga dalam hal ini masih adanya aparat desa yang belum mentaati aturan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam 

mengelolah alokasi dana desanya. Dalam fenomena tersebut perlu adanya kerja 

sama antara pemerintah daerah dan Inspektorat dalam mengawasi anggaran dana 

desa yang sesuai dengan denag Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 

Salah satu tuntutan masyrakat untuk menciptakn pemerintahan yang baik 

(good govermance) perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan anggaran dana desa.  

Dalam ketentuan pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai 

tugas membantu Kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan 
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pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh 

perangkat daerah. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 

jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekertaris Daerah. Oleh karna itu sudah 

menjadi tugas dari Inspektorat untuk mengawasi dana desa
3
. 

Pengawasan pada hakekatnya merupakan ruang lingkup yang meliputi 

pengawasan internal dan pengawasan eksternal, setiap perubahan terkait dengan 

ruang lingkup pengawasan keuangan negara melainkan hanya tertuju padasubtansi 

pertanggungjawaban keuangan negara. Misalnya, lembaga yang berwenang 

melakukan pemeriksaan keuangan, bentuk pengawasan dalam rangka pengelolaan 

dan tanggungjawab keuangan negara dapat berupa pengawasanyang dilakukan 

oleh inspektorat jendral, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. 

Konsep pengawasan dalam hukum keuangan negara tertuju pada pengelolaan dan 

tanggungjawab keuangan negara dalam jangka waktu tertentu sesuai dangan 

jangka itu dapat diketahui bahwa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan 

negara telah atau belum tercapai sasaran untuk menunjang fungsi negara sebagai 

mana termaktub dalam alinia keempat pembukuan Undang-Undang Dasar 1945.
4
 

Proses pengawasan dan desa dilaksanakan untuk menjamin agar 

pemerintahan desa berjalan secara efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan 

yang telah ditentukan. Pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat 

bertujuan agar setiap anggaran dana desa yang dikelolah oleh desa dapat 

                                                 
3
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang pemerintah 

Daerah, Pasal 216. 

4
Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2011), h. 69. 
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dipertanggungjawabkan semaksimal mungkin tanpa adanya penyelewengan dana 

desa oleh Kepala Desa maupun oknum-oknum tertentu dalam perangkat dasa. 

Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat Inspektorat yang melakukan tugas 

pengawasan adalah Inspektur pembantu (irban) merupakan kegiatan yang 

dilakukan untuk mengawasi aktivitas yang tidak sesuai dengan yang telah 

direncanakan. Dimana begitu banyak masalah yang terjadi di pemerintah desa. 

Fungsi pengawasan penegak hukum pada masa Nabi saw. Masih bertumpu 

pada otoritas Allah melalui firman-firman-Nya. Nabi saw, sebagai penegak 

hukum utama di bumi senantiasa mendapat pengawasan Allah. Beberapa kasus 

yang diputuskan Nabi saw. Mendapat penyempurnaan dari Allah, salah satu 

contoh ketika tawanan peran bada hendak dibebaskan oleh Nabi saw, atas dasar 

pendapat hukum Abu Bakar Shiddiq dengan mengabaikan pendapat hukum Umar 

bin Khattab bahwa: “Tawanan perang Badar hendaklah disesuaikan dengan 

pidana mati. Ketika tawanan 67-68 untuk meluruskan putusan Nabi saw. 

Tersebut. “Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat 

melumpuhkan musushnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda 

duniawiah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu)..”.
5
 

Dalam Peraturan Bupati Sidrap Nomor 34 Tahun 2016 pasal 4 tentang 

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat 

Daerah dimana Inspektorat mempunyai tugas membantu bupati dan mengawasi 

                                                 
5
Sabri Samin, “Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum”, Jurnal al-

Daulah, vol. 3 no. 1 (Juni 2014), h. 18-19. 
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penyelenggaraan pemerintah daerah dan fungsi dari inspektorat
6
. Perumusan 

kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan. Karena begitu 

banyak desa yang ada di Kabupaten Sidrap begitu banyak juga masalah-masalah 

yang ada terkait dengan pengawasan pengelolahan dana desa yang dilakukan oleh 

Inspektorat di Kabupaten Sidrap mulai dari, keterlambatan laporan (SPJ) dana 

desa tahun 2017 ketidak sesuaian antara pengelolahan dana desa dengan Peraturan 

Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. 

Hakikat perda dalam sistem perundang-undangan nasional merupakan 

jastifikasi terhadap eksistensi perda yang tidak terlepas dari hierarki peraturan 

perundang-undangan, di mana menempatkan posisi perda di bawah UUD 1945, 

Undang-Undang/peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang (perpu), 

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

hakikat perda Kabupaten/Kota sebagai bagian dari sistem perundang-undangan 

nasional berarti menempatkan perda sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi.
7
 

Dilihat dari begitu banyak masalah-masalah yang ada di Kabupaten Sidrap 

maka perlu adanya pengawasan yang baik dari Inspektorat Kabupaten Sidrap 

dalam pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa yakni, kepala 

desa dan perangkat desa agar setiap proses pembangunan yang dikelola 

menggunakan dana desa dapat digunakan dengan  efektif dan efisien karena jika 

                                                 
6
Peraturan Bupati Sidrap, Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 4 tentang kedudukan, susunan 

organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. 

7
Jumadi, “Kedududkan dan Fungsi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten/Kota Sebagai 

Instrumen Otonomi Daerah dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia”, Jurnal 

Jurisprudentie, vol. 3 no. 2 (Desember 2016), h. 33. 



 

 

8 

 

dibiarkan terus menerus maka praktek KKN di desa akan berkembang. Oleh 

karena itu peran dari Inspektorat sangat penting dalam dalam mengawasi dan 

membina dana desa yang dikelolah oleh pemerintah desa di Kabupaten Sidrap. 

Bagi peneliti, topik ini sangat menarik untuk diteliti dan menjadi urgensi 

dalam kerangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good govermance). Penelitian 

ilmiah ini berjudul “Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pada pengelolaan Dana 

Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam”. Karena ada beberapa alasan yang 

melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian mulai dari, keterlambatan 

(SPJ) dana desa tahun 2017, Ketidak sesuaian antara pengelolaan dana desa  

dengan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun Tahun 2014 tentang dana desa yang 

bersumber dari APBN. Ini merupakan bentuk kekacauan yang terjadi terkait 

dengan pengawasan pengelolaan dana desa yang terjadi di desa. Persoalan ini 

dikarenakan kurangnya pengawsan dan tindakan tegas dari inspektorat kabupaten 

dalam mengawasi pengelolaan dana desa dan membuat efek jera bagi pelaku 

kecurangan. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

a. Pengawasan Inspektorat. 

b. Pengelolaan Dana Desa. 

c. Hukum Tatanegara Islam. 

2. Deskripsi Fokus 

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini maka dari itu penulis akan 

mendeskripsikan beberapa hal sebagai berikut: 
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a. Pengawasan Inspektorat 

Pengawasan Inspektorat merupakan unsur pengawas pemerintah daerah 

yang dipimpin oleh inspektur dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya 

bertanggung jawab kepada bupati melalui sekertaris daerah sesuai dengan 

rencana. 

b. Pengelolaan Dana Desa  

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu pendapatan desa yang 

berasal dari bantuan langsung pemerintah sebagai wujud pemerataan. Dana Desa 

adalah penyaluran dana melalui kas Desa yang diperoleh dari APBD 

Kabupate/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat 

dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. 

c. Hukum Tatanegara Islam 

Hukum Tatanegara Islam adalah aturan dalam sebuah negara yang 

berlandaskan hukum syara dalam penyelenggaraan pemerintahannya, baik 

hubungan antar pemerintah dengan rakyatnya serta tentang pemikiran politik 

dalam negara. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka 

pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pengawasan Inspektorat 

Kabupaten Sidrap pada Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara 

Islam? Adapun sub masalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran Inspektorat Kabupaten Sidrap pada pengawasan  pengelolaan 

dana desa dalam perspektif hukum tatanegara islam? 
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2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat inspektorat dalam melakukan 

pengawasan terhadap pengelolaan dana desa Kabupaten Sidrap? 

D. Kajian Pustaka 

AS Horby di dalam bukunya yang berjudul Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary of Curren English Britain (Oxford: University Press, Oxford, 2006). 

Buku ini menjelaskan tentang pola pemikiran politik negara inggris dalam hal 

praktek ketatanegaraan kerajaan yang menjadi acuan bentuk negara tersebut. 

Tetapi didalam buku ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai Inspektorat 

sebagai badan pengawasan terhadap dana desa yang dibutuhkan penulis dalam 

melakukan penelitian. 

Nurul Elmiyah Negara dan Masyrakat Adat Studi Mengenai Hak Atas 

Tanah Dan Hasil Hutan di Mamahak Besar dan Long Bangun Kalimantan Timur 

(Jakarta: Universitas Indonesia, 2003). Buku ini menjelaskan tentang bagaimana 

peran masyarakat adat kalimantan timur terhadap perkembangan budaya dalam 

konteks pemerintahan Indonesia. Tetapi dalam buku ini tidak menjelaskan secara 

jelas bagaimana peran inspektorat yang merupakan penjelasan penting bagi 

penulis dalam penelitian ini. 

Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2011). Dalam buku ini Muhammad Djafar Saidi menjelaskan 

tentang bagaimana negara dalam mengatur sistem keuangan sesuai dengan hukum 

positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. penjelasan mengenai 

pengelolaan keuangan merupakan topik utama di dalam buku ini. Akan tetapi 
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buku ini tidak menjelaskan tentang bagaimana sistem pengelolaan yang terjadi di 

desa yang dilakukan oleh badan Inspektorat dalam suatu daerah. 

Sabri Samin, “Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum”, 

Jurnal al-Daulah, vol. 3 no. 1 (Juni 2014). Jurnal ini menjelaskan tentang 

kekeliruan pengambilan keputusan oleh penegak dalam penetapan putusan. Dasar 

putusan hakim adalah alat bukti dan fakta persidangan bukan keyakinan hakim, 

sebab keyakinan itu tidak dapat diukur tanpa diucapkan pun pasti hakim 

memutuskan dengan keyakinannya. Tetapi didal jurnal ini penulis tidak 

menemukan penjelasan secara rinci terkait Inspektorat sebagai badan pengawas 

daerah dalam pengelolaan dana desa. 

Jumadi, “Kedududkan dan Fungsi Peraturan Daerah (PERDA) 

Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah dalam Sistem Perundang-

undangan di Indonesia”, Jurnal Jurisprudentie, vol. 3 no. 2 (Desember 2016) 

menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi, peraturan daerah, sistem perundang 

undangan Indonesia. jurnal ini juga menjelaskan tentang desentralisasi 

menuangkang prinsip-prinsip otonomi daerah, yaitu luas, nyata dan bertanggung 

jawab. Tetapi didalam jurnal ini penulis tidak menemukan penjelasan terkait 

kedudukan dan fungsi perda terhadap pengelolaan dana dena yang dilakukan oleh 

Inspektorat Kabupaten. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sesuai yang telah diuraikan di rumusan 

masalah sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pengawasan Inspektorat pada Pengelolaan 

Dana Desa (Studi Kasus Di Inspektorat Kabupaten Sidrap) 

b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat pengawasan 

terhadap pengelolaan dana desa oleh inspektorat daerah Kabupaten Sidrap. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan para 

pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan yang terkait dengan 

profesionalisme dan komitmen organisasi sehingga kinerja pegawai dapat lebih 

meningkat dan diharapkan dapat menambah wawasan, memberi mamfaat dan 

kegunaan yang optiamal bagi masyarakat luas. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Pengawasan 

Pengawasan pada hakikatnya merupakan fungsi yang melekat pada 

seseorang atau pemimpin dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-funsi 

dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya 

dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung 

jawab seorang kepala pemerintahan, seperti dilingkup pemerintah provinsi 

merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintah 

kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota.
8
 

Pengawasan adalah sebuah proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang 

sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud 

agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semuala.
9
 

1. Jenis-jenis Pengawasan: 

a. Pengawasan Internal dan External 

1) Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun 

badan yang ada terdapat di lingkungan unit organisasi/lembaga yang 

bersangkutan. 

2) Pengawasan External adalah pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan 

oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi/lembaga yang diawasi.
10

 

b. Pengawasan Preventif dan Represif 

                                                 
8
Abdul Hari, “Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai”, Jurnal 

Administrasi Publik, vol. 6 no. 1 (2016), h. 76. 

9
M. Manulang, Dasar dasar Manajemen (Medan: Monara,1977), h. 136. 

10
M. Anang Firmansyah, Manajemen (Qiara Media,2019), h. 100. 
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1) Pengawasan Preventif dimaksud sebagai suatu pengawasan yang dilakukan 

pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah 

terjadinya kegiatan yang menyimpang. 

2) Pengawasan Represif adalah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu 

kegiatan setelah kegiatan tersebutsudah dilaksanakan.
11

 

c. Pengawasan Aktif dan Pasif 

1) Pengawasan Aktif/dekat adalah pengawasan yang dilaksanakan sebagai dari 

bentuk pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan yang bersangkutan. 

2) Pengawasan Pasif/jauh adalah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya 

melalui penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan‟laporan 

pertanggung jawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun 

bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran.
12

 

d. Pengawasan Kebenaran Formil 

Pengawasan kebenaran formil adalah pengawasan menurut hak 

“rechtimatigheid” dan kebenaran materil mengenai maksud serta tujuan 

pengeluaran “doelmatigheid” dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara
13

. 

Peran menurut Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). 

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan 

dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak 

                                                 
11

M. Anang Firmansyah, Manajemen, h. 101. 

12
 M. Anang Firmansyah, Manajemen, h. 101. 

13
 M. Anang Firmansyah, Manajemen, h. 102. 
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dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan 

sebaliknya.
14

 

Upaya pengawasan lainnya dapat melalui pengawasan top down dan dan 

pengawasan bottom up. Pengawasan atasan langsung sesuatu yang utama dan 

sebagai pengawasan struktural dan fungsional. Pengawasan masyrakat merupakan 

pengawasan kultural, baik masyarakat pengguna jasa hukum maupun masyarakat 

yang tidak terlibat langsung. Kasus-kasus mafia hukum dan mafia peradilan yang 

ada di dunia sana menampakkan fenomena masyarakat dan lingkungan yang 

memengaruhi proses peradilan dan proses persindangan yang bersih dan 

berwibawah. Bagaimanapun ketatnya pengawasan stuktural dan fungsional bila 

tidak dibarengi dengan pengawasan kultural dan pengendalian diri, tidak akan 

berfungsi menelorkan penegak hukum yang bersih dan berwibawa.
15

 

B. Inspektorat Daerah 

Inspektorat daerah merupakan auditor internal pemerintah yang 

mempunyai tugasmenyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah 

daerah dan tugas lainnya diberikan kepada daerah. Inspekorat daerah juga 

merupakan lembaga pengawasan di lingkungan pemerintah daerah yang 

memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan 

keberhasilan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
16

 

                                                 
14

Soekanto, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 212. 

15
Sabri Samin, “Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum”, Jurnal al-

Daulah, vol. 3 no. 1 (Juni 2014), h. 20. 

16
Epafrans Tuidano, “Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Kota Ternate”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, v. 3 no. 2 ( Juli 2018), h. 45. 
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Inspektorat kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintah daerah yang 

dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 

kepada bupati melalui Sekertari Daerah. 

Lembaga inspektorat merupakan suatu lembaga pengawas di lingkungan 

pemerintah daerah. Inspektorat daerah memainkan peran yang sangat penting 

untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam 

menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Dalam kenyataannya, inspektorat di 

daerah belum dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Dibanyak daerah 

inspektorat itu bahkan tidak maksimal, atau bahkan ada yang menjadi pelarian 

bagi pejabat yang dimutasi dan tetap memerlukan status pejabat.
17

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Struktur Organisasi 

Inspektorat Kabupaten Sidrap secara lengkap adalah sebagai berikut : 

1. Inspektur 

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok Inspektur 

mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, 

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 

                                                 
17

Agusariyandi, “Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Efektivitas Pengawasan Pada 

Inspektorat Kabupaten”, Jurnal Simplex, vol. 2 no. 3 (Desember 2019), h. 54. 
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c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati; 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 

e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

2. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan 

administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat. Dalam 

melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi : 

a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; 

b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawian meliputi: 

ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, 

hubungan masyarakat, dan kearsipan; 

c. penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator 

Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Tahunan Instansi, 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Laporan Kinerja 

(LKj); 

d. penginventarisasian dan pengoordinasian data serta penatausahaan proses 

penanganan pengaduan masyarakat; 

e. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, 

akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); 
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f. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan; 

g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

3. Kepala Subbagian Administrasi Umum 

Kepala Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, penatausahaan aset, 

kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas pokok 

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi : 

a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan; 

b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi surat 

menyurat, tata naskah dinas, penataan kearsipan dan pengelolaan perlengkapan; 

c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian 

yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, 

kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; 

d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang 

meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan urusan 

perbendaharaan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas; 

e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, 

keuangan, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tata laksana, dan 

hubungan masyarakat; 

f. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris barang 
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milik negara dan penyusunan laporan aset Inspektorat; 

g. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 

lingkup tugas; dan 

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya. 

4. Kepala Sub bagian Perencanaan 

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

urusan perencanaan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian 

Perencanaan mempunyai fungsi : 

a. melakukan penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan; 

b. melakukan penghimpunan dan pengolahan usulan program kerja dan kegiatan dari 

Sekretariat dan Inspektur Pembantu Wilayah; 

c. melakukan penghimpunan dan penyusunan anggaran Inspektorat; 

d. melakukan penyiapan bahan koordinasi rencana program kerja pengawasan dan 

pembinaan; 

e. melakukan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengawasan dan 

pembinaan; 

f. melakukan penghimpunan bahan dan penyusunan Rencana Strategis 

(RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), 

Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Tahunan Instansi, Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Laporan Kinerja (LKj); 

g. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; 



 

 

20 

 

h. melakukan pembuatan laporan bulanan dan tahunan; dan 

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya. 

5. Kepala Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan 

Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok 

Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : 

a. melakukan penyusunan rencana kerja Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; 

b. melakukan pelaksanaan verifikasi ganti rugi; 

c. melakukan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil 

pengawasan; 

d. melakukan administrasi laporan hasil pengawasan; 

e. melakukan evaluasi hasil pengawasan; 

f. melakukan penyusunan statistik hasil pengawasan; 

g. melakukan fasilitasi tindak lanjut hasil pengawasan; 

h. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; 

i. melakukan pembuatan laporan bulanan dan tahunan; dan 

j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya. 

6. Inspektur Pembantu Wilayah I 

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebahagian tugas Inspektur dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
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pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah 

kerjanya. Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah I adalah : 

a. penyusunan program kerja pengawasan pada wilayah kerja; 

b. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 

c. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja 

instansi pemerintah; 

d. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah desa, 

dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan terpadu, 

hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas 

pembantuan; 

e. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka 

percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik; 

f. penyusunan peraturan perundangan – undangan dan pedoman/standar di bidang 

pengawasan; 

g. pengoordinasian program pengawasan; 

h. pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan; 

i. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

7. Inspektur Pembantu Wilayah II 



 

 

22 

 

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebahagian tugas Inspektur dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 

pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah 

kerjanya. Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah IIadalah : 

a. penyusunan program kerja pengawasan pada wilayah kerja; 

b. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 

c. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja 

instansi pemerintah; 

d. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah desa, 

dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan terpadu, 

hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas 

pembantuan; 

e. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka 

percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik; 

f. penyusunan peraturan perundangan – undangan dan pedoman/standar di bidang 

pengawasan; 

g. pengoordinasian program pengawasan; 

h. pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan; 

i. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan 
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fungsinya. 

8. Inspektur Pembantu Wilayah III 

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebahagian tugas Inspektur dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 

pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah 

kerjanya. Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah IIIadalah : 

a. penyusunan program kerja pengawasan pada wilayah kerja; 

b. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 

c. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja 

instansi pemerintah; 

d. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah desa, 

dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan terpadu, 

hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas 

pembantuan; 

e. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka 

percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik; 

f. penyusunan peraturan perundangan – undangan dan pedoman/standar di bidang 

pengawasan; 

g. pengoordinasian program pengawasan; 

h. pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan; 

i. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; dan 
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j. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

9. Inspektur Pembantu Wilayah IV 

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebahagian tugas Inspektur dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 

pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah 

kerjanya. Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah IVadalah : 

a. penyusunan program kerja pengawasan pada wilayah kerja; 

b. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 

c. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja 

instansi pemerintah; 

d. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah desa, 

dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan terpadu, 

hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas 

pembantuan; 

e. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka 

percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik; 

f. penyusunan peraturan perundangan – undangan dan pedoman/standar di bidang 

pengawasan. 

g. pengoordinasian program pengawasan; 
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h. pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan; 

i. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

10. Jabatan Fungsional  

Jabatan Fungsional Auditor 

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas Melaksanakan 

pengawasan atas penyelenggaraan Teknis Urusan Pemerintah di Daerah. Dalam 

melaksanakan tugas pokok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai fungsi : 

a. melakukan reviu Laporan Keuangan; 

b. melakukan evaluasi Sistem Pengendalian Internal; 

c. melakukan koordinasi pemeriksaan terpadu; 

d. melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang 

pengawasan; 

e. melakukan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan; 

f. melakukan koordinasi program pengawasan; 

g. melakukan pendampingan, asistensi, dan fasilitasi di bidang pengawasan; dan 

h. melakukan penyusunan Laporan atas hasil Pemeriksaan. 

i. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  Di  

Daerah (P2upd) 
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Kelompok Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Pengawas 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai tugas 

melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Teknis Urusan di Daerah di luar 

Pengawasan Keuangan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional 

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) 

mempunyai fungsi : 

1. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;  

2. melakukan reviu rencana kerja anggaran; 

3. melakukantindaklanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan 

tertentu; 

4. melakukan reviu laporan kinerja instansi pemerintah; 

5. melakukan pengawasan dan pembinaan atas perda dan peraturan Kepala 

Daerah; 

6. melakukan pelaksanaan reformasi birokrasi; 

7. melakukanpengawasan dan pembinaan pelaksanaan Tugas Pembantuan dan 

Alokasi Dana Desa; 

8. melakukan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, 

clean government dan pelayanan publik; 

9. melakukan koordinasi pemeriksaan terpadu; 

10. melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang 

pengawasan; 

11. melakukan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan; 

12. melakukan koordinasi program pengawasan; dan 

13. melakukan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah. 
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 Inspektorat kabupaten memiliki tugas membantu Bupati melakukan 

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah dan tugas 

pembantuan perangkat daerah. 

1. Fungsi Inspektorat Kabupaten : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;  

b. Pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, 

asistensi, 

c.  dan kegiatan pengawasan lainnya;  

d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati; 

e. Penyusunan laporan hasil pengawasan 

f. Pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya 

dan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18

 

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa pelaksanaan sistem pengawasan 

Inspektorat Daerah merupakan bagian dari aparat pengawas interen pemerintah 

yang memiliki tanggungjawab langsung kepada kepala daerah. Tugas pokok dan 

fungsi pengawasan terhadap perangkat daerah merupakan perwujudan peran 

inspektorat yang efektif dan kapabilitas tercapai dalam pengawasan dan 

pembinaan yang optimal. 

2. Peran Inspektorat Kabupaten 

Pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi tiga yaitu 

sebagai berikut:  

                                                 
18

Inspektorat Kabupaten Sleman, https://Inspektorat.slemankab.go.id/profile/tupoksi 
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a. Peran Aktif  

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena 

kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, 

pejabat, dan lain sebagainya.  

b. Peran partisipatif  

peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok 

kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi 

kelompok itu sendiri.  

c. Peran pasif  

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, 

dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada 

fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik. 

Menurut Sondang P. Siagian Menurut Sondang P. Siagian mengatakan 

bahwa peran adalah tempat yang ditentukan untuk menduduki oleh seseorang 

dalam proses pencapaian tujuan.
19

 

Kemudian menurur Dodi Selamet Riyadi peran dapat diartikan sebagai 

orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi 

sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi 

akan berprilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.
20

 

Dari dua teori diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan 

kedudukan yang dimainkan oleh suatu pihak baik perseorangan atau lembaga, 

                                                 
19

Sodang P. Siagian, Teori & Praktek Kepemimpinan (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 54. 

20
Dodi Selamet Riyadi, Pengembangan Wilayah: Teori dan Konsep Dasar (Jakarta: 

BBPT, 2002), h. 138. 
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untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya dalam 

menjalankan suatu peranan yang diharapkan masyarakat. Berdasarkan kesimpulan 

tersebut dapat diartikan bahwa, apabila dihubungkan dengan Inspektorat , peran 

tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan 

wewenang Inspektorat. 

C. Pengelolaan Dana Desa 

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa sanskerta, yaitu “dhesi‟ 

yang berarti tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan 

desa fisiknya saja, tetapi juga dimensi sosial budayanya. Desa yang berarti tanah 

kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan 

kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya
21

. 

Desa adalah bentuk pemerintah terkecil yang ada di negeri ini. Luas 

wilayah desa biasanya tidak terlalu laus dan dihuni oleh sejumlah keluarga. 

Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agrasi dan tingkat pendidikannya 

cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, hubungan 

kekerabatan antarmasyarakatnya biasanya terjalin kuat. Para masyarakatnya juga 

masih percaya dan memegang teguh adat dan istiadat yang ditinggalkan para 

leluhur mereka
22

. 

Desentralisasi dan otonomi daerah sangat erat dengan desa dan 

pemerintahan desa. Terlebih lagi desa dalam konteks suatu tatanan ketatanegaraan 

yang bersifat asli dan mempunyai asal usul yang bersifat khusus. Dalam 

                                                 
21

Icuk Rangga Bawono, Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (Jakarta: PT 

Grasindo, 2019), h. 1. 

22
Icuk  Rangga Bawono, Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa, h. 1. 
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perspektif ini, otonomi yang dimaksud konstitusi sebenarnya yang terletak pada 

desa atau nama lainnya yang berbeda-beda antara daerah satu dengan yang lain
23

. 

Desa memilikibatas-batas wilayah, yang dihuni sejumlah penduduk, dan 

mempunyai adat istiadat untuk mengelolah dirimya sendiri. 

Adapun beberapa pengertian desa menurut undang-undang sebagai 

berikut: 

 Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa pasal 1 berbunyi 

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 

untuk mangatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan 

adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia”
24

. 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan 

pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 berbunyi “Desa 

adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selnjutnya 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 

                                                 
23

Rudy, Hukum Pemerintah Daerah Perspektif Konstitualisme Indonesia (Bandar 

Lampung: Indepth Publishong,2003), h. 93. 

24
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1, Tentang 

Desa. 
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hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia”
25

. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 

1 berbunyi “Desa adalah desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya 

disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyrakat, hak asal-usul dan hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan republik Indonesia.
26

” 

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara 

Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat 

diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintah dari pemerintah daerah untuk 

melaksanakan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan 

mengenai keaneka ragaman, partisipasi otonomi asli, demokratisasi dan 

pemberdayaan masyarakat. Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

72 Tahun 2005 pasl 1 ayat 3 tentang “pemerintah daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

                                                 
25

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1. 

26
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, Pasal 1. 



 

 

32 

 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”
27

.  

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang No 

6 Tahun 2014 tentang Kewenanagn Desa adalah “Kewenangan yang dimiliki 

Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, 

Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

berdasarkan prakarsa msyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.”
28

 

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang Dalam Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 67 , Desa berhak: 

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, 

adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyrakat desa. 

2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa 

3. Mendapatkan sumber pendapatan 

Desa memiliki kewajiaban sebagai berikut: 

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa 

dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa 

3. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan 

                                                 
27

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Pemerintah 

Daerah. 

28
Republik Indonesia, Undang Undang Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Kewenangan 
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4. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
29

 

Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 

keuangan desa, esensi penguatan pengelolaan dana desa bertumpu pada beberapa 

unsur yaitu asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan 

desa, struktur aparat desa yang memadai, pengelolaan keuangan desa yang 

akuntabel serta pembinaan dan pengawasan. Dana desa adalah dana yang 

bersumber dari APBD Kabupaten dan Kota yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan.
30

  

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 angka 2 memberikan 

definisi sebagai berikut : 

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja Negara yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaran pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”
31

. 

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwasanya dana desa digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, 
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Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2014 Tentang desa, Pasal 

67,Hak dan Kewajiban Desa. 

30
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Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 
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pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun dana desa 

diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

  Alur penganggaran, pengalokasian dan penyaluran Dana Desa diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 /PMK.07/2016 tentang Tata Cara 

Pegalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

a. Penganggaran Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota 

Direktorat jendral perimbangan keuangan menyusun indikasi kebutuhan 

dana dan rencana dana pengeluaran dana desa dengan memperhatikan presentase 

dana desa yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja 

pelaksanaan dana desa berdasarkan penganggaran dana desa dirjen perimbangan 

keuangan melakukan perhitungan rincian dana desa setiap kabupaten/kota. 

Kemudian rincian disampaikan pemerintah kepada Dewan perwakilan Rakyat saat 

pembahasan tingkat 1 nota keuangan dan rancangan Undang-Undang mengenai 

APBN untuk mendapatkan persetujuan. Rincian dana desa setiap kabupaten/kota 

ditetapkan dalam peraturan presiden. Mengenai rincian APBN. 

b. Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa 

Berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota 

menghitung rincian Dana Desa setiap desa. Tata cara pembagian dan penetapan 

besaran dana desa di tetapkan dengan peraturan bupati/walikota. 

c. Penyaluran Dana Desa 

Dana Desa disalurkan pemerintah kepada Kabupaten/Kota penyaluran 

dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum 
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Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian dana desa 

tersebut disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa penyaluran dana desa 

dilakukan denga cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa 

(RKD). 

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran 

berjalan dan dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah diterima di 

RKUD. Tahap penyaluran dana desa dilakukan bertahap dari RKUD ke RKD, 

dengan ketentua sebagai berikut: 

1. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan 

2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen) 

Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilakukan oleh bupati/walikota. 

Penyaluran dan desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah 

bupati/walikota menerima: 

a. Peraturan desa mengenai APBDesa 

b. Laporan realisasi penggunaan dana desa satu tahun anggaran sebelumnya. 

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh 

dari bagi hasil pajak dan bagian dana desa primbangan Keuangan Pusat dan 

Daerah yang diterima Kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara 

keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi 

tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untk menandai penyelenggaraan 

kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyrakatan. Dengan demikian, pendapatan 
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yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk  menandai kewenangan 

keuangan tersebut. 

Peraturan mentri dalam negri Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

pedomanpengelolaan keuangan desa pemerintah daerah mempunyai kewenangan 

yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian 

pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran 

pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (APBD) untuk membangun wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk 

Alokasi Dana Desa (ADD).
32

 

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, 

akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan 

artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara 

legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyrakat dalam penyusunannya. 

Keuangan desa harus dibukukan dalm sistem pembukuan yang benar sesuai 

dengan kaidah sisitem akuntasi keuangan pemerintah. Kepala desa sebagai kepala 

pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan 

mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. 

Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan : 

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD. 

2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa. 

3. Menetapkan bendahara desa. 

4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa dan. 
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5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. 

Dalam peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa pasal 93 

pengelolaan keuangan desa meliputi: 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Penatausahaan 

4. Pelaporan 

5. Pertanggungjawaban 

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, 

dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa 

menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Berdasarkan 

peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa pengelolaan keuangan 

desa dilaksanakan dalam masa (1) satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 

januari sampai dengan 31 Desember. 

Pemerintahan Desa Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentan Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 

disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut 

dengan nama lain. Selanjutnya pasal 26 Uundang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

disebutkan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 

melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa.
33
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Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. Sebelum 

memangku jabatan, kepala Desa mengucapkan sumpah/janji. Pengucapan 

sumpah/janji Kepala Desa dilakukan menururut agama yang diatut/akui 

Pemerintah. 

Kewenangan desa mencakup : 

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usul Desa. 

2. Kewenangan yang oleh perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan 

oleh Daerah dan pemerintah. 

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah 

Kabupaten. 

Penyelenggaraan pemerintah desa berpatokan pada dua kementrian yaitu, 

kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi memiliki fungsi dalam permendes Nomor 6 Tahun 2015 sebagai 

berikut : 

1. Perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan 

kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah 

tertentu, pembangunan derah tertinggal penyiapan pembangunan pemukiman, 

dan pengembangan kawasan Transmigrasi. 

2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukuangan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan kementrian desa, 

pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi 

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya 
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4. Pengawasan atas pelaksanaan atas pelaksanaan tugas lingkungan kementrian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

5. Pelaksanaan pembimbingan teknis dan supervisi atas peaksanaan urusan 

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan, serta 

pengelolahan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan, 

pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan 

daerah tertinggal, dan transmigrasi. 

7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat subtantif kepada seluruh unsur organisasi 

di lingkungan kementrian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi.
34

 

Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 

bahwa “pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disesbut dengan nama 

lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain”
35

. 

Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebut; kepala 

desa menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyrakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengann 

demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah pembantu kepala desa 

dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah desa, melaksanakan 

pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat 

desa. Dengan demikin kepala desa memiliki wewenang yang sesuai dengan 

tugasnya, diantaranya adalah: 
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1. Memimpin penyelenggaraan desa 

2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa 

3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa 

4. Menetapkan peraturan desa 

5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa 

6. Membina kehidupan msyarakat desa 

7. Membina ketentraman dan ketertiban masyararakat desa 

8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa 

9. Mengembangkan sumber pendapatan desa 

10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa 

12. Memamfaatkan teknologi tempat guna 

13. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif 

14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum 

untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 

15. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
36

  

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, kepala desa dan badan 

pemusyawaratan desa membuat rancangan strategis desa. Tercantum pada pasal 

55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya: 

Badan Pemusyawaratan Deasa memiliki Fungsi: 
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1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa; 

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; 

3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa;
37

 

Badan pemusyawaratan desa juga memiliki hak dalam pengwasan 

penyelenggaraan pemerintah desa, hal ini terdapat pada pasal 61 huruf a Undang-

Undang Desa yang berbunyi “Mengawasi dan meminta keterangan tentang 

penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa
38

.  

Badan pemusyawaratan Desa berhak: 

1. Mengajukan usul rancangan peraturan desa 

2. Mengajukan pertanyaan 

3. Menyampaikan usul/pendapat 

4. Memilih dan dipilih 

5. Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa.
39

 

Selain Badan Pemusyawaratan desa, sesuai dengan Undang-Undang 

bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa tercantum dalam pasal 48. 

Perangkat desa terdiri atas: 

1. Sekertaris desa 

2. Pelaksanaan kewilayahan dan; 

3. Pelaksanaan teknis,
40
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Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan oleh 

camat atas nama Bupati/walikota. Dalam melaaksanakan tugas dan wewenangnya, 

perangkat desa yang sudah memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa 

yang begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang 

memadai utuk bisa membantu atau mendukung kepala desa dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya. 

Pemerintah desa wajib melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan 

kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 

disebut bahwa “kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelanggaraan 

pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 

desa, hak asal-usul, dan adat istiadat desa”
41

. Dalam melaksanakan tugas ini 

sangat diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai sehingga 

mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. 

Struktur organisasi perintahan desa disesuaikan dengan kewenangan dan 

tugas yang dilaksanakan. Terdapat lima fungsi utama pemerintah yaitu: 

1. Fungsi pengaturan/regulasi 

2. Fungsi pelayanan kepada masyarakat 

3. Funsi pemberdayaan masyarakat 

4. Fungsi pengelolaan aset/kekayaan 

5. Fungsi pengamanan dan perlindungan. 

Otonomi desa sering dipahami secara paradikmatik, sebagai bagian dari 

intergovermental autonomy, sehingga desentralisasi dan otonomi desa 
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menggunakan pendekatan yang berpusat pada negara dengan menekankan pada 

orientasi kekuasaan birokrasi atau otonomi dalam birokrasi, bukan dengan 

pendekatan yang berpusat pada masyrakat. Otonomi desa secara sempit hanya 

dipahami sebagai milik pemerintah, disamping tidak lebih sebagai wilayah 

hubungan atar pemerintah desa, unsur masyrakat sipil, masyarakat politik dan 

masyarakat ekonomi adalah pemilik sah otonomi desa
42

. 

Bagi desa otonomi yang dimiliki berbeda dengan dengan otonomi yang 

dimiliki oleh daerah propinsi atau kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang 

dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan 

berdasarkan penyerahan wewengan dari pemerintah. Desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. 

Juliantara menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan 

melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya 

dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat 

menutup pintu intervensi institusi diatasnya, sebaliknya tidak dibenarkan proses 

intervensi yang serba paksa, mendadak, dan tidak melihat realiras komunitas
43

. 

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
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berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat 

untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan 

pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang 

pemerintah Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa, namun 

dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelanggaraan 

otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai dan tanggungjawab terhadap 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa dan negara Indonesia
44

. 

Kedudukan desa tercermin dalam pasal 2 dan pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu sebagai berikut: 

1. Penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan 

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. (pasal 2) 

2. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten. (pasal 5)
45

 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 

kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelanggaraan pemerintah 

desa, pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, asal-

usul,dan adat istiadat desa. Menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi :  

                                                 
44

Taliziduhu Ndraha, Peranan Administrasi Pemerintah Desa Dalam Pembnagunan Desa 

(Jakarta: Yayasan Karya Darma, 1997), h. 12. 

45
Republik Indonesia, Undang-Undang Nonor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 2 dan  

5. 



 

 

45 

 

1. Kewengan berdasarkan hak asal-usul; 

2. Kewenangan lokal berdasarkan desa; 

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 

atau pemerintah Daerah; 

4. Kabupaten 

5. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi
46

 

Landasan ini memisahkan antara pemerintah daerah yang diberi otonomi 

dengan kesatuan masyarakat hukum. Urusan yang dikelolah oleh satuan 

pemerintah daerah menunjukkan pemencaran kekuasaan, sepanjang masih ada 

urusan yang dikelola oleh desa merupakan pengakuan.  Pastinya tetap 

dimungkinkan terdapat tugas bantuan yang diberikan oleh kabupaten, provinsi, 

maupun pemerintahan pusat.  Karena adanya otonomi desa sehingga desa 

diberikan kewenangan untuk menjalankan tugasnya sendiri sebagai desa mandiri 

dalam kearifan lokalnya. Desa diberikan kewenangan untuk melaksanakan 

pembangunan desa melalui para aparatnya, dan pendamping desa sebagai perugas 

yang diberi mandat untuk membantu aparat desa dalam melaksanakan tugasnya 

secara administratif.  

Sejalan dengan tujuan dari diterbitkannya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 

maka dalam rangka implementasinya terbilah peraturan pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan 

Belanja Negara. Pada peraturan ini muncul sebuah posisi tenaga kerja yang 

disebut Pendamping Desa. Posisi ini berada pada tingkat desa, tingkat kecematan, 
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tingkat kabupaten dan pada tingkat provinsi ini dikenal dengan istilah fasilitator 

yang dipakai pada zaman program PNPM-MPD (2007-2014)
47

. 

Untuk semakin menetapkan pemahaman tentang Pendamping Desa, 

Kementrian Desa menerbitkan peraturan Menteri (permen) Nomor 03 Tahun 2015 

tentang Pendamping Desa. Peraturan ini memaparkan bahwa Pendamping Desa 

bukan pengelola proyek pembangunan di desa. Kerja pendamping desa 

difokuskan pada upaya masyarakat desa melalui proses belajar sosial. Dengan 

demikian, pendamping desa tidak dibenahi dengan tugas-tugas pengelolaan 

administrasi keuangan dan pembangunan desa yang berdasarkan Undang-Undang 

Desa sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah desa
48

. 

 Tugas pendamping desa sebagai berikut: 

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantuan terhadap 

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; 

2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, 

pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan 

teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa; 

3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga 

kesayarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

desa; 

4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa; 
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5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa 

dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru; 

6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif; 

7. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecematan dan memfasilitasi 

laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah 

kabupaten/kota
49

. 

D. Perspektif Hukum Tatanegara Islam 

Istilah Hukum Tatanegara Islam atau biasa disebut dengan Siyasah 

Syar’iyyah ditinjau dari sumber pembentukannya, dalam literatur fiqh siyasyah 

sesungguhnya dikenal dengan dua jenis siyasah, pertama, siyasyah syar’iyyah 

yaitu siyasah dalam proses penyusunannya memperhatikan norma dan erika 

agama. Kedua, siyasyah wadh’iyyah yaitu siyasah yang dihasilkan oleh produk 

pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak 

memperhatikan norma dan etika agama. Dasar pokok siyasyah syar’iyyah adalah 

wahyu atau agama. 

Manusia sebagai mahluk sosial sekaligus sebagai khalifah Allah di bumi. 

Makna khalifah dilihat dari segi hukum yaitu sebagai pengembang amanah Allah. 

Dalam hal ini, Allah telah melimpahkan suatu tugas kepada manusia untuk 

mengatur dan mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan yang 

ia gariskan. 
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1. Pengawasan  

Controling atau pengawasan di dalam bahasa Arab memiliki makna yang 

sama degan kata ar-riqobah. Ar-riqobah ialah mengetahui kejadian-kejadian yang 

sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara 

tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.
50

  

Di dalam al-Qur‟an kata ini disebutkan pada beberapa ayat yang secara 

umum menunjukkan tentang adanya fungsi pengawasan, terutama pengawaasan 

dari Allah swt dalam QS. al-Nisa/4:1. 

 ِ َاْ َربَُّلُم ٱّلَّ ُل ا ٱنلَّاُس ٱتَّ ٍَ حُّ
َ
أ ا َوَبدَّ َيَٰٓ ٍَ ا َزوَۡج ٍَ ي َخلََلُلم ّنِو جَّۡفٖس َوَِٰحَدةٖ وََخلََق ِنۡي

َ ََكَن  ۚٗ إِنَّ ٱَّللَّ رَۡحاَم
َ
ِي تََصآَءلََُن ةًِِۦ َوٱۡۡل َ ٱّلَّ ْ ٱَّللَّ َا ُل ۚٗ َوٱتَّ ا َونَِصآءا َها رَِجاٗلا َنثرِيا ٍُ ِنۡي

ا     ١َعلَۡيُلۡم َرقِيتا

Terjemahanya: 

“wahai manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan 

kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan 

dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan 

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesunggunhnya Allah selalu menjaga 

dan mengawasi kamu.”
51

 

 

Dan dilanjutkan dalam QS. al-Maidah /5:117.  
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ا ا نَّ ٍِيدا ٍِۡم َش َ َرّّبِ َوَربَُّلۡمۚٗ َوُكيُج َعلَۡي ِن ٱۡخُتُدواْ ٱَّللَّ
َ
َمۡرحَِِن ةًِِۦٓ أ

َ
ۡم إِٗلَّ َنآ أ ٍُ َ  َنا كُۡلُج ل

ٍِيٌد   ءٖ َش ِ ََشۡ
َٰ ُكّ ىَج لََعَ

َ
ٍِۡمۚٗ َوأ ىَج ٱلرَّقِيَب َعلَۡي

َ
ۡيتَِِن ُنيَج أ ََفَّ ا حَ ٍِۡمۖۡ فَلَهَّ  ١١٧ُدۡنُج فِي

Terjemahanya; 

“Aku tidak akn pernah mengatakan kepda mereka kecuali apa yang engkau 

perintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: “sembahlah Allah, Tuhanku 

dan tuhanmu” dan adalah aku yang menjadi saksi terhadap mereka, selama 

aku berada diantara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, 

engkaulah yang mengawasi mereka . dan engkau adalah Maha 

menyaksikan atas segala sesuatu”.
52

 
 

2. Pengelolaan Dana Desa 

Di dalam islam dikemukankan prinsip-prinsip tentang pemerintahan dalam 

mengelola keuangan, sebagaimana perintah Allah mengenai ulil amri (penguasa), 

seperti difirmankan dalam QS. al-Nisa/4:59. 

ۡمرِ ِنيُلۡمۖۡ فَإِن حََنَٰزَۡخُخمۡ 
َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
ْ ٱلرَُّشََل َوأ َا ِطيُع

َ
َ َوأ َاْ ٱَّللَّ ِطيُع

َ
َٓاْ أ ِيَو َءاَنُي ا ٱّلَّ ٍَ حُّ

َ
أ ِِ َيَٰٓ  

ِ َوٱلرَُّشَِل إِن ُنيُخمۡ  ءٖ فَُردُّوهُ إََِل ٱَّللَّ ۡحَصُو  ََشۡ
َ
َٰلَِم َخرۡيٞ َوأ ِۚ َذ َِۡم ٱٓأۡلِخرِ ِ َوٱۡۡلَ حُۡؤِنُيََن ةِٱَّللَّ

وِيًًل  
ۡ
 ٥٩حَأ

Terjemahannya: 

“Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (al-Qur‟an) dan Rasul (Sunnahnya), jika 
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kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang lemikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
53

 

 

Ayat diatas memerintahkan kaum mukmin agar menaati putusan hukum 

dari siapa pun yang berwenang menetapkan hukum. Secara berurutan dinyatakan; 

wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintahnya 

yang tercantum dalam al-Qur‟an dan taatilah Rsaulnya, yakni Muhammad saw. 

Dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun 

perintah untuk tidakmelakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya 

yang sahih, dan perkenangkan juga perintah ulil amri, yakni yang berwenang 

mengenai urusan-urusan kamu, selama mereka bagian diantara kamu wahai 

orang-orang mukin, maka jika kamu tarik-menarik, yakni berbeda pendapat 

tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam 

al-Qur‟an, dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang sahih, maka 

kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul saw. Yang kamu 

temukan dalam sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan 

bersinambung kepada Allah dan Hari kemudian. Yang demikian itu, suber hukum 

ini adalah baik lagi sempurna, sedangkan selainnya buruk atau memiliki 

kekurangan‟ dan disamping itu ia juga lebih baik akhiratnya, baik untuk 

kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangana (Field Research) yaitu 

peneliti melakukan pengamatan terlebih dahulu dan terlibat langsung dengan 

objek yang diteliti. Analisis penelitian yang digunakan adalh penelitian kualitatif 

dari suatu fenomena yang ada dan terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. 

Fenomena-fenomena yang bersifat deskriktif seperti proses langkah kerja, 

pengertin-pengertian tentang suatu konsep yang diteliti, karakteristik, gaya-gaya, 

tatacara, model fisik, dan lain sebagainya
54

. 

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan terkait 

dengan “Pengawasan Inspektorat Kabupaten pada Pengelolaan Dana Desa di 

Kabupaten Sidrap”. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini terletak di Kabupaten Sidrap. 

Karena peneliti memilih lokasi ini berdasarkan dengan adanya kasus yang 

melibatkan aparatur desa yang merugikan negara sehingga dalam hal itu penulis 

tertarik untuk meneliti sebagai interpretasi terkait dengan pengawasan Inspektorat 

Kabupaten untuk mengontrol pengelolaan dana desa di Kabupaten Sidrap. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Peneliti menggunakan berbagai pendekatan keilmuan dalam mengkaji 

permasalahan penelitian ini, yaitu: 

1. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan 

hukum, dengan cara mengkaji teori-teori, dan konsep-konsep, serta asas-asas 

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus 

yang diteliti. 

2. Pendekatan teologi normativ (syar’i), merupakan pendekatan yang dilakukan 

dengan berdasarkan pada aturan islam yang bersumber dari Allah SWT (al-

Qur‟an) dan Rasulullah saw (hadis), dan ijtihad para ulama. 

C. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang dimana data yang tidak 

berbentuk angka. Adapun sumber data dari penelitian ini diperoleh dari : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang digunakan dan didapatkan secara langsung 

dari objek yang diteliti, yang diawali dengan obserfasi dan melakukan wawancara. 

Dalam hal ini data diambil dari informan yang berkaitan dengan istansi objek 

yang diteliti. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui riteratur dan referensi 

yang mempunyai relefansi dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, makalah, 

skripsi, internet ataupun karya ilmiah lainnya. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu : 

1. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan pancaindra secara langsung terhadap suatu benda, kondisi, 

perilaku, dan proses.  Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung 

dan mencatatat tentang situasi yang berada pada objek yang akan diteliti. 

2. Wawancara merupakan tehnik memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab secara langsung dengan informan dengan 

menggunakan panduan wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur kepada objek yang akan 

diteliti adapun daftar pertanyaan disusun oleh peneliti. 

3. Dokumentasi yaitu bukti sebuah data yang didapatkan dari informasi yang 

telah ada. 

4. Studi Kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang mengacu pada 

buku-buku dan karya tulis ilmiah yang bersangkutan dengan penelitian ini. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang dimaksud dalam hal ini iyalah alat bantu yang 

digunakan peneliti sebagai alat pendukung dalam melakukan pengumpulan data 

yang terkait dengan penelitian ini, seperti : 

1. Pedoman wawancara yaitu riteratur untuk menghadapi informan agar mudah 

berdialog tanpa adanya kesalah pahaman dalam pengambilan informasi. 

2. Kamera Handpone sebagai alat dokumentasi terkait dengan objek yang akan 

diteliti dan merekam suara informan dari hasil wawancara. 
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F. Tehnik Pengelolaan dan Analisis Data 

1. Pengelolaan Data 

Penulis menggunakan metode deduktif dengan menguraikan dari umum ke 

khusus, sebab dalam proses mendapatkan informasi (wawancara) peneliti tidak 

serta merta lansung mempertanyakan hal-hal yang mendasari terjadinya sebuah 

masalah, akan tetapi peneliti mencoba untuk bertanya mengenai hal-hal- yang 

mendasar sebelum dapat menyimpulkan. 

2. Analisis Data 

Analisis data bertujuan untuk menjelaskan dan memecakah masalah yang 

berdasarkan mengenai masalah data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan 

penulis adalah analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan ddengan jalan 

bkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilah menjadi suatu 

yang dapat dikelolah, mensistematiskan dan mencari serta menemukan pola dan 

juga menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta menemukan pola 

apa yang dapat diceritakan kembali. 

G. Pengujian keabsahan data 

Suatu penelitian diorentasikan pada derajat keilmuan data penelitian maka 

suatu penelitian dituntut agar bisa memenuhi standar penelitian sampai dapat 

memperoleh kesimpulan yang objektif, artinya bahwa suatu penelitian bila telah 

memenuhi standarobjektifitas maka penelitan tersebuat dianggap telah teruji 

keabsahan data penelitiannya. 

Dalam menguji suatu keabsahan data yang diperoleh guna mengukur 

validasi hasil penelitian, peneliti dituntuk meningkatkan ketekunan dalam 
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penelitian, pengamatan yang cerman dan berkesinambungan dengan 

menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah suatu tehnik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu.
55

 Triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah triangulasi sumber data penelitian. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP 

PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN SIDRAP 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Dalam Peraturan Bupati Sidrap Nomor 15 Tahun 2016 pasal 1 ayat (12) 

tentang Inspektorat Daerah dimana Inspektorat daerah adalah unsusr pengawas 

pemyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjedi kewenangan daerah. 

Inspektorat Kabupaten Sidengreng Rappang merupakan lembaga 

pengawas internal yang berkewajiban mengawasi penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan. Inspektorat mempunyai tugas 

dan fungsi pengawasan terhadap penyelanggaraan urusan pemerintah di daerah 

dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah 

daerah kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya telah disusun perencanaan 5 

(lima) tahun yang dituangkan dalam Rencana strategis (renstra) Inspektorat 

Kabupaten. 

Tugas pokok dan fungsi inspektorat kabupaten melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah serta pelaksanaan pembinaan 

atas penyelengaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. 

Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut inspektorat kabupaten 

mempunyai fungsi: 

a. Perencanaan program pengawasan; 

b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; 

c. Pemeriksaan, pengusustan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. 
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d. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Instansi 

1. Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Sidrap 

a. Visi : 

Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah agrobisnis 

yang maju dengan masyarakat Relegius, aman, adil dan sejahtera  

b. Misi : 

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik (Kesehatan) 

Pendidikan, penyediaan lapangan kerja) dan pelayanan kebutuhan dasar lainya 

dalam peningkatan indeks kualitas hidup (kesejahteraan) masyarakat. 

2. Memajukan usaha agrobisnis, UMKM dan pengembangan industri pengelolaan 

hasil usaha pertanian dengan penerapan konsep petik, olah, kemas dan jual. 

3. Meningkatkan dan mengembangkan jaringan kerja sama (Net Working) dalam 

rangka meningkatkan kinerja investasi dan penanaman modal di daerah. 

4. Mengembangkan dan meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur (jalan, 

Jembatan, irigasi, pasar dan telkomunikasi) untuk memperlancar mobilitas 

arus. 

5. Memajukan dan meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah daerah dalam 

memberikan  pelayanan publik yang berkualitas, disiplin dan profesional 

dengan konsep Good Governance dan Electronic Governance (GG+E Gov) 

6. Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat pedesaan 

melalui penerapan konsep desa cerdas (Smart Village) sehat, mandiri, serta 
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pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

7. Mewujudkan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama yang religius, 

serta meningkatkan kualitas budaya lokal, sebagai bisnis nilai dalam 

menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang aman, kondusif dan harmonis.  

c. Tujuan  

Tujuan Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang ialah merupakan 

sesuatu atau apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Formulasi tujuan 

dibawah ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan 

kegiatan dalam upaya merealisasikan misi. Berikut Tujuan Inspektorat Kabupaten 

Sidenreng Rappang : 

1. Pemerintah 

2. Perlibatan Masyarakat dalam pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah 

3. Terbentuknya Aparat pengawas Internal yang kompeten dan Profesional. 

 Untuk mengukur sejauh mana Inspektorat telah mencapai tujuan strategis 

yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator 

kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun ke lima. 

d. Sasaran 

Sasaran strategis Inspektorat merupakan penjabaran dari tujuan yang telah 

ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang 

akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 

(lima) periode  secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang 
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akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Renja). Penetapan 

sasaran strategis ini diperlukn untuk memberikan fokus pada penyusunan program 

, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional 

organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. 

Sasaran-saran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan 

strategis yang terkait. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan 

telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah apat dicapai. 

Selanjutnya masing-masing sasaran ditetapkan kegiatan yang akan dijalankan 

untuk mencapai sasaran terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang 

ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat 

tercapai. Selanjutnya masing-masing sasaran ditetapkan kegiatan yang akan 

dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Kegiatan-kegiatan yang ditetapka 

sepenuhnya mendukungpencapaian sasaran yang terkait. 

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam 

waktu satu tahunan maka Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang 

menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup : 

1. Meningkatnya Akuntabilitas keuangan pemerintah Daerah 

2. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan 

3. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah 

4. Penanganan Pengaduan Masyarakat 

5. Meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur Inspektorat 

6. Terwujudnya Administrasi perkantoran yang efektif. 
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 INSPEKTUR PEMBANTU 

WILAYAH  II 
 

Adapun struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Sidrap dalam bentuk bagan 

adalah sebagai berikut: 
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(Sumber: Inspektorat Kabupaten Sidrap) 

 
B. Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Sidrap Terhadap Pengawasan 

Pengelolaan Dana Desa 

 Peran pengendalian dan pengawasan sangat penting untuk mencapai erah 

sebagai bagian dari pemerintahan, menjalankan perannya sebagai fungsi 

pengawasan yang menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk 

lebih meningkatkan pelayanan kepada pemerintah daerah, inspektorat juga 

SEKERTARIS 

INSPEKTUR 
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diminta memainkan peran dalam pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan 

publik atau masyarakat, khususnya yangberadah di lingkungan pemerintah daerah. 

Pemeriksaan adalah suatu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang 

dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan, rencana, dan program 

dengan kondisi kenyataan yang ada. Dengan menjalankan amanatnya sebagai 

pelaksana sistem intern pemerintah di Kabupaten Sidrap, Inspektorat melakukan 

perannya sebagai leader yang merupakan corong terdepan dengan  cara 

melakukan koordinasi, melakukan fungsi kontrol, mendorong terciptanya 

reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintah yang baik, memberi saran terhadap 

kinerja dan manajemen risiko, sebagai penopang, serta sebagai wasit yang menilai 

tatananan pelaksanaan SPIP ditingkat SKPD dimana ketika dalam pelaksanaan 

ada kendala Inspektorat dapat memberikan solusi kedepannya. 

Dalam menjalankan perannya sebagai pengawas internal pemerintah 

daerah, inspektorat Kabupaten Sidrap bertujuan untuk memberikan keyakinan 

yang memadai atas penyelenggaraan pemerintahan yang goog governace dan 

clean government. Dengan kata lain pengawasan inspektorat bertujuan untuk 

menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang ada. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Rohady Ramadhan 

selaku Inspektur mengatakan bahwa: 

“Inspektorat Kabupaten Sidrap merupakan lembaga pengawas internal 

pemerintahan, atau biasa disebut sebagai Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah  (APIP) yang bertugas untuk membantu bupati dalam 

membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenanagan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. 

Inspektorat Kabupaten Sidrap juga berwewenang dalam mengakses 
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seluruh informasi, catatan, documen, aset, personil dan tidak ada interfensi 

pembatasan ruanglingkup dalam melakukan tugasnya.”
56

 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Wahyuddin H,S.IP., M.Si selaku 

Auditor yang mengatakan bahwa: 

“Inspektorat juga berwenang mengawasi disiplin pegawai negeri dimana 

apabila terjadi ketidak disiplinan pegawai negeri maka akan di reviw dan 

diperiksa lebih dahulun oleh pihak inspektorat sebelum ditindak lanjuti 

oleh pemerintah daerah, dari hasil pemeriksaan tersebut pihak inspektorat 

rekomendasikan kepada yang bersangkutan untuk segera membenahi dan 

menyelasaikan hal-hal yang diperlukan. Peran  Inspektorat Kabupaten 

Sidrap dalam pengelolaan dana desa adalah memeriksa dan mengawasi 

keseluruhan dana desa yang ada di Kabupaten Sidrap. Hal-hal yang 

berkaitan tentang pemeriksaan dan pengawasan semestinya dilakukan 

secara menyeluruh dan efektif, dan selanjutnya diberikan pembinaan 

tentang pengelolaan dana desa dan pemerintahannya.”
57

 

 

Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan pihak inspektorat Kabupaten 

Sidrap sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Hal-hal yang 

berkaitan tentang pemeriksaan dan pengawasan sudah dilakukan secara 

menyeluruh dan efektif. Namun demikian, inspektorat Kabupaten Sidrap 

terkendala oleh personil. Sehingga penaganannya terbatas dalam melaksanakan 

perannya sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Pembinaan tentang 

bagaimana pengelolaan dana desa dan pemerintahannya. Inspektorat Kabupaten 

Sidrap lebih dominan dalam pemberian pembinaan terhadap desa-desa yang ada 

di setiap kecamatan. Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten 

Sidrap terhadap pengelolaan dana desa ini sesuai dengan prosedur-prosedur 

program kerja dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Hal ini disampaikan oleh Bapak Syamsu Alam Selaku Kepala Desa yang 

mengatakan bahwa: 

“Tehnik pengawasan yang dilakukan oleh pihak inspektorat dilakukan 

secara bertahap sesuai dengan SOP yang ditentukan, yakni pengawasan, 

pelaporan, pemeriksaan dan pembinaan. Inspektorat Kbupaten Sidrap juga 

merencanakan program kerja setiap tahun terkait dengan pengawasan 

pengelolaan dana desa di Kabupaten Sidrap. Namun dalam pelaksaanya 

Inspektorat memiliki kendala sumber daya manusia yang kurang, sehingga 

dalam pelaksaaan pengawasan Inspektorat belum melaksanakan tugasnya 

secara menyeluruh di Kabupaten Sidrap.”
58

 

 

Hal ini diperkuat oleh Bapak Darmawansa Selaku Auditor Muda yang 

mengatakan bahwa: 

“Jika ada masyarakat yang melapor harus memiliki beberapa syarat 

tertentu untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh pihak inspektorat 

kabupaten sidrap. Laporan harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat 

dipertanggungjaawabkan, penyampaiyang yang dilakukan secara lisan 

tidak dapat diterima sepenuhnya dan tidak ditindak lanjuti secara cepat. 

Sehingga penyampaian pun juga harus dilengkapi dengan bukti tertulis 

atau media lain yang dapat memperkuat pernyataan yang disampaikan.”
59

 

 

Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Sidrap ada dua 

macam. Pengawasan yang pertama berdasarkan program kerja tahunan yang rutin 

dilaksanakan. Program ini dibuat berdasarkan rapat seluruh anggota inspektorat 

Kabupaten Sidrap dengan membuat jadwal pengawasan selama satu tahun dengan 

berbagai pertimbangan. Pengawasan yang kedua, pengawasan yang dilakukan 

berdasarkan hasil laporan atau aduan dari masyrakat berkaitan dengan 

pengelolaan dana desa. Laporan atau aduan yang disampaikan oleh masyarakat 

dapat secara langsung atau tidak langsung datang kekantor inspektorat untuk 
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menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan dana desa dan dianggap memiliki 

kegajalan dalam pengelolaannya. 

Menurut analisis peneliti, pembinaan yang dilakukan oleh inspektorat 

kepada aparat desa yang bermasalah ini merupakan tindakan binaan berupa 

edukasi yakni binaan berupa sosialisasi, penjelasan fround, dampak dari laporan 

yang tidak tepat, serta penjelasan mengenai hal-hal yang harus dilakukan dan 

tidak boleh dilakukan. Ketika sebuah desa terkena masalah dalam pengelolaan 

dana desa, maka hal ini dilakukan inspektorat adalah penjelasan dimana 

kesalahannya, apa masalahnya, dan bagaimana mengatasinya. Disinilah respon 

dari aparat desa juga diperlukan, mau mengikuti nasehat dari inspektorat dan 

melakukan arahan dengan baik atau tidak. Jika mau mengikuti arahan yang 

disampaikan, maka inspektorat akan memberikan waktu untuk menyelasaikan 

masalahnya dengan arahan dan bimbingan dari inspektorat. Namun jika tidak, 

laporan desa tersebut akan sampai pada tenggang waktu yang kemudian akan 

diperiksa kejanggalannya oleh pihak Aparat Penegak Hukum (APH). 

Dalam islam perspektif hukum tatanegara islam: 

1. Dasar hukum pengawasan internal dalam islam 

Dalam islam, pengawasan pada dasarnya muncul dari pemikiran tentang 

pentingnya tanggug jawab individu, amanah, dan keadilan. Jabatan atau pekerjaan 

yang dimiliki seseorang merupakan suatu bentuk amanah yang harus 

dilaksanakan. Memgang urusan kenegaraan, artinya memgan amanah.
60
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Seperti dalam QS. al-Nisa/4:58. 

 ِ َاْ ة ن ََتُۡهُه
َ
ا ِإَوَذا َحَهۡهُخم َبۡۡيَ ٱنلَّاِس أ ٍَ لِ ٌۡ َ

َمََٰنَِٰج إََِلَٰٓ أ
َ
ن حَُؤدُّواْ ٱۡۡل

َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َ يَأ َ إِنَّ ٱَّللَّ َۡۡعۡدِلِۚ إِنَّ ٱَّللَّ ٱ

َ ََكَن  ا يَعُِظُلم ةًِِۦٓۗٓ إِنَّ ٱَّللَّ ا  ىِعِهَّ َۢا ةَِصريا  ٥٨َشِهيَع

Terjemahanya 

“Sesungguhnya Allah menyuruh menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimnya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara 

manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 

sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Allah maha 

mendegar, maha melihat.
61

 

Allah memerintahkan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah 

kemungkaran sebagai bagian dari fardu kifayah.
62

 Adanya pengawasan intenal ini 

akan menjauhkan dari berbagai bentuk penyimpangan serta dapat menuntunnya 

untuk tetap konsisten dalam melaksanakan setiap aktivitas dengan berpegang 

teguh pada hukum-hukum dan syri‟at Allah, Allah berfirman dalam QS. Ali-

„Imran/3:104. 

ْوَلَٰٓئَِم 
ُ
ِۚ َوأ َن َعِو ٱلُۡهيَهرِ َۡ ٍَ ُمُروَن ةِٱلَۡهۡعُروِف َوَيۡي

ۡ
ثٞ يَۡدُعََن إََِل ٱۡۡلرَۡيِ َوَيأ نَّ

ُ
ُم َوۡۡلَُلو ّنِيُلۡم أ ٌُ  

 ١٠٤ٱلُۡهۡفلُِحََن  

Terjemahnya 

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan ummat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang 

mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung”
63
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Seiap manusia bisa memiliki kecenderungan melakukan kesalahan karena 

menuruti hawa nafsunya. Sehingga penting bagi manusia untuk saling 

memberikan peringatan bagi sesamanya. Hal ini dapat dilakukan secara individu 

maupun melalui lembaga tertentu baik formal maupun non-formal. 

2. Praktik pengawasan internal dalam islam 

Pada pembahasan sebelumnya menunjukkan begitu konprehensifnya islam 

sehingga telah mengatur segala sesuatu termasuk mengenai pentingnya 

pengawasan. Meskipun islam tidak mendefinisikan secara rigit tentang 

pengawasan yang wajib dilakukan. 

Islam menganggap bahwa sistem pengawasan intrn berperan dalam 

pengaturan kerja sesuai dengan dasar-dasar yang tidak membuka peluang 

kecurangan dalam kekayaan umum.
64

  

a. Al-hisbah 

Diantara kewajiban negara dalam islam adalah mengawasi kegiatan 

ekonomi untuk mencegah orang-orang yang lemah sisi keimanannya dari 

penyimpangan dalam kegiatan ekonomi dari jalan yang benar dan mencegah dari 

memakan harta orang lain dengan cara yang batil.
65

 

Dalam islam, pada dasarnya jika kita membahas mengenai pengawasan 

akan selalu berkaitan dengan apa yang disebut-sebut dalam kitab terdahulu 

sebagai al-hisbah. Hal ini sudah lama menjadi perhatian bagi banyak pemikir 
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Islam termasuk Ibnu Taimiyah di dalamnya. Di mana al-hisbah merupakan salah 

satu wujud peran negara dalam mengawasi dan mengontrol kehidupan ekonomi 

masyarakat.
66

 

3. Fungsi pengawasan internal dalam Maqasid Al-syari’ah 

Setiap syariat yang dimaksud dalam Al-Qur‟an maupun Hadis tentu 

mengandung suatu kemaslahatan tertentu (maqasid al-syari’ah). Ada 

kemaslahatannya dapat denag mudah dan jelas ditunjukkan, ada juga yang tidak, 

seperti halnya tentang pengawasan. Ia hanya didasarkan pada dalil-dalil umum 

saja sebagaimana yang dimaksud dalam dalil Al-Qur‟an uyang telah dijelaskan di 

bagian sebelumnya. 

Al-syatibi mengemukakan bahwa kemaslahatan tercakup dalam seluruh 

aspek-aspek hukum. Sehingga segala permasalahan hukum yang ditemukan 

kemaslahatannya secara jelas di dalam nas Al-Qur‟an maupun Hadis, maka dapat 

dianalisa melalui maqasid al-syari’ah yang dilihat dari ruh syriat dan tujuan 

pokok syriat islam.
67

 

Dalil umum tersebut akan lebih muda ditarik maknanya dengan cara 

menyesuaikan dengan beberapa kaidah khusus tentang cara mengenal maqasid. 

Pengawasan internal masuk kedalam kaidah wasa’ilayang merupakan bagian dari 

kaidah khusus maqasidiyyah. 

Al-wasa’ila adalah hukum-hukum yang ditetapkan yang dengannya hukum 

lain bisa didapatkan, hukum ini tidak menjadi tujuan, akan tetapi untuk 
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mendapatkan hukum lain sesuai dengan tuntutan, karena tanpa hukum ini 

terkadang tujuan hukum tidak cercapai atau tercapai akan tetapi terjadi kekacauan. 

Kidah wasa’il yang berhubungan dengan pengawasan internal adalah 

sebagai berikut:
68

 

1. Kaidah pertama 

“Hukum tujuan juga berlaku untuk sarannya” 

 

Maksud kaidah ini adalah hukum pada suatu tujuan juga berlaku terhadap 

sarana yang mengantarkan kepada tujuan tersebut. 

Melalui kaidah diatas, jika dikaitkan dengan pengawasan internal. Maka 

hukum tujuan yang dimaksud adalah memelihara tatanan hidup ummat melalui 

pemeliharaan agama, dengan menjamin diselenggarakan tugas dan fungsi instansi 

dengan baik sehingga dapat mewujudkan efektifitas pengelolaan keuangan negara 

terhadap pelayanan publik demi tata kepemerintahan yang baik. Sedangkan 

pengawasan internal sebagai sarananya, yaitu suatu cara untuk dapat mencapai 

kepada pemeliharaan agama dan harta tersebut. 

2. Kaidah kedua 

“manakala sarana diduga kuat menyampaikan pada tujuan, maka 

pengarunya besar.” 

 

Berdasarkan kaidah ini,pengawasan internal sebagai sarana diharapkan 

akan mampu mewujudkan efektifitas pengelolaan keuangan negara terhadap 

pelayanan publik. Sehingga, jika efektifitas tersebut tercapai akan memberikan 
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pengaruh yang besar berupa terjaganya sumberdaya negara (public fund), 

terciptanya tata kepemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyrakat. 

C. Faktor Penghambat Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap 

Pengelolaan Dana Desa 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada 

tanggal 11 dan 12 januari 2021 Inspektorat Kabupaten Sidrap, dapat diketahui 

bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap Perangkat Daerah di Kabupaten 

Sidrap terdapat beberapa hambatan, walaupun hambatan ini sudah bertahun-tahun 

belum ditanggulangi namun pengawasan tetap dilakukan oleh Inspektorat agar 

tetap berjalannya tugas dang fungsi Inspektorat Daerah sebagai pengawas Internal 

terutama dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten sidrap. 

Menurut Bapak Muhammad Rohady Ramadhan selaku Inspektur 

mengatakan bahwa: 

“Hambatan inspektorat dalam melakukan pengawasan yaitu kekuatan 

personil atau terbatasnya sumber daya manusia, kekuatan personil atau 

kualitas yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi. Kondisi inspektorat saat ini indikator kualitas SDM 

relatif masih rendah, jumlah aparat pengawas pengelolaan dana desa pada 

inspektorat Kabupaten Sidrap yang telah lulus jenjang pembentukan 

auditor hanya 5 orang personil yang ada. Tentu ini sangat berpengaruh atas 

hasil laporan pemeriksaan yang dibuat oleh tim pemeriksa Inspektorat 

Daerah”.
69

 

 

Sedangkan Menurut bapak Wahyuddin selaku Auditor Muda mengatakan 

bahwa: 

“Hambatan Inspektorat dalam melakukan pengawasan internal terhadap 

pengelolaan dana desa yaitu keterbatasan kendaraan operasional serta 

akomodasi yang kurang dari pemerintah daerah, sehingga Tim pengawas 
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kesulitan dalam melakukan pengawasan apa lagi jika instansi berada di 

desa-desa, jauh dari wilayah kantor, karena yang diawasi oleh inspektorat 

meliputi kecamatan, desa dan kelurahan.”
70

 

 

Terdapat beberapa hambatan Inspektorat Kabupaten Sidrap dalam 

melakukan pengawasan. Hambatan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga 

program pengawasan tidak semua dapat ditindak lanjuti dalam satu tahun masa 

anggara. Sedangkan dalam pelaksanaan fungsinya Inspektorat Kabupaten Sidrap 

belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya dengan baik, Akan tetapi tugas 

dan fungsi inspektorat kabupaten Sidrap telah berjalan sesuai dengan program 

tahunan dalam melakukan pemeriksaan. 

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak Darmawansah selaku auditor 

Muda mengatakan bahwa: 

“Hambatan dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yang 

dilakukan oleh inspektorat yaitu terbatasnya sumberdaya manusia, 

kekuatan personil atau sumber daya manusia, baik dalam jumlah atau 

kuantitas maupun dalam hal kualitas atau kemampuan konpetensi yang 

dimiliki sangat menentukan keberhasilan tugas pokok dan fungsi 

inspektorat.”
71

  

 

Sedangkan menurut bapak Roni Setiawan selaku Auditor Muda 

mengatakan bahwa: 

“Ada beberapa hal yang menjadi hambatan inspektorat dalam 

menjalangkan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas pemerintah 

daerah yang pertama yaitu kurangya data fisik lapangan, kedua kurangnya 

sumber daya manusia yang dimiliki oleh inspektorat,  yang ketiga yaitu 

kurangnya kendaraan operasional dalam melakukan pemeriksaan kesetiap 

desa-desa,dan yang keempat yaitu terbatas/kurangnya anggran yang dimili 

inspektorat,  sehingga dalam melakukan pemeriksaan lapangan inspektorat 
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memiliki banyak kendala dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai 

aparatur pemerintah”.
72

 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, informan telah memberikan 

pernyataan bahwa inspektorat Kabupaten Sidrap mengalamibebrapa kendala atau 

faktor penghambat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dari hasil  

wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa kendala yang dialami Inspektorat 

Kabupaten Sidrap daiantaranya kurangya jumlah personil atau sumber daya 

manusia, tidak kooperatifnya aparat desa yang bersangkutan dalam memberikan 

data atau laporannya, kurangya dalam segi kualitas kompetensi pegawai serta 

keterbatasan alat akomodasi dalam melakukan pemeriksaan. 

Menurut analisa peneliti, kendala pertama yang paling mendominasi yaitu 

kurangnya personil dan kompetensi personil tersebut. Dari data yang diperoleh 

oleh peneliti, Kabupaten Sidrap memiliki 11 Kecamatan, 38 Kelurahan, 68 Desa 

dan luas wilayah 1.883,23 km
2
. Dengan jumlah desa yang tidak sebanding dengan 

jumlah personil inspektorat. Hal ini menjadi hambatan bagi Inspektorat 

Kabupaten Sidrap dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan. 

Kendala kedua Inspektorat Kabupaten Sidrap dalam melakukan 

pengawasan dan pemeriksaan yaitu tidak kooperatifnya aparat desa dalam 

menyampaikan sebuah laporang, akan tetapi bisa diatasi dengan pemberian 

pembinaan secara universal dan tepat sasaran. Namun, pembinaan tersebut 

tentunya dimiliki oleh pihak inspektorat yang kompeten, artinya dapat 

memberikan pengarahan dan pembinaan yang baik serta efektif agar dapat 

dilakukan oleh setiap desa yang kurang mengerti mengenai pemerintahan desa. 
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 Roni Setiawan(36 Tahun), auditor Muda, Wawancara, Sidrap, 11 Januari 2021. 
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Disinilah pelatihan dan sosialisasi bagi Inspektorat juga harus diberikan untuk 

menambah wawasan dan juga pengetahuan lebih dalam segi mengenai tupoksi 

inspektorat sesuai dengan perundang-undangan. Dengan peningkatan dalam segi 

kualitas dan juga kuantitas, maka tugas dan fungsi Inspektorat dapat dilaksanakan 

dengan baik dan efektif. 

Kendala ketiga Inspektorat dalam melakukan pengawasan yakni kurangya 

jumlah anggaran dan alat akomodasi dalam melakukan pengawasan, terbatasnya 

dana yang dimili oleh inspektorat Kabupaten Sidrap juga mempengaruhi kinerja 

personil dalam melakukan tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Kabupaten Sidrap belum dapat 

melaksanakan tugasnya secara optimal khusunya pada pemeriksaan pengelolaan 

dana desa, hal ini dikarenakan terdapat berbagai hambatan dalam melaksanakan 

tugasnya sehingga program pengawasan tidak semua dapat ditindak lanjuti dalam 

satu tahun masa anggaran. 

Dalam jurnal analisis manajemen sutono menjelaskan bahwa kinerja 

menurut islam tidak berbeda dengan kinerja menurut para ilmuan adalah prestasi 

kerja artinya sesuatu yang didapat setelah melakukan suatu pekerjaan. Dalam arti 

sempitnya yaitu imbalan atau balasan dari suatu pekerjaan yang sesuai dengan 

nilai-nilai islam.
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 Hal ini seperti firman Allah swt : 
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 Sutono Fuad Ali Budiman, “Pengaruh Kepemimpinan dan Etos Kerja Islam Terhadap 

Kinerja Karyawan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT di KecematanRembang”, Jurnal 

Analisis Manajemen, Vol 4, No 1, Dessember 2009.  
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Q.S. an-Najm,53 : 39-41: 

نَسَِٰو إِٗلَّ َنا َشََعَٰ   َّۡۡيَس لِۡۡلِ ن 
َ
ََۡف يَُرىَٰ   ٣٩َوأ ۥ َش ًُ نَّ َشۡعَي

َ
ًُ ٱۡۡلََزآَء  ٤٠َوأ َٰ ُثمَّ ُُيَۡزى

ۡوََفَٰ  
َ
 ٤١ٱۡۡل

Terjemahan 

“Dan bahwasannya manusia tidak akan memperoleh kecuali apa yang 

diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan 

(kepadanya). Kemudian akan diberi balasan dengan balasan yang peling 

sempurna
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari penemuan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisa 

yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan 

dalam skripsi ini, sebagai berikut: 

1. Peran pengendalian dan pengawasan sangat penting untuk mencapai erah 

sebagai bagian dari pemerintahan, menjalankan perannya sebagai fungsi 

pengawasan yang menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. 

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pemerintah daerah, inspektorat 

juga diminta memainkan peran dalam pengawasan dan pengendalian mutu 

pelayanan publik atau masyarakat, khususnya yang beradah di lingkungan 

pemerintah daerah. 

Pemeriksaan adalah suatu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang 

dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan, rencana, dan program 

dengan kondisi kenyataan yang ada. Dengan menjalankan amanatnya sebagai 

pelaksana sistem intern pemerintah di Kabupaten Sidrap, Inspektorat melakukan 

perannya sebagai leader yang merupakan corong terdepan dengan cara melakukan 

koordinasi, melakukan fungsi kontrol, mendorong terciptanya reformasi birokrasi 

dan tatakelola pemerintah yang baik, memberi saran terhadap kinerja dan 

manajemen risiko, sebagai penopang, serta sebagai wasit yang menilai tatananan 

pelaksanaan SPIP ditingkat SKPD dimana ketika dalam pelaksanaan ada kendala 

Inspektorat dapat memberikan solusi kedepannya. 
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2.  Terdapat beberapa hambatan Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya 

sehingga program pengawasan agak terkendala dalam satu tahun masa anggara. 

Sedangkan dalam pelaksanaan fungsinya Inspektorat Kabupaten Sidrap belum 

sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya dengan baik, Akan tetapi tugas dan 

fungsi inspektorat kabupaten Sidrap telah berjalan sesuai dengan program 

tahunan. Hambatan dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yang 

dilakukan oleh inspektorat yaitu terbatasnya sumberdaya manusia, kekuatan 

personil atau sumber daya manusia, baik dalam jumlah atau kuantitas maupun 

dalam hal kualitas atau kemampuan konpetensi yang dimiliki sangat 

menentukan keberhasilan tugas pokok dan fungsi inspektorat. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka peneliti memberikan 

implikasi penelitian sebagai berikut : 

1. Perlu adanya anggaran khusus yang diberikan dari Pemerintah Pusat untuk 

lebih menunjang pelaksanaan pengawasan terhadap dana desa yang 

dilaksanakan oleh Inspetorat Kabupaten Sidrap. 

2. Inspektorat Kabupaten Sidrap perlu menambahkan jumlah anggota pada setiap 

tim pengawas. Agar pemeriksaan dapat berjalan secara menyeluruh, mengingat 

waktu proses pemeriksaan yang singkat dan jumlah desa yang banyak. 
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