
 

 1

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN OTONOMI DESA 
DI KABUPATEN BANGGAI 

A Legal Review of the Implementation of Autonomous Village in Banggai Regency 
 
 

Asis Harianto, H.M. Djafar Saidi dan Faisal Abdullah 
 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Otonomi Desa di 
Kabupaten Banggai ditinjau dari aspek Yuridis Formal, 2) Faktor-faktor apa yang Mempengaruhi 
terhadap pelaksanaan Otonomi Desa di Kabupaten Banggai, dan 3) Bagaimana upaya yang 
seharusnya dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan otonomi Desa di Kabupaten 
Banggai. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banggai. Metode penelitian yang digunakan 
adalah penelitian hukum normatif.  Data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data primer 
dan data sekunder.  Data yang sudah dikumpulkan baik yang berupa data dokumenter dan 
informasi, kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif, yaitu suatu analisa terhadap 
data bahan hukum dan informasi yang didasarkan pada sumber-sumber ilmu hukum yang meliputi: 
teori hukum, asas hukum dan sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data di keempat 
desa dijumpai bahwa pelaksanaan otonomi desa secara umum telah sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.  Faktor-
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi desa di Kabupaten Banggai adalah dukungan 
dana, sumber daya manusia, peran masyarakat masih rendah dalam pelaksanaan otonomi desa, 
tingkat pendidikan Perangkat desa maupun masyarakat rata-rata masih rendah. Upaya yang dapat 
dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan otonomi Desa di Kabupaten Banggai  adalah 
meningkatkan gaji Kepala Desa dan perangkatnya, mengalokasikan dana yang cukup untuk 
bantuan pembangunan desa, terutama guna alat transportasi Desa yang masih sangat kurang 
bahkan belum ada. 
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ABSTRACT 
 

This study aims to find out: (1) how the Village Autonomy program is implemented in Banggai 
Regency in terms of formal juridical aspect; (2) the factors that affect the implementation of the 
program; (3) the efforts that should be done to overcome barriers in the program implementation. 
The research was conducted in Banggai regency as a normative legal research. The data consist of 
primary and secondary data. The collected data, either in the form of documentary data or 
information, are analyzed by using qualitative analysis, which is an analysis of data about legal 
materials and information based on law sources (legal theory, principles of law, and legal system). 
The results show that in four villages, the implementation of village autonomy has been generally 
in accordance with the provisions of the regulation number 32 of 2004 and the government 
regulation number 72 of 2005. Some factors that affect the implementation of village autonomy 
are: financial support, human resources, the inadequate role of the society, and low level of 
education of the village officials and village community members. Some efforts that can be done to 
overcome the obstacles are: to increase the salary of the head of village and other officials, to 
allocate adequate fund to help rural development, especially in helping the improvement of 
transportation facilities that are still very limited, or even unavailable. 
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PENDAHULUAN 
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang 

Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi 
daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan 
pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta 
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.  

Dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negeri serta 
tantangan persaingan global (penduniawian, penjagadan) dipandang perlu 
menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan 
bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan 
pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan 
pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, 
pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan 
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-
Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (medebewind), diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan 
suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan 
dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan atau 
pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan 
persaingan global dengan memberikan kewenangan-kewenangan yang seluas-luasnya 
kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi 
daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara.  

Dalam kenyataannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak sesuai dengan 
perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, 
perlu diganti (direvisi) dan kemudian disyahkan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 125, 
TLNRI Nomor 4437).  

Perubahan pengaturan tentang pemerintahan daerah melalui Undang-Undang No. 32 
Tahun 2004 telah membawa konsekuensi penting terhadap elemen dasar pemerintahan, 
yaitu khususnya pemerintahan desa. Sekalipun tidak begitu signifikan perubahan yang 
ditampilkan oleh Undang-Undang tersebut dibanding UU No. 22 Tahun 1999, namun dapat 
dipahami bahwa pengaturan soal pemerintahan desa tampaknya mengalami perhatian yang 
serius oleh pemerintah pusat melalui perubahan format badan-badan pelaksana dan 
pertanggungjawaban pemerintah desa. Pada bagian ini akan dibahas perubahan atas format 
pemerintahan desa menurut perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dengan 
mempersoalkan kembali relativitas otonomi desa secara normatif dengan 
membandingkannya dalam realitas penyelenggaraan. Alasannya, apakah status pemerintah 
desa dengan perubahan secara normatif akan membawa dampak bagi pengembangan 
otonominya? Bagaimana seharusnya pemerintah desa tersebut di masa mendatang, 
khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Terkait dengan itu, bagaimana dasar 
pembagian keuangan desa oleh  

Dengan adanya perbenturan Peraturan perundang-undangan yang silih berganti, maka 
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang 
diharapkan dapat mengobati otonomi yang sedang sakit akibat peraturan perundangan yang 
kurang akomodatif. Berangkat dari pengalaman dengan pemberlakuan berbagai undang-
undang tentang Otonomi Daerah yang menimbulkan implikasi konflik luar biasa di tengah 
masyarakat, maka dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, 
khususnya dalam Pemerintahan Desa dapat sedikit ada keselarasan antara Kepala Desa, 
perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD).  
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Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 mengatakan bahwa yang dimaksud Pemerintah 
Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun Kepala Desa mempunyai 
kewenangan yang sangat riil terahadap Badan Perwakilan Desa yaitu sebagaimana diatur 
dalam Pasal 14 Ayat (2) mengatakan bahwa: Kepala Desa dalam menyelenggarakan 
Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, hal ini yang 
mengisyaratkan adanya keselarasan antara Kepala Desa dengan BPD, kalau dibandingkan 
Dengan Peraturan perundangan yang terdahulu. yaitu BPD dapat memberhentiakan Kepala 
Desa atas dasar mosi tidak percaya. yang dikembangkan. Berdasarkan hal inilah seharusnya 
dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 para Anggota BPD dituntut 
sumber dayanya harus sejajar dengan Kepala Desa diharapkan dapat melaksanakan tugas 
pemerintahan Desa bersama-sama dengan Kepala Desa. dapat berjalan dengan lancar.  

Dengan bergesernya penguatan kekuatan Lembaga Pemusyawaratan Desa tersebut 
seharusnya menimbulkan konsekuensi logis berupa tuntutan agar para anggota BPD 
memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan fungsi utamanya dalam 
mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan akuntabel serta menghasilkan kebijakan-
kebijakan publik yang berkualitas dan berbobot yang berpihak pada kepentingan rakyat.  

Namun dalam kenyataan dilapangan walaupun terbitnya Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2005 telah diberlakukan cukup lama tetapi masih banyak dijumpai 
ketimpangan-ketimpangan yang mencolok didalam pelaksanaan Pemerintahan desa untuk 
menuju era Otonomi desa yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan serta berpihak 
kepada rakyat. Hal ini penulis jumpai bahwa banyak terjadi kurang harmonisnya antara 
Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD mengakibatkan terjadinya konflik yang 
berkepanjangan di desa sebagai akibat kurang pahamnya peraturan Perundangan yang 
mengatur Desa yang selalu berganti-ganti tersebut.  

Berangkat dari fenomena tersebut diatas maka mendorong penulis untuk melakukan 
penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah  

 
TINJAUAN PUSTAKA 
Konsepsi Dalam Azas-Azas Hukum Otonomi Daerah 

 
Dalam penulisan ini panjang lebar mengenai azas-azas otonomi daerah, maka penulis 

akan menguraikan bagaimana kondisi pelaksanaan otonomi daerah mulai sejak lahirnya 
orde baru, karena memang dinamika pemberlakuan Undang-Undang tentang pemerintahan 
daerah sangat jelas, yaitu Pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, 
Undang-Undang ini diterbitkan setelah pemerintah orde baru berkuasa selama 8 tahun. 
Dalam kurun waktu delapan tahun (1966-1974) tersebut memang terjadi perubahan yang 
sangat signifikan di bidang ekonomi yang dirancang pemerintah. Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1974 merupakan koreksi dan penyusaian dari ketentuan yang terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 
bersifat limitatif, karena otonomi yang diberikan kepada daerah masih setengah hati, 
artinya pemerintah tidak memberikan kebebasan dan kemandirian kepada daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintah daerah. Atau dengan kata lain kebebasan diberikan dengan 
kendali tetap ada pada pemerintah, kepala diberikan kepada daerah tetapi ekor dipegang 
oleh pemerintah agar dapat disetir sesuai kehendak Pemerintah. Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1974 mengatur penyelenggaraan Pemerintahan daerah berdasarkan azas 
dekonsentarsi, desentralisasi, dan azas pembantuan (Medebewind) Sedangkan prinsip 
otonomi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah otonomi yang nyata dan 
bertanggung jawab dan bukan lagi otonomi yang riil seperti yang tercantum dalam Undang-
Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya, (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965).  

Penggunaan atau penggabungan ketiga azas kedalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1974 menjadikan esensi otonomi daerah semakin kabur dan tidak jelas, sehingga 
menimbulkan kerancuan dalam tataran praktek di Daerah. Dalam banyak hal ternyata 
pemerintah lebih mengedepankan azas dekonsentrasi. Hal ini terlihat dari pengaturan 
kewenangan untuk menentukan kepala daerah, ada pada Pemerintah pusat. Pemerintah 
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dalam hal ini Presiden mempunyai hak Prerogatif, untuk menentukan siapa yang hendak 
diangkat sebagai Kepala Daerah. Peran DPRD hanyalah menyeleksi dan memilih beberapa 
calon untuk diserahkan kepada Pemerintah, guna ditetapkan, Dengan peran demikian, maka 
peran DPRD tidak mempunyai posisi tawar untuk menentukan siapa yang hendak dijadikan 
kepala Daerah.  

Bentuk dan susunan pemerintahan daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD, 
namun kedudukan DPRD sangat lemah, karena tidak mempunyai fungsi dan peran yang 
kuat, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 atau seperti pada era 
Reformasi. Kepala Daerah diberi status sebagai penguasa tunggal. Dimana untuk kepala 
Daerah Tingkat I disebut Gubernur, yang karena jabatanya menjadi kepala Wilayah 
Propinsi, sedangkan kepala Daerah Tingkat II disebut Bupati atau Walikotamadya, yang 
karena jabatanya sebagai Kepala wilayah Kabupaten/Kotamadya, Sedangkan Pemerintahan 
Desa tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tetapi diatur tersendiri dan 
tidak ditetapkan sebagai daerah otonom. Pembagian daerah menjadi tingkatan tersebut 
menandakan bahwa ada hierarki antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah berdasarkan 
garis komando.  

Mandulnya peran DPRD jika dihadapkan pada Kepala Daerah terlihat dalam 
Penjelasan Umum 4 d (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa 
walaupun DPRD adalah unsur Pemerintah daerah tetapi DPRD tidak boleh mencampuri 
bidang eksekutif, tanpa mengurangi hak-haknya menurut Undang-undang ini. Bidang 
eksekutif adalah merupakan wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya dari Kepala 
Daerah, Dengan demikian pada era orde baru peran DPRD sebagai pengawas dan mitra 
kepala Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah. Dan anggaran daerah jelas tidak bisa 
dilaksanakan secara optimal. Sesuai prinsip-prinsip demokrasi.  

Kepala daerah menjalankan dua fungsi pemerintahan yaitu sebagai kepala daerah 
otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang 
jalannya pemerintahan daerah. Di samping itu kepala daerah mempunyai fungsi sebagai 
kepala wilayah. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas 
pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu kepala daerah mempunyai dua fungsi, tersebut 
yakni harus mengamankan juga program-program pemerintah di daerah. maka dalam 
pengangkatan kepala daerah harus dikonsultasikan dengan pemerintah pusat, siapa yang 
cocok memenuhi syarat untuk diangkat sebagai kepala daerah.  

Pengawasan prefentif ditujukan terhadap peraturan daerah, dan Keputusan Kepala 
Daerah, Artinya sebelum produk hukum itu berlaku terlebih dahulu dilakukan pengesahan 
oleh Pejabat Pemerintah atau pemerintah daerah yang lebih tinggi, Apabila suatu produk 
hukum daerah dinilai tidak sesuai dengan garis kebijakan pemerintah. Pengawasan represif 
adalah berupa penangguhan atau pembatalan peraturan daerah atau keputusan Kepala 
Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, atau peraturan yang lebih tinggi.  

Pada masa orde baru juga diatur mengenai pemerintahan desa dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1979 disebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati 
sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah 
camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara 
kesatuan Republik Indonesia, susunan pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan 
Lembaga Musyawarah Desa. Kepala Desa dipilih secara langsung umum bebas dan rahasia. 
Oleh penduduk desa tersebut, sedang LMD adalah Lembaga 
Permusyawaratan/permufakatan yang anggotanya terdiri atas kepala-kepala dusun, 
pimpinan lembaga masyarakat dan pemuka masyarakat desa yang bersangkutan.  

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa Orde Baru yang mendasarkan pada 
UU Nomor 5 Tahun 1974 dilaksanakan secara sentralisasi. Kendati dalam undang-undang 
tersebut ditentukan bahwa daerah diberi otonomi yang bebas dan bertanggung jawab, 
namun pada kenyataannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah sepenuhnya 
dikendalikan oleh Pemerintahan Pusat. Hal ini dilihat dari adanya penyerahan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Disamping itu dalam 
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pemilihan kepala daerah meski dilakukan oleh DPRD yang merupakan representasi dari 
rakyat, namun sering kali menafikan azas demokrasi artinya DPRD tidak bebas memilih 
kepala daerah. Hal ini terbukti adanya hak prerogatif dari presiden dalam menetapkan siapa 
yang akan menjadi Kepala Daerah.  

Setelah mengalami amandemen kedua yang disyahkan MPR pada tanggal 18 Agustus 
2000, maka bunyi pasal 18 UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:  
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah 

Propinsi dibagi atas daerah Kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten 
dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.  

2. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.  

3. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.  

4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintahan daerah 
propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.  

5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan 
pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah 
Pusat.  

6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan 
lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Medebewind).  

7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-
Undang. 
 

PENGERTIAN DESA 
Mendiskusikan kembali masalah desa sebagai unit pemerintahan mengantarkan kita 

pada berbagai pemahaman klasik tentang desa, sebagaimana anggapan para sosiolog yang 
menganggap desa sebagai daerah pedesaan (rural) maupun sebagai lingkungan masyarakat 
(community). Para ahli sejarah memandang desa sebagai sumber kekuatan dan ketahanan 
dasar dalam mempertahankan kemerdekaan (community power). Bahkan menurut Ndraha, 
desa dianggap sebagai sumber nilai luhur yang memiliki karakteristik seperti 
kegotongroyongan, musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan, sehingga menimbulkan 
berbagai semboyan. Menurut Mutty, desa sebagai suatu lembaga pemerintahan dengan hak 
otonomi yang dimilikinya telah mendapat pengakuan jauh sebelum dilaksanakannya 
pemerintahan dengan asas desentralisasi.  

tidak menerima maka BPD dapat memberhentikan kepala desa yang bersangkutan. 
Maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 terdapat perbedaan 
yang sangat fundamental dan mendasar, kalau dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2005. Yaitu kewenangan Kepala Desa, dan kewenangan BPD.  

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) mengatakan bahwa Kepala 
Desa pada satu tahun sekali hanya melaporkan keterangan pertanggungjaban kepada BPD 
dalam musyawarah BPD, sehingga dengan adanya ketentuan ini BPD sudah tidak bisa lagi 
melakukan mosi tidak percaya lagi kepada Kepala Desa dan melakukan pemberhentian 
yang sesukanya sehingga menimbulkan konpflik yang luar biasa di dalam masyarakat.  

Dengan melihat kewenangan dan hak anggota BPD tersebut cukup jelas, sehingga 
pergeseran Peraturan perundangan yang ada cukup banyak.  

Kemudian Asal Usul Desa berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, 
tentang Pemerintahan Daerah:  

Berdasarkan Pasal 200 menyatakan bahwa dalam Pemerintahan Kabupaten/Kota 
dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa. Pembentukan Penghapusan dan atau penggabungan Desa dengan 
memperhatikan asal-usulnya atau prakarsa masyarakat.  

Selanjutnya Desa di Kabupaten/Kota secara bertahap dapat diubah dan atau 
disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai dengan usul dan prakarsa masyarakat desa 
bersama Badan Permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.  
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 PEMERINTAH DESA 
Apabila mengikuti pola Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, maka urusan 

pemerintahan yang ada di daerah dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: 
1. Bidang urusan Pemerintahan Pusat, dapat dibedakan antara lain: 

a. Bidang-bidang pemerintahan umum pusat yang diselenggarakan oleh Kepala 
Wilayah beserta pembantu-pembantunya sebagai alat pusat di daerah dalam 
rangka asas dekonsentrasi.  

b. Bidang urusan pemerintahan khusus pusat yang dilaksanakan oleh perangkat 
daerah dan perangkat desa dalam rangka asas tugas pembantuan.  

2. Bidang urusan pemerintahan yang menjadi wewenang tugas dan tanggung jawab 
pemerintah daerah otonom dalam rangka desentralisasi 

 
Urusan pemerintahan yang dikategorikan pada tugas pembantuan adalah urusan yang 

menjadi wewenang Pusat dan pelaksanaannya diserahkan kepada daerah dan desa, maka 
kaitan dengan pembagian urusan pemerintahan di atas, sebaiknya urusan pusat yang dapat 
ditunjukkan melalui tugas pembantuan adalah bidang urusan pemerintahan khusus pusat. 
Keadaan ini didasarkan pada dasar hukum penugasan dari pemerintah Pusat kepada Daerah 
dan Desa serta dari Daerah ke Desa. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2001 
menyatakan: 

1) Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada daerah dan desa.  
2) Daerah propinsi dan daerah kabupaten dapat memberikan tugas pembantuan 

kepada desa.  
 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
 
Badan Permusyawaratan desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama 

kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.  
Berdasarkan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa:  
1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa 

yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.  
2. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan 

Permusyawaratan Desa.  
3. Masa jabatan anggota Badan Pemusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun, dan 

dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.  
4. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan 

Desa diatur dalam Perda dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.  
5. Di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan 

Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

6. Lembaga kemasyarakatan tersebut bertugas membantu pemerintah desa dan 
merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. 

  
TEORI DESENTRALISASI 

Konsep desentralisasi sering dibahas dalam konteks pembahasan mengenai sistem 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Saat ini hampir setiap negara bangsa 
menganut desentralisasi sebagai suatu azas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan 
negara. Desentralisasi bukan merupakan sistem yang berdiri melainkan merupakan 
serangkaian kesatuan dari sistem yang lebih besar. Begitu juga negara bangsa menganut 
desentralisasi bukan karena alternatif dari sentralisasi. Antara desentralisasi dan sentralisasi 
tidak dilawankan. Dan karenanya tidak bersifat dikotomis, melainkan merupakan sub-sub 
sistem dalam kerangka sistem organisasi negara. Karenanya suatu negara bangsa 
merupakan payung desentralisasi dan sentralisasi.  
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Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu “de” yang 
berarti lepas dan “centrum” yang berarti pusat. Jadi menurut perkataannya desentralisasi 
adalah melepaskan dari pusat.  

Mawhood merumuskan pengertian desentralisasi sebagai “ devolution of power from 
central to lokal governments”. Sedang Parson mendefinisikan desentralisasi sebagai 
“sharing of the governmental power by a central ruling group with other groups, each 
having authority within a specific area of the state”.  

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 merumuskan bahwa desentralisasi adalah 
“penyerahan wewengan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.  

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan 
kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.  

Sebagai salah satu sendi Negara Indonesia yang demokratis, desentralisasi 
merupakan pilihan yang tepat dalam rangka menjawab berbagai persoalan yang dihadapi 
oleh negara dan bangsa. Salah satu yang dipandang cukup penting terhadap desentralisasi 
menyangkut persoalan yang kompleks dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor 
heteroginitas dan kekhususan daerah yang melingkupinya. Seperti: budaya, agama, adat 
istiadat, dan luas wilayah yang jika ditangani semuanya oleh pemerintah pusat merupakan 
hal yang tak akan mungkin karena adanya keterbatasan dan kekurangan di hampir semua 
aspek. Namun begitu bukan berarti semua urusan didesentralisasikan kepada daerah 
walaupun dengan argumentasi untuk kepentingan demokrasi. Sebab di samping tidak 
realistis juga dapat menciderai prinsip negara kesatuan. Oleh karena itu, pengendalian dan 
pengawasan pemerintah pusat sebagai cerminan setralisasi tetap mutlak diperlukan 
sepanjang tidak melemahkan prinsip demokrasi.  

 
PEMBAHASAN 
Kabupaten Banggai terdiri dari atas 60 % dataran tinggi dan 40 % dataran rendah,dan  
bergunung-gunung kecil, bukit padang rumput, pantai dan laut lepas/dalam. Luas wilayah 
Kabupaten Banggai 9.672.70 Km2 secara administrasi pada tahun 2009 dibagi dalam 13 
Kecamatan dengan 46 Kelurahan ,291 Desa dan 2 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) 
yakni Kecamatan Luwuk, Luwuk Timur, Lamala, Masama  .Balantak, Bualemo, Pagimana, 
Bunta , Nuhon, Batui, Kintom, Sionorang, Moilong, Toili dan Toili Barat, Sedangkan 
Kecamatan Moilong dan Kecamatan Sinorang merupakan kecamatan pemekaran yang baru 
terbentuk pada tahun 2009 yang lalu. 

 
PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI KABUPATEN BANGGAI DITINJAU DARI 
ASPEK YURIDIS FORMAL  

 
Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dirubah 

dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberi 
peluang dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan . 
Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (otonomi desa) sebagai 
otonomi asli.  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 nenunjuk tiga pola otonomi 
yaitu : otonomi propinsi sebagai otonomi terbatas, otonomi Kabupaten/kota sebagai 
otonomi luas dan desa sebagai otonomi Asli.  

Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa, diharapkan pemerintah Kabupaten 
secara intensif dan terpadu mengupayakan kebijakan sebagai berikut :  

Pertama :  memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi alam 
yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkanya sebagai sumber pendapatan desa 
tanpa mengabaikan fungsi kelesatarian, konservasi dan pembangunan yang 
berkelanjutan.  
Kedua : memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Peraturan-perundang-undangan yang berlaku. 
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Ketiga : memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan , lembaga-lembaga 
kemasyarakatan serta komponen masyarakat lainya di desa melalui pembinaan dan 
pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pedlatihan, arahan, dan suvervisi. 

 
Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan 

pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi 
asli yang dimiliki oleh desa tersebut.  

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak 
istimewa desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum public maupun hukum 
perdata.memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka 
pengadilan.  

Sebagai wujud demokrasi, didesa dibentuk Badan Perwakilan Desa (BPD) yang 
berfungsi sebagai lembaga Legeslatif dan Pengawas terhadap pelaksanaan Peraturan Desa . 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa. Untuk itu dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Desa ,Kepala Desa dapat melakukan perbuatan hukum yaitu 
mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan kepada pihak ketiga., menetapkan 
sumber-sumber pendapatan desa ,menerima sumbangan dari pihak ketiga, dan melakukan 
pinjaman desa , kemudian berdasarkan hak atas asal usul desa yang bersangkutan , Kepala 
desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi diantara warganya.  

Dengan demikian berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pemerintah Desa, adalah 
merupakan transisi dari undang-undang dimasa orde Baru yaitu memberikan landasan 
hukum yang kuat bagi terwujudnya “ Devolepment Community” dimana desa tidak lagi 
berkedudukan sebagai level administrasi atau bawahan daerah, akan tetapi justru sebaliknya 
desa merupakan Indenvedent Community  yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara 
atas kepentingan masyarakat sendiri.  

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada wewenang tanpa 
tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena didalam pelaksanaan hak 
,kewenangan, dan kebebasan dalam penyelenggaraan Otonomi desa , jangan dilakukan 
secara kebablasan sehingga desa merasa seakan terlepas dari ikatan negara kesatuan 
Republik Indonesia, tidak mempunyai hubungan dengan kecamatan, Kabupaten ,propinsi 
ataupun pemerintah pusat, bertindak semaunya sendiri dan membuat Peraturan dan 
Keputusan Desa tanpa melihat peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatanya. 

Pelaksanaan Hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab 
untuk memelihara integritas, persatuan, dan kesatuan bangsa dalam ikatan negara kesatuan 
Republik Indonesia, dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang 
dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.   

Menurut hemat penulis bahwa sebagai konskwen logis dari lahirnya kebijakan-
kebijakan pemerintahan yang sigfinikan diatas menandakan berubahanya kedudukan dan 
kewenangan ,tugas dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan di Pusat, dan daerah 
termasuk pada tingkat Desa/Kelurahan. Perubahan ini diakibatkan oleh perubahan pada 
masing-masing level pemerintahan yang berdampak pada perubahan beban dan 
karakteristik tugas.  

Berdasarkan pada beban dan karakteristik tugas, penyerahan kewenangan 
pemerintahan dari pusat ke daerah telah mengurangi beban tugas pemerintah pusat terutama 
pada tugas pembinaan kepada daerah yang selama ini interpertasinya merupakan intervensi 
dari Pemerintah pusat, yang ditandai dengan adannya berbagai kegiatan pemerintahan 
daerah yang harus mendapatkan persetujuan dari pusat.  

Pada Wilayah penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu pada Kecamatan Toili dan 
Kecamatan Luwuk Timur, pola Struktur Organisasi Pola minimal, sebagai gambaran bahwa 
lembaga Pemerintahan Wilayah Kecamatan sangat erat korelasinya  dengan pelaksanaan 
Otonomi  Desa secara operasional. 
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Selanjutnya untuk memperjelas penelitian penulis ,guna untuk mengupas secara luas 
terhadap pelaksanaan Otonomi Desa pada wilayah penelitian maka dapat kita lihat bagan 
Struktur Organisasi Pemerintah Desa dibawah ini .. 

Dengan  mencermati Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kalau kita tarik ke 
belakang dan dihubungkan dengan Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Wilayah 
Kecamatan, maka secara hirakhis akan saling berkolerasi, antara seksi –seksi yang ada di 
Wilayah Kecamatan dengan Urusan-urusan  yang yang pada Pemerintah Desa, sehingga 
jelas pemerintah Desa di dalam melaksanakan roda pemerintahanya sangat berdekatan 
dengan pemerintah Wilayah Kecamatan. 

Pada pelaksanaan penelitian pada Desa Unduhon Kecamatan Luwuk Timur diperoleh 
data sebagai berikut :  

Bahwa Desa Unduhon dipimpin seorang Kepala Desa dengan dibantu oleh Sorang 
Sekdes, dibawah structure Kepala Desa terdiri dari tiga orang Kepala Dusun yang dibantu 
oleh delapan RT dan dua RW . Sedangkan Badan  Perwakilan Desa   (BPD) sebanyak lima 
orang yang dipilih secara demokratis secara langsung oleh Warga masyarakat Desa 
Unduhon.  

Keuangan desa , pada Desa Unduhon menerima alokasi ADD dari Pemeritah 
Kabupaten Banggai pada Tahun 2010 sebesar Rp 20,000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ) 
yang digunakan untuk pengadaan Alat Tulis kantor Rp 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah) 
dan Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah) digunakan untuk programbangunan desa. 

Peraturan Desa , dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir desa Unduhon telah 
menerbitkan Perdes sebayak 17 jenis tetapi tidak bisa berlaku secara efektif karena 
kurangnya sosialisasi ke tingkat Dusun serta minimnya anggaran serta kurangnya perangkat 
pelaksana, sehingga pelaksanaan Perdes belum maksimal.  

Potensi Alam Desa, pada Desa Unduhon sangat potensi Sumber daya alamnya, tetapi 
karena keterbatasan Sumber daya manusia, sehingga potensi tersebut belum dapat digali 
sama sekali, misalnya potensi perkebunan, hasil laut, dan tambang galian C yang sama 
sekjali belum tergali walaupun banyak telah di ambil oleh masyarakat. 

Kekurang mampuan  sumber daya manusia , disebabkan juga minimnya pelatihan-
pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah 
Kabupaten sehingga disamping terbatasnya personil yang ditentukan oleh  Struktur 
Organisasi Pemerintah Desa juga rendahnya pendidikan rata-rata para perangkat desa yang 
ada. 

Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan lembaga Masyarakat lainya, seperti PKK 
dan Karang taruna maupun Lembaga Swadaya masyarakat, telah berjalan lancer, sesuai 
dengan kewenangan dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan Undang-undang Nomor 
32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pedoman Desa. 

Pada Desa Kayutanyo, dipimpin oleh seorang Kepala Desa dalam menjalankan 
pemerintahanya dibantu oleh seorang Sekretaris Desa, dan 3 (tiga) orang Kaur serta  4( 
empat) orang Kepala Dusun, juga 6 ( enam) orang RT dan 2 (dua) orang RW,. 

Anggaran desa yang berupa ADD tahun 2010 menerima sebesar Rp 20.000.000,00 ( 
dua puluh) juta rupiah yang digunakan untuk penngadaan ATK dan program pembangunan 
Desa. 

Tingkat pendidikan Perangkat desa masih rata-rata rendah, yaitu standart SLTA, 
sehingga didalam melaksanakan tugasnya sehari –hari kurang optimal, mengingat juga 
sangat minimnya pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan 
maupun Kabupaten, termasuk penerbitan Peraturan Desa pada Desa Kayutanyo sangat 
sedikit. 

Lembaga Desa, yaitu Badan Perwakilan Desa (BPD) terdiri 5 (lima) orang yang 
dipilih langsung secara demokratis oleh warga masyarakat desa Kayutanyo dan telah 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta rata-rata tingkat 
pendidikan Anggota BPD adalah SLTP. 

Selanjutnya  memasuki pada wilayah penelitian di Kecamatan Toili, yang meliputi 
dua desa yaitu Desa Tirta Kencana dan desa Cendanapura ,  
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Desa Titrasari ( Unit XII) adalam desa yang terletak di Kecamatan Toili merupkan 
wlayah transmigrasi, arah selatan dari Kota Luwuk, Kelembagaanya desa Tirtasari 
dipimpin oleh soeang Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahanya dibantu oleh 
seorang Sekretaris Desa, dan 3(tiga) orang Kepala Urusan dan 4(empat) kepala Dusun serta 
8  (delapan ) RT dan 3(tiga) RW.  

Anggaran Desa , pada Tahun 2010 desa Tirtasari mendapatkan alokasi dana ADD 
sebesar Rp 58.000.000,00 ( Lima puluh delapan juta rupiah) yang penggunaannya untuk 
operasional Kantor Desa, Badan Perwakilan Desa, PKK dan program pembangunan Desa.  

Sumber daya Manusia , tingkat Sumber daya manusia masih sangat rendah ,untuk 
perangkat desa paling tinggi berpendidikan SLTA , Badan Perwakilan Desa paling tinggi 
tingkat SLTP ,sedangkan Kepala Dusun dan Rt/Rw rata-rata berpendidikan Sekolah Dasar. 

Pelatihan ketrampilan Perangkat Desa masih sangat rendah sehingga mengakibatkan 
pelaksanaan Otonomi Desa di Kecamatan Toili belum optimal , disampaing penggalaian 
potensi Sumber daya alam yang ada di desa Tirtasari juga kurang optimal. 

Desa Cendanapura, juga termasuk wilayah Kecamatan Toili yang merupakan desa 
terakhir penulis adakan penelitian, di Desa Cendanapura dipimpin Seorang Kepala Desa 
dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Desa , tuga orang Kepala 
Urusan dan lima orang kepala Dusun dan 12 orang Ketua RT dan 4 orang Ketua RW.  

Anggaran desa, pada tahun anggaran 2010 mendapat alokasi dana ADD sebesar Rp 
50.000.000 ( lima puluh juta rupiah) , yang dipergunakan untuk kegiatan program 
pembangunan desa, pengadaan ATK dan operasional secretariat Desa.  

Sumber Daya Manusia (SDM) , di desa Cendanapura , tingkat pendidikan juga 
relative rendah, yaitu Kepala Desa berpendidikan SMA, Sekretaris Desa berpendidikan 
SMA, Ketua BPD dan Anggota BPD rata-rata berpendidikan SLTP dan Kepala Dusun , Rt 
/Rw rata-rata berpendidikan Sekolah Dasar (SD). 

 
 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN  OTONOMI DESA DI 
KABUPATEN BANGGAI. 

 
Faktor yang Mendukung 

Dengan keterbatasan yang diahadapi oleh Pemerintah Desa  daerah penelitian yaitu 
Desa Tertakencana , Desa Cendanapura  Kecamatan Toili dan Desa Unduhon, desa 
Kayutanyo Kecamatan Luwuk Timur dari Faktor intern, Badan Perwakilan Desa (BPD) 
dan perangkat desa maupun masyarakat secara umum telah mendukung jalannya 
pelaksanaan otonomi Desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 namun juga demikian ada beberapa Faktor 
ekstern yaitu Pemerintah Kabupaten/ propinsi maupun pemerintah pusat masih ada banyak 
kekurangan dukungan terutama  masalah dana yang kurang dukungan  untuk pelaksanaan 
Otonomi desa  guna kelancaran pelaksanaan pembangunan Desa menurut Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut 

 
Dukungan dana. 

Faktor ini akan sangat mempengaruhi pelaksanaan otonomi daesa secara umum pada 
wilayah penelitian baik pada  Kecamatan Toili mapun desa –desa yang ada di Kecamatan 
Luwuk Timur,  menurut Kepala  Desa Tirtakencana  (Wawancara tanggal 10 Nopember  
2010) mengatakan sebagai berikut: bahwa selama ini faktor dukungan dana guna 
mendukung Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepala  Desa Tirtakencana  Kecamatan Toili  
sangat minim, dalam hal dapat dilihat dari rendahnya dukungan dana seperti Rendahnya 
dana opersional maupun insentif yang bersumber dari APBDES atau ADD di Desa 
Tirtakencana salah satu sample penelitian. 

 
 
 



 

 11

Faktor Koordinasi 
Koordinasi yang baik antara Kepala  dengan Ketua BPD Daesa Tirtakencana  

Kecamatan Toili  dengan Camat, Perangkat Desa, tokoh Masyarakat RT, Rw dan pihak 
Swasta dan lembaga-lembaga yang ada di Desa maupun Kecamatan dalam rangka 
pelaksanaan Otonomi Desa adalah salah satu Faktor pendukung bekerjanya Tugas, Fungsi 
dan wewenang Kepala Desa  Hal ini seperti dikemukan Kepala Desa Titrakencana 
(Wawancara tanggal 12 Nopember  2010) mengatakan bahwa bentuk-bentuk koordinasi 
yang dimaksudkan adalah sebagai berikut; Adanya rapat-rapat yang selalu diagendakan 
bersama antara Ketua BPD, Perangkat desa, Semua anggota BPD, Ketua RT, RW dan 
tokoh Masyarakat ada di Desa Tirtakencana  Kecamatan Toili dalam rangka membahas 
kemajuan Pembangunan Desa komponen yang konsen terhadap pemerintahan Desa 
merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat bukan tanggung jawab Kepala Desa 
dan BPD Saja 

 
Faktor Komitmen 

Faktor ini juga sangat penting bagi semua perangkat Desa dilingkungan pelaksanaan 
pengawasan BPD terhadap pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan Desa untuk dapat 
mendukung bekerja Tugas, Fungsi dan wewenangnya seperti: 

Selalu komitmen terghadap waktu seorang Pamong praja harus menunjukan 
pengabdian dirinya pada dunia pengawasan yang tinggi sehingga kualitas dari program 
pembangunan dapat terwujud. 

Adanya komitmen semua stake haolder terhadap dunia pemerintahan Desa, sehingga 
tidak terkesan bahawa pemerintahan desa itu hanya tugas Kepala desa dan BPD saja bukan 
seperti halnya,jadi ada kewajiaban semua komponen untuk ikut bertanggung jawab 
terhadap kemajuan pembangunan Desa di mengingat pemerintahan desa pemerintahan yang 
paling bawah dan sangat menentukan sangat menentukan berhasil tidaknya program 
pembangunan secara keluruhan. 

 
Faktor yang menghambat 

Beberapa Faktor penghambat pelaksanaan otonomi desa  yang dialksanakan oleh 
Kepala Desa dan BPD Desa Tirta Kencana sebagaimana dikemukakan oleh Kepala  Desa 
Tirtakencana  (Wawancara tanggal 16 Nopember  2010) mengatakan bahwa: 

Sarana dan Prasarana  
Terbatasnya sarana dan prasarana bahkan tidak ada sama sekali alat transportasi, 

Kantor masih semi permanen secara umum dan ruangan antara  Kepala Desa, BPD masih 
menyatu dengan kepala Desa .Alat Tulis (Komputer) juga belum ada sama sekali sebagai 
pendukung Pelaksanaan Tugas, pelaksanaan otonomi desa dalam rangka pelaksanaan  
Pembangunan Desa terutama pelayanan masyarakat. 

Sedikitnya aset desa yang menghasilkan pendapatan sehingga desa pada umumnya 
kesulitan mendapatkan sumber pendapatan desa yang memadahi, sehingga pelaksanaan 
pembangunan desa sangat lamban. 

Rendahnya gaji/upah kepala Desa dan perangkat desa sehingga mengakibatkan juga 
rendahnya etos kerja para kepala desa dan perangkat desa , termasuk gaji Badan Perwakilan 
Desa (BPD) sehingga pada akhirnya akan sangat mengganggu optimalnya pelaksanaan 
otonomi desa. 

 
PENUTUP 
Kesimpulan  

 
1. Pelaksanaan otonomi  Desa pada daerah penelitian secara umum sudah dapat berjalan 

sesuai dengan ketentuan   Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005  namun belum maksimal khususnya terhadap 
pelaksana pembangunan di segala bidang di Desa penelitian baik  desa-desa yang ada 
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di Kecamatan Toili  maupun  desa –desa yang ada di Kecamatan Luwuk Timur 
Kabupaten Banggai. 

2.  Faktor yang penghambat dan pendukung pelaksanaan otonomi desa pada  Desa –desa 
penelitian baik Kecamatan Toili maupun Luwuk Timur Kabupaten Banggai adalah 
secara umum sama persis yaitu : 

- Faktor penghambat adalah sarana dan prasarana 
- Faktor pendukung adalah faktor dana, faktor koordinasi dan faktor komitmen. 
 

3.  Hal ini sesuai dengan hasil wawancara antara penulis dengan Camat Toili dan camat 
Luwuk Timur serta Kepala Desa Tirtakencana ,Kepala Desa Cendanapura , Kepala 
Desa Unduhon serta Kepala Desa Kayutanyo secara terpisah mengatakan yang secara 
rutin camat melakukan pembinaan pada lembaga-lembaga yang ada di Desa khususnya 
pada desa penelitian masing-masing tersebut  dari jawaban responden menyatakan  52 
% bahwa pelaksanaan otonomi  Desa pada daerah penelitian  telah berjalan sesuai 
dengan harapan masyarakat walaupun masih banyak kekurangan anatara lain perihal 
pelayanan kepada masyarakat karena dengan luasnya wilayah desa sehingga  sering 
dijumpai kepla desa dan perangkat desa banyak dilapangan sehingga masyarakat agak 
sulit ketemu di kantor desa. Kemudian dari sector Pengawasan desa yang dilaksanakan 
oleh BPD sebagai lembaga Perwakilan Desa telah dilaksanakan dengan  baik Dan 
untuk dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan Peraturan 
Desa dijumpai ada sejumlah pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan desa 
walaupun tidak sering. Apabila menemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan 
Peraturan desa, maka BPD langsung mengadakan koordinasi dengan Kepala desa 
untuk mengambil tindakan dan keputusan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat 
dan duketahui oleh masyarakat. 

 
 Saran  
1. Kerja sama antara dengan Kepala Desa ,perangkat desa dan BPD secara umum  harus 

lebih ditingkatkan lagi dalam pelaksanaan otonomi  desa.  
2. Saling koordinasi dalam hal pengawasan pelaksanaan Peraturan desa antara BPD 

dengan Kepala desa sesuatu hal yang penting agar tidak terjadi kesalahpahaman 
diantara masing-masing pihak. 

3. Sebagai suatu lembaga yang tugasnya adalah melakukan pengawasan maka BPD desa 
harus bertindak tegas kalau dalam pengawasan tersebut terdapat pelanggaran dalam 
pelaksanaan Peraturan desa misalnya lansung mengonfimasikan hal tersebut dengan 
Kepala Desa  

4. Keterlibatan BPD dalam Tahapan dalam pembuatan Keputusan Desa adalah suatu 
keharusan untuk itu diharapkan BPD Desa dapat dilibatkan dalam semua tahapan –
tahapan tersebut. 

5. Untuk meningkatkan etos kerja bagi kepala desa dan perangkat desa hendaknya 
pemerintah daerah dapat menaikan gaji/upah kepala desa dan perangkat desa 
mengingat aset desa sangat minim. 

6. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk pengadaan transportasi desa . 
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