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SARI 

Shela, Didit N. D. 2013.Konflik Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala 

Desa (Studi Kasus Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan 

Tahun 2001-2006).Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu 

Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Setiajid, M. Si. 

Pembimbing II: Moh. Aris Munandar, S. Sos, MM. 115 hlm. 

Kata Kunci: Konflik, BPD, Kepala Desa, Desa 

Munculnya konflik BPD dengan Kepala Desa di Desa Cangkring 

Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogantahun 2001-2006 dipicu oleh hasil 

Pilkades tahun 1998, yang melahirkan tiga kubu dalam pemerintahan desa. Dua 

kubu yang paling dominan adalah kubu A dan kubu B. Kubu A yang terdiri dari 

Kepala Desa dan pendukungnya, sedangkan kubu B terdiri dari beberapa 

perangkat desa dan BPD. Konflik BPD dengan Kepala Desa dimulai dengan 

masuknya orang-orang kubu B (lawan kubu Kepala Desa) dalam organisasi BPD. 

Sehingga menjadikan pelaksanaan pembangunan desa tahun 2001-2006 berjalan 

kurang maksimal.Tujuan penelitian ini adalah (1)Untuk mengetahui faktor apa 

saja yang menyebabkan terjadinya konflik BPD dengan Kepala Desadi Desa 

Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogantahun 2001-2006, 

(2)Mengetahui konflik BPD dengan Kepala Desadi Desa Cangkring Kecamatan 

Tegowanu Kabupaten Grobogantahun 2001-2006, (3)Mengetahui upaya 

Pemerintah Desa yang selama ini telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik 

BPD dengan Kepala Desa di Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten 

Grobogan tahun 2001-2006. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif.Fokus penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya konflik BPD 

dengan Kepala Desadi Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten 

Grobogantahun 2001-2006, terjadinya konflik BPD dengan Kepala Desa diDesa 

Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2001-2006, upaya 

pemerintah desa dalam menyelesaikan Konflik BPD dengan Kepala Desadi Desa 

Cangkring tahun 2001-2006.Sumber data primer dalam penelitian ini adalahBPD, 

Perangkat Desa, Kepala Desa tahun 2001, tokoh-tokoh masyarakat dan 

masyarakat itu sendiri.Sumber data sekundernya adalahdokumentasi dan buku, 

arsip dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.Teknik pengumpulan data 

yang digunakan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.Untuk mendapatkan 

validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi 

sumber sebagai teknik pemeriksaan data. Dalam penelitian ini analisis yang 

digunakan bersifat deskriptif analisis yang dilakukan dengan 4 tahap, yaitu (1) 

pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan 

kesimpulan atau verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum faktor yang 

menyebabkan terjadinya konflik BPD dengan Kepala Desa adalah antara BPD dan 

Kepala Desa lebih mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok, sisa kompetisi 

Pilkades 1998, persepsi BPD dan Kepala Desa atas kinerja masing-masing dalam 

Pemerintahan Desa.Konflik antara BPD dengan Kepala Desa terjadi dalam 



 

 

x 

 

penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pelaksanaan APB-Desa 

yang di dalamnya terdapat ketidakcocokan tujuan antara rencana anggaran 

pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan desa. Awal munculnya konflik 

BPD dengan Kepala Desa di Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten 

Grobogan tahun 2001-2006 di karenakan antara BPD maupun Kepala Desa bukan 

merupakan satu kubu/kelompok, sehingga dalam pemerintahan banyak timbul 

perbedaan pendapat/paham. BPD selalu mencari kelemahan Kepala Desa, 

akhirnya BPD berhasil menjatuhkan Kepala Desa dengan ditemukannya 14 

temuanketidaksesuaian anggaran pembangunan dengan pelaksanaannya. Konflik 

tersebut tidak sampai kontak fisik tetapi hanya berupa perdebatan/pertentangan 

hebat. Konflik tersebut berakibat positif dan negatif, akibat positifnya ditemukan 

penyalahgunaan anggaran pembangunan yang dilakukan Kepala Desa tahun 1998 

oleh BPD, meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan desa, 

sedangkan akibat negatifnya adalah pemerintahan desa yang tidak kondusif 

(antara perangkat-perangkat desa kurang kerjasama, komunikasi) dan kurang 

maksimalnya pelaksanaan program kerja tahun 2001-2006 khususnya dalam hal 

pemabangunan fisik.Upaya penyelesaian konflik tersebut dilakukan oleh BPD, 

Kepala Desa, Perangkat Desa dan  Pemerintah Desa. Dari pihak BPD dengan cara 

kompromi yaitu mendekati dan mengajak berunding bersama walaupun hal 

tersebut tidak diindahkan oleh Kepala Desa. Upaya penyelesaian dari Kepala 

Desa dengan cara menghindar yaitu berusaha mengurangi intensitas 

bertemu/bertatap muka, sedangkan Perangkat Desa dengan cara obliging yaitu 

menyatukan keduanya agar dapat membicarakan masalah dengan baik. Upaya 

Pemerintah Desa atas akibat konflik tersebut dengan mengadakan audit dan 

melimpahkan masalah tersebut ke Pemerintah Daerah melalui Inspektorat 

Kabupaten. Upaya dalam mengembalikan temuan dengan melelang bengkok 

pensiunan Kepala Desa tahun 1998. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Desa merupakan kehidupan masyarakat akar rumput. Desa 

mempunyai dua wilayah berbeda tetapi saling berkaitan. Pertama, wilayah 

internal desa yang secara politik menunjuk pada relasi antara pemerintah 

desa, Badan Perwakilan Desa, institusi lokal, dan warga masyarakat. Kedua, 

wilayah eksternal desa yaitu wilayah hubungan antara desa dengan 

pemerintah supra desa (pusat, propinsi, kabupaten dan kecamatan). Sebagai 

perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang sesuai 

dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi 

sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan 

Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan Kepala Desa.  

Pemerintahan Desa merupakan pusat dari berbagai kegiatan 

pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Penyelenggaraannya 

merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga 

desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakatnya. Dalam kegiatan pemerintah, pembangunan dan 

kemasyarakatan yang mengemban tugas dan kewajiban serta tanggung jawab 

utama adalah Kepala Desa.  

Menurut Prasadja (1982:51), munculnya kelompok-kelompok yang 

mempunyai kepentingan berbeda-beda di desa akan membawa pengaruh yang 

penting. Terutama akibat lemahnya sistem komunal desa, dukungan yang 
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integratif sukar diperoleh seperti pada masa lampau. Dengan demikian 

pemimpin-pemimpin kelompok yang berkepentingan yang mempunyai 

pengaruh kuat melalui aliran kepercayaan di desa.  

Dalam pemerintahan desa antara BPD dan Kepala Desa merupakan 

mitra kerja. Seharusnya BPD dan Kepala Desa sejalan dalam 

menyelenggarakan pemerintahan desa. Kepala Desa dalam memimpin 

penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan kebijakan-kebijakan 

yang ditetapkan bersama BPD sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman 

Umum Pengaturan Mengenai Desa. Jadi, segala keputusan kepala desa yang 

bersifat mengatur dan mempunyai akibat pembebanan terhadap masyarakat 

harus dimusyawarahkan dengan BPD. 

Kurang maksimalnya pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan berbagai permasalahan 

dalam pemerintahan desa. Kelemahan penegakan hukum dinilai kalangan 

akademisi mendorong konflik horizontal. Dalam konflik antara BPD dan 

Kepala Desa perlu mediasi dari pihak luar 

(http://www.suaramerdeka.com/harian/0210/19/kot15.htm diakses tanggal 2 

Agustus 2012 pukul 09:38 WIB).  

Menurut Ir Hendro Msc mengatakan bahwa penguatan peranan BPD 

penting untuk memberdayakan institusi dalam meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam pemerintahan. Upaya penguatan dimaksudkan untuk lebih 

menjadikan institusi itu terlegitimasi dan mampu mengakses kebijakan 

http://www.suaramerdeka.com/harian/0210/19/kot15.htm
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pemerintah agar membuahkan hasil yang optimal dan betul-betul bermanfaat 

bagi rakyat banyak. Hal itu dapat tercipta manakala proses kebijakan makin 

melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui penyusunan program dari 

bawah yang aspiratif. Peran BPD dan Kepala Desa harus sinergis, selama 

keduanya tidak dapat sinergi, maka di sana akan ada konflik di antara 

keduanya (http://www.suaramerdeka.com/harian/0305/22/slo23.htm diakses 

tanggal 2 Agustus 2012 pukul 09:38 WIB). Di Kudus Kecamatan Jati Desa 

Jati Kulon hubungan BPD dan Kepala Desa menjadi tidak harmonis karena 

terbitnya Peraturan Bupati, peraturan ini membuat konflik antar kelompok di 

tingkat bawah (http://www.suaramerdeka.com/harian/0512/16/mur07.htm 

diakses tanggal 2 Agustus 2012 pukul 09:40 WIB).   

Di Purwokerto, pemberlakuan Perda Nomor 2 Tahun 2000 berjalan 

kurang efektif. Peraturan itu mewajibkan Kepala Desa menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban kepada BPD, tetapi banyak Kepala Desa tidak 

melaksanakannya, hal ini menunjukkan ada hubungan kurang harmonis 

dengan BPD (http://www.suaramerdeka.com/harian/0505/02/ban10.htm 

diakses tanggal 2 Agustus 2012 pukul 09:40 WIB). Konflik BPD dengan 

Kepala Desa juga terjadi di desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten 

Grobogan. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan terdapat konflik 

BPD dengan Kepala Desa pada tahun 2001 sampai 2006 di Desa Cangkring 

Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.  

Timbulnya konflik BPD dengan Kepala Desa di Desa Cangkring 

Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2001-2006 dikarenakan 

http://www.suaramerdeka.com/harian/0305/22/slo23.htm
http://www.suaramerdeka.com/harian/0512/16/mur07.htm
http://www.suaramerdeka.com/harian/0505/02/ban10.htm
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adanya oposisi atau pertentangan, ketidaksesuaian paham, tidak adanya 

kompromi dan lainnya. Adanya pilkades sebelum terpilihnya Kepala Desa 

sebagai pemimpin di pemerintahan desa, menimbulkan terbentuknya kubu-

kubu di Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Kubu-

kubu tersebut bertujuan mensukseskan calon-calon Kepala Desa menjadi 

Kepala Desa terpilih. Menurut keterangan Bapak Sopan selaku panitia 

pengawas pemilu pada waktu itu, dua kubu yang paling dominan adalah kubu 

A dan kubu B. Kubu A yang terdiri dari Kepala Desa terpilih dan 

pendukungnya, sedangkan kubu B terdiri dari elemen perangkat desa, salah 

satunya adalah BPD. Setelah terpilihnya Kepala Desa dari kubu A, antara 

Kepala Desa dan BPD banyak menuai pertentangan/ketidaksesuaian paham 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut terlihat dari bidang 

pembangunan desa. Menurut keterangan Bapak Sartono selaku Perangkat 

Desa, dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan desa antara BPD dan 

Perangkat Desa lainnya tidak sejalan dengan Kepala Desa. Kepala Desa 

dalam mengeluarkan kebijakan pembangunan dimusyawarahkan dengan BPD 

akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil musyawarah. 

Menurut Bapak Eko selaku Ketua BPD, hasil musyawarah rencana bangunan 

desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh BPD, LPMD, RT/RW dan tokoh 

masyarakat, Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa tidak sesuai 

dengan aturan/kebijakan yang dikeluarkan. Menurut hasil audit yang 

dilakukan BPD terhadap laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, ada 

beberapa program pembangunan desa tidak berjalan akan tetapi dana 
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pembangunannya sudah terserap. Akhirnya masalah tersebut dilimpahkan ke 

Bawasda (Badan Pengawas Daerah). Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 

konflik BPD dengan Kepala Desa, khususnya dalam hal pelaksanaan APB-

Desa. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti berminat dan sangat 

tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Cangkring Kabupaten Grobogan 

dengan mengambil judul “Konflik Badan Permusyawaratan Desa dengan 

Kepala Desa (Studi Kasus Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu 

Kabupaten Grobogan tahun 2001-2006)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka pokok 

permasalahan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.   Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya konflik Badan 

Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa di Desa Cangkring 

Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2001-2006? 

2.   Bagaimana konflik Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa 

di Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 

2001-2006 itu terjadi? 

3.   Bagaimana upaya-upaya Pemerintah Desa yang selama ini telah 

dilakukan untuk menyelesaikan konflik Badan Permusyawaratan Desa 

dengan Kepala Desa di Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu 

Kabupaten Grobogan tahun 2001-2006? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini bertujuan sebagai berikut. 

1.   Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik 

Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa di Desa Cangkring 

Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2001-2006. 

2.   Untuk mengetahui konflik Badan Permusyawaratan Desa dengan 

Kepala Desa di Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten 

Grobogan tahun 2001-2006 itu terjadi. 

3.   Untuk mengetahui upaya-upaya Pemerintah Desa yang selama ini telah 

dilakukan untuk menyelesaikan konflik Badan Permusyawaratan Desa 

dengan Kepala Desa di Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu 

Kabupaten Grobogan tahun 2001-2006. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi peneliti 

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat 

selama kuliah di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 

Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Semarang. 

b. Bagi pembaca 

Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan dan 

dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk mengetahui bagaimana 
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pelaksanaan tupoksi Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala 

Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Sebagai media untuk mentransformasikan ilmu yang diperoleh 

di bangku kuliah dengan di lapangan guna menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman. 

b. Bagi masyarakat 

Sebagai masukan Pemerintah Kabupaten dalam merumuskan 

dan menentukan kebijakan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi 

Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa agar dapat berfungsi 

efektif dalam rangka demokratisasi desa. 

c. Bagi pembaca 

Sebagai informasi bagi penelitian sejenis dan menjadi 

rangsangan bagi penulis dan peneliti lainnya secara luas dan 

mendalam. 

E. Batasan Istilah 

Suatu penelitian diperlukan gambaran yang jelas mengenai istilah 

dalam judul penelitian, maka diberikan batasan-batasan istilah dengan tujuan 

agar peneliti tetap berada dalam pengertian yang dimaksud dalam judul. 

Adapun istilah tersebut sebagai berikut. 
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1. Konflik 

Konflik merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan 

masyarakat, baik masyarakat yang bertipe tradisional maupun 

masyarakat yang bercorak modern. Konflik dapat terjadi antara individu-

individu, antara kelompok-kelompok dan antara organisasi-organisasi. 

Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-

orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi. Menurut Winardi 

(2007:5), konflik muncul apabila terdapat adanya ketidaksesuaian paham 

pada sebuah situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran tertentu dan/atau 

terdapat adanya antagonisme-antagonisme emosional. 

Konflik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah konflik 

BPD dengan Kepala Desa, yaitu menyangkut ketidaksesuaian atau 

ketidaksepakatan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan dalam  

pelaksanaan APB-Desa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Konflik 

1. Pengertian Konflik 

Konflik adalah aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindarkan 

dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas 

kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang 

ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan 

hambatan yang diwariskan. Namun cara kita menangani konflik adalah 

persoalan kebiasaan dan pilihan. Adalah mungkin mengubah respon 

kebiasaan dan melakukan penentuan pilihan-pilihan tepat (Miall, dkk, 

2002:7-8).   

Menurut Webster (dalam Pruitt dan Rubin, 2009:9), istilah conflict 

di dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau 

perjuangan” yaitu: 

“berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu 

kemudian berkembang dengan masuknya “ketidaksepakatan yang 

tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain”. 

Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek 

psikologis di balik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi 

fisik itu sendiri. Secara singkat istilah conflict menjadi begitu 

meluas sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai sebuah 

konsep tunggal”. 

 

Konflik antar pribadi terjadi antara seorang individu atau lebih. 

Apabila dua orang individu masing-masing berpegang pada pandangan 

yang sama sekali bertentangan satu sama lain, dan mereka tidak pernah 
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berkompromi, dan masing-masing menarik kesimpulan-kesimpulan 

berbeda-berbeda, dan apabila mereka cenderung bersifat tidak toleran, 

maka dapat dipastikan akan timbulnya konflik tertentu. Konflik antar 

kelompok merupakan hal yang lazim terjadi pada organisasi-organisasi. 

Konflik antara oragnisasi-organisasi merupakan persoalan yang lebih luas. 

Dalam pandangan Mitchell (dalam Handoyo, dkk, 2007:92) 

mengenai konflik yaitu: 

”konflik adalah sesuatu yang tak dapat dielakkan karena it can 

originate in individual and group reactions to situations of scare 

resources; to devision of function within society; and to 

differentiation of power and resultant competition for limited 

supplies of goods, status valued roles and power as-an-end-in-

itself”. 

 

2. Teori Konflik 

Menurut Gouldner (dalam Johnson, 1990:264) mengemukakan 

bahwa ketegangan antara bagian-bagian dan keseluruhan tercermin dalam 

berbagai teori-teori yang mendalilkan suatu konflik endemik antara 

individu dan masyarakat atau kelompok-kelompok. 

Goffman memperlihatkan bahwa berbagai ritus yang 

memperlihatkan rasa hormat sering membantu mempertahankan suatu 

tingkat jarak sosial tertentu antara orang-orang dan untuk melindungi hak-

hak individu yang fundamental dalam keleluasaan serta kebebasan 

individu (dalam Johnson, 1990:265). Sedangkan Coser (dalam  Johnson, 

1990:196) memperlihatkan bahwa konflik tidak harus merusakkan atau 

bersifat disfungsional untuk sistem di mana konflik itu terjadi, melainkan 
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bahwa konflik itu dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif atau 

menguntungkan sistem itu. 

Dalam realitasnya, masyarakat modern tidak hanya bisa dilihat dari 

perspektif struktural-fungsional dan teori konsensus yang menekankan 

pada integrasi, tetapi harus dipandang dari sisi lain yaitu muncul dan 

berkembangnya differensiasi yang melahirkan konflik atau perpecahan 

sebagai akibat ketidakmampuan masyarakat (sistem sosial) memenuhi 

(mengakomodasi) tuntutan dari berbagai komponen dalam sistem sosial 

tersebut (Handoyo, dkk, 2007:101).  

Menurut Galtung (dalam Miall, dkk, 2002:20-21), mengajukan 

sebuah model konflik yang berpengaruh, yang meliputi konflik yang 

simetris ataupun konflik yang tidak simetris. Dia menyatakan bahwa 

konflik dapat dilihat sebagai sebuah segitiga, dengan kontradiksi, sikap 

dan perilaku pada puncak-puncaknya. Di sini kontradiksi yang merujuk 

pada dasar situasi konflik, yang termasuk “ketidakcocokan tujuan” yang 

ada atau yang dirasakan oleh pihak-pihak yang bertikai. 

Dalam sebuah konflik yang tidak simetris, kontradiksi ditentukan 

oleh pihak-pihak yang bertikai, hubungan mereka dan benturan 

kepentingan inheren antara mereka dalam berhubungan. Sikap merupakan 

persepsi pihak-pihak yang bertikai. Sikap juga dapat bersifat negatif atau 

positif. Sikap sering kali dipengaruhi oleh emosi seperti ketakutan, 

kemarahan, kepahitan dan kebencian. Sikap tersebut termasuk elemen 

emotif (perasaan), kognitif (keyakinan) dan konatif (kehendak).  
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Konflik yang tidak simetris bahkan menimbulkan korban pada 

masing-masing pihak, pada pihak yang kuat ada resiko dalam 

mempertahankan diri mereka sendiri dalam kekuasaan dan menjaga pihak 

yang lemah tetap berada dibawah. Konflik tidak simetris juga berakibat 

sangat keras, yaitu risiko hubungan menjadi sesuatu yang tidak dapat 

ditahan oleh pihak yang berkonflik. 

Menurut Van Der Merwe (1989) sebagaimana dikutip dalam 

(Miall, dkk , 2002:25) elemen-elemen yang secara tradisional dilihat 

sebagai penyelesaian konflik (sikap, hubungan, negosiasi, mediasi), tetapi 

elemen-elemen ini dapat juga dilihat guna memainkan peran pelengkap 

dalam proses transformasi hubungan tidak simetris yang lebih besar. 

 

Kesadaran,  Mobilisasi, 

     Kehati-hatian  pemberdayaan 

 

 

        Konfrontasi, 

              konflik yang jelas 

 

 

 

Gambar 1. Mentransformasikan Konflik yang Tidak Simetris 

Konflik muncul sebagai akibat ketidaksesuaian paham pada sebuah 

situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran tertentu dan/atau terdapat 

Penindasan, 

Ketidakadilan

, Konflik laten 

 

Sikap    Negosiasi, 

yang diubah  mediasi 

 

 

Hubungan yang diubah, 

keseimbangan kekuasaan baru 

Disepakati 
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adanya antagonisme-antagonisme emosional. Ada dua macam konflik 

dalam organisasi (Winardi, 2007:5), yaitu: 

a. konflik-konflik substantif (substantive conflicts), meliputi 

ketidaksesuaian paham tentang hal-hal seperti tujuan-tujuan, 

alokasi sumber-sumber daya, distribusi imbalan-imbalan, 

kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur-prosedur, serta 

penugasan pekerjaan. 

b. konflik-konflik emosional (emotional conflicts), timbul karena 

perasaan-perasaan marah, ketidakpercayaan, ketidaksenangan, 

takut dan sikap menentang, maupun bentrokan-bentrokan 

kepribadian. 

 

3. Pendekatan konflik 

 Satu kebiasaan dalam konflik adalah memberikan prioritas yang 

tinggi guna mempertahankan kepentingan pihaknya sendiri. Menurut 

Winardi (2007:17), konflik dapat dihadapi dengan cara: bersikap tidak 

acuh terhadapnya, menekannya, menyelesaikannya. Sikap tidak acuh 

berarti bahwa tidak adanya upaya langsung untuk menghadapi sebuah 

konflik yang telah termanifestasi. Maka, dalam keadaan demikian, konflik 

dibiarkan berkembang menjadi sebuah kekuatan konstruktif atau sebuah 

kekuatan dekstruktif. Sedangkan menekan sebuah konflik yang terjadi 

menyebabkan menyusutnya dampak konflik yang negatif, tetapi  tidak 

mengatasi, ataupun meniadakan pokok-pokok penyebab timbulnya konflik 

tersebut. Penyelesaian konflik hanya terjadi, apabila alasan-alasan latar 

belakang terjadinya sesuatu konflik ditiadakan dan tidak disisakan kondisi-

kondisi yang menggantung atau antagonisme-antagonisme untuk penyebab 

timbulnya lagi konflik pada masa mendatang. 
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Tabel 1. Pendekatan Konflik 

No. Pendekatan 
Perhatian Bagi Diri Sendiri dan 

Orang Lain 

1. Pertikaian Kepedulian yang tinggi terhadap 

kepentingannya sendiri dan 

kepedulian yang rendah terhadap 

kepentingan pihak lain 

2. Mengalah Perhatian yang lebih terhadap 

kepentingan pihak lain ketimbang 

kepentingan diri sendiri 

3.  Menghindari konflik dan 

mengundurkan diri 

Kepedulian yang rendah bagi diri 

sendiri dan bagi pihak lain 

4.  Mencari kompromi dan 

mengakomodasi 

kepentingan kedua belah 

pihak 

Menyeimbangkan perhatian pada diri 

sendiri dan pihak lain 

5. Berusaha untuk mencari 

hasil penyelesaian masalah 

yang kreatif 

Ketenegasan yang kuat terhadap 

kepentingan diri sendiri, tetapi juga 

menyadari aspirasi dan kebutuhan 

pihak lain 

         Sumber: Winardi, 2007:5 

Secara tradisional, tugas penyelesaian konflik adalah membantu 

pihak-pihak yang merasakan situasi yang mereka alami sebagai sebuah 

situasi zero-sum (keuntungan diri sendiri adalah kerugian pihak lain) agar 

melihat konflik sebagai keadaan non-zero-sum (di mana kedua belah pihak 

dapat memperoleh hasil atau keduanya dapat sama-sama tidak 

memperoleh hasil) dan kemudian membantu pihak-pihak yang bertikai 

berpindah ke arah hasil positif (Miall, dkk, 2002:10). 
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Tabel 2. Sebuah Kontinum Konflik 

Menang atau Kalah Berada di antaranya Melakukan 

Kompromis 

Berpegang teguh 

pada pendirian 

Struktur organisasi 

berubah 

Doronglah pola 

interaksi 

Tindakan 

berdasarkan tujuan-

tujuan sendiri 

Manfaatkanlah 

interdependensi 

pekerjaan 

Carilah pemecahan, dan 

janganlah menekan 

pihak lain 

Menyalahkan pihak 

lain atas kegagalan 

atau kesulitan 

Praktekanlah upaya 

menghindari 

Pandanglah situasi dan 

problem secara luas 

 

Upayakanlah untuk 

mencapai 

keuntungan khusus 

untuk saudara 

sendiri 

Ubahlah susunan dan 

isi pekerjaan 

Berilah kepercayaan 

kepada pihak lain 

Ancam dan makilah 

pihak lain 

Terapkanlah latihan 

keterampilan antar 

perorangan 

Janganlah mengambil 

posisi inisial 

Sumber : Winardi, 2007:3     

4. Manajemen Konflik 

Dalam interaksi dan interelasi sosial antar individu atau antar 

kelompok, konflik sebenarnya merupakan hal alamiah. Dahulu konflik 

dianggap sebagai gejala atau fenomena yang tidak wajar dan berakibat 

negatif, tetapi sekarang konflik dianggap sebagai gejala yang wajar yang 

dapat berakibat negatif maupun positif tergantung bagaimana cara 

mengelolanya.  

Dalam mengatasi konflik yang terjadi, harus terlebih dahulu 

mengetahui termasuk tipe konflik apakah yang sedang terjadi. Konflik 

intrapersonal melibatkan ketidaksesuaian emosi bagi individu ketika 

keahlian, kepentingan, tujuan atau nilai-nilai digelar untuk memenuhi 

tugas-tugas atau pengharapan yang jauh dari menyenangkan. Konflik ini 
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merintangi kehidupan sehari-hari dan dapat menghentikan kegiatan 

beberapa orang. Sedangkan konflik interpersonal lebih jamak 

diasosiasikan dengan manajemen konflik karena konflik ini melibatkan 

sekelompok orang. Konflik interpersonal dibagi menjadi dua, yaitu 

intragroup dan intergroup. Konflik yang menjadi global, mencakup 

beberapa kelompok, diklasifikasikan sebagai konflik intergroup. 

Sedangkan konflik intragroup adalah konflik yang paling kompleks dan 

paling serius.  

Selanjutnya (Winardi, 2007:5), menyebutkan dua macam konflik 

menurut keuntungan dan kerugian yang ditimbulkannya, yaitu: 

“konflik destruktif yang dapat menimbulkan kerugian berupa 

perasaan cemas/tegang (stress), komunikasi yang menyusut, 

persaingan yang menghebat, perhatian yang menyusut terhadap 

tujuan bersama. Sedangkan konflik konstruktif tidak menimbulkan 

kerugian akan tetapi menyebabkan timbulnya keuntungan berupa 

kreativitas dan inovasi yang meningkat, upaya yang meningkat, 

ikatan (kohesi) yang semakin kuat, dan ketegangan yang 

menyusut”. 

 

Menurut Hendricks (2008:46), yang paling baik adalah 

menyelesaikan konflik saat konflik itu hanya melibatkan segmen 

kelompok yang paling kecil. Sekali orang terlibat dalam konflik, 

kemungkinan pengrusakan dan membahayakan orang lain dapat 

meningkat menjadi demikian besar. 

Mengatasi dan menyelesaikan suatu konflik bukanlah suatu yang 

sederhana. Cepat tidaknya suatu konflik dapat diatasi tergantung pada 

kesediaan dan keterbukaan pihak-pihak yang bersengketa untuk 

menyelesaikan konflik, berat ringannya bobot atau tingkat konflik tersebut 
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serta kemampuan campur tangan (intervensi) pihak ketiga yang turut 

berusaha mengatasi konflik yang muncul. 

Menurut Hendrick (2008:48-52) merekomendasikan lima gaya 

manajemen konflik, yaitu: 

a. gaya penyelesaian konflik dengan model obliging 

Gaya ini mengandalkan adanya kerelaan membantu 

menempatkan nilai yang tinggi untuk orang lain, sementara 

dirinya sendiri dinilai rendah. Gaya ini dapat dipakai sebagai 

strategi yang sengaja digunakan untuk mengangkat atau 

menghargai orang lain. Penggunaan gaya ini dapat 

menyempitkan perbedaan antar kelompok dan mendorong 

pihak yang berkonflik mencari kesamaan dasar. Bila 

digunakan secara efektif, gaya ini dapat mengawetkan dan 

melanggengkan hubungan diantara pihak-pihak yang terlibat 

konflik. 

b. gaya mendominasi (dominating) atau pemaksaan (forcing) 

Gaya ini merupakan lawan dari gaya obliging. Gaya ini 

memiliki kecenderungan menggunakan kekuasaan untuk 

mendominasi orang lain atau memaksa orang lain untuk 

menyetujui atas dasar posisinya. Gaya ini efektif digunakan 

dalam situasi kondisi dimana dibutuhkan suatu keputusan yang 

cepat atau jika persoalan yang dibicarakan kurang penting. 

Gaya ini paling banyak diasosiakan dengan gertakan atau 

hardball tactic dari pada pialang kekuasaan. 

c. gaya menghindar (avoiding)  

Gaya ini mengandaikan bahwa seseorang menyadari 

adanya konflik tetapi bereaksi menghindari, menarik diri dari 

situasi konflik atau bersikap netral. Gaya ini cocok jika isu 

yang muncul tidak begitu penting atau bersifat minor. Jika 

pihak pengambil keputusan tidak mempunyai informasi yang 

cukup untuk memecahkan konflik, maka menghindar atau 

menunda merupakan  cara yang tepat. Gaya ini dapat pula 

membuat frustasi orang lain karena jawaban penyelesaian 

konflik mengambang atau lambat. 

d. gaya kompromi (compromising) 

Gaya ini muncul jika pihak yang berkonflik harus 

mengorbankan keinginan atau kebutuhannya dan terlibat 

bersama dalam proses mencapai sasaran dan memenuhi 

kebutuhan kedua belah pihak. Kompromi dipandang efektif 

sebagai gaya manajemen konflik bila isu yang dikembangkan 

sangat kompleks atau bila ada keseimbangan kekuatan. 

Kompromi bisa menjadi pemecah perbedaan atau pertukaran 
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konsesi. Kompromi dapat menjadi pilihan bila model lain 

gagal dan cara ini hampir selalu dipakai oleh semua pihak 

yang berselisih sebagai sarana untuk saling memberi sesuatu 

guna mendapatkan pemecahan atau jalan keluar. 

 

B. Desa 

1. Pengertian Desa 

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Menurut 

Unang Sunardjo (dalam Wasistiono dan Irwan Tahir AP, 2007:10) 

menjelaskan bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum 

berdasarkan Adat dan Hukum Adat yang menetap dalam suatu wilayah 

tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik 

karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan 

politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang 

dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. 

Menurut Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan 

dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 

asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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“Desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman 

Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa 

penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal 

Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Kata “desa” sendiri 

berasal dari bahasa India yakni swadesi yang berarti tempat asal, tempat 

tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan 

hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas 

(Wasistiono dan M. Irwan Tahir, 2007:7). 

Dalam istilah yang berbeda sebutan untuk desa dapat dilihat dari 

tinjauan sudut pandang suatu daerah, misalnya : di Aceh dengan nama 

Gampong atau Meunasah untuk daerah hukum yang paling bawah. Di 

daerah Batak, desa disebut dengan nama Kuta atau Huta. Di daerah 

Minangkabau dinamakan Nagari, di Sumatera Timur dinamakan Dusun 

atau Tiuh, di Minahasa diberi nama Wanua, di Ujung Pandang dinamakan 

Gaukang. 

Tabel 3. Perkembangan Desa menurut Dimensi Peraturan Perundang-

undangan di Indonesia 

No. Dimensi 

Waktu 

Produk Hukum Substansi 

1. 1906-1942 

(Kolonial 

Belanda) 

Inlandse Gemeente Ordonantie 

(IGO) Stbl. 83 Tahun 1906 

Desa di Jawa 

dan Madura 

2. 1938-1942 

(Kolonial 

Belanda) 

Inlandse Gemeente Ordonantie 

Buitengeweesten (IGOB) Stbl. 

490 Tahun 1938 

Desa di luar 

Jawa dan 

Madura 

3. 1942-1945 

(Militer 

Jepang) 

UU No. 22 Tahun 1942 Osamu 

Seirei 

IGO dan IGOB 

masih berlaku 

4. 1948-1965 

(Pemerintah 

RI) 

UU No. 22 Tahun 1948 Kemungkinan 

Desa sebagai 

Daerah Tkt III 



20 

 

 

 

5. (Pemerintah 

RI) 

UU No. 1 Tahun 1957 - 

6. 1965-1979 

(Pemerintah 

RI) 

UU No. 19 Tahun 1965 Desapraja 

7. 1979-1999 

(Pemerintah 

Ri) 

UU No. 5 Tahun 1979 Desa (sebutan 

secara 

seragam) 

8. 1999-Skrg 

(Pemerintah 

RI) 

UU No. 22 Tahun 1999 

UU No. 32 Tahun 2004 

Desa / disebut 

dengan nama 

lain 

Sumber : Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir, 2007:23 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang unsur-unsur 

desa. Menurut Bintarto (1983) sebagaimana dikutip dalam Wasistiono dan 

Irwan Tahir (2007:10-11) unsur-unsur yang harus ada dalam suatu desa 

adalah: 

a. daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak 

produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, 

luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat. 

b. penduduk, dalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, 

kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa 

setempat. 

c. tata Kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-

ikatan pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk 

kehidupan masyarakat desa (rural society). 

   

Maju mundurnya desa tergantung pada tiga unsur di atas, yang 

dalam kenyataannya ditentukan oleh faktor usaha manusia (human effort) 

dan tata geografis (geographical setting). Tiap-tiap daerah mempunyai 

human effort dan geographical setting yang berbeda-beda, sehingga 

tingkat kemakmuran dan tingkat kemajuan penduduk tidak sama. 

Secara sosiologis, masyarakat Desa memiliki karakteristik yang 

membedakannya dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Desa 

digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas 
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penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka 

saling mengenal. Dari sudut pandang ini, desa memiliki makna negatif dan 

positif. Makna negatif seperti kebodohan dan keterbelakangan. Sedangkan 

makna positif antara lain seperti kebersamaan dan kejujuran. 

Corak kehidupan di desa didasarkan pada ikatan kekeluargaan yang 

erat. Masyarakat merupakan suatu gegeinschaft yang memiliki unsur 

gotong royong yang kuat. Hal ini dapat dimengerti karena penduduk desa 

merupakan face to face group dimana mereka saling mengenal betul 

seolah-olah mengenal dirinya sendiri (Wasistiono dan M. Irwan Tahir, 

2007:11-12). 

2. Pemerintah Desa 

Susunan Pemerintah Desa diatur dalam Pasal 202 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah junto Pasal 26 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Desa terdiri 

dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari 

Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa lainnya 

terdiri atas: sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, unsur 

kewilayahan. 

3. Pemerintahan Desa 

Menurut Pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, 
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Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Oleh 

Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.  

Menurut Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari 

sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari 

penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan Desa merupakan unit 

terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk 

keberhasilan semua program. Upaya untuk memperkuat desa 

(pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan) merupakan langkah 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan 

otonomi daerah. 

4. Sumber Pendapatan Desa 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Desa menjelaskan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas: 
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a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, 

hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain 

pendapatan asli desa yang sah. 

b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh 

persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian 

diperuntukkan bagi desa. Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota 

paling sedikit 10% diberikan langsung kepada desa. Dari retribusi 

Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan 

secara proporsional. 

c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima oleh Kabupaten/Kota. Dana dari Kabupaten/Kota diberikan 

langsung kepada desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan 

ketentuan 30%  digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan 

BPD dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan 

pemerintahan. Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan 

penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Provinsi 

dan Kabupaten/Kota digunakan untuk percepatan atau akselerasi 

pembangunan desa. 

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Yang 

dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk 

hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain. Sumbangan serta pemberian 



24 

 

 

 

sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang. 

“Wakaf” dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakaf untuk 

memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai 

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan 

umum menurut syariah. 

C. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

1. Pengertian dan Kedudukan BPD 

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan 

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa (Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa). 

Perubahan Badan Perwakilan Desa menjadi Badan 

Permusyawaratan Desa didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya 

politik lokal yang berbasiskan filosofi musyawarah untuk mufakat. 

Musyawarah mengarah pada proses, sedangkan mufakat mengarah pada 

hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. 

Diharapkan melalui musyawarah untuk mufakat berbagai konflik antara 

elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai 

menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat.  

Keberadaan BPD sebagai pengganti Lembaga Masyarakat Desa 

(LMD) merupakan perwujudan dari aspirasi terhadap reformasi di bidang 
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pemerintahan khususnya sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kelancaran dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Kedudukan BPD sesuai Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten 

Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

adalah BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

desa. 

2. Dasar Hukum Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, dalam Pasal 200 ayat 1, bahwa Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota di bentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah 

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, 

disebutkan dalam Pasal 11, bahwa pemerintahan desa terdiri dari 

Pemerintah Desa dan BPD. 

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 

tentang Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Daerah Kabupaten 

Grobogan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga 

Kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan. 
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3. Tugas, Wewenang, Fungsi, Hak dan Kewajiban BPD 

a. Tugas dan Wewenang BPD 

Tugas dan wewenang BPD (Pasal 4 Peraturan Daerah 

Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa). 

1) Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. 

2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa 

dan peraturan Kepala Desa. 

3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. 

4) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. 

5) Menggali menampung, menghimpun, merumuskan dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. 

6) Menyusun tata tertib BPD. 

Wewenang BPD menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah: 

1) membahas rancangan peraturan-peraturan desa bersama Kepala 

Desa. 

2) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa 

dan peraturan Kepala Desa. 

3) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. 

4) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. 

5) menggali, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. 
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6) menyusun tata tertib BPD. 

b. Fungsi BPD 

Fungsi BPD (Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan 

Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa), 

mengadopsi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 

Tahun 2005 tentang Desa, yaitu: 

1) menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa 

2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

c. Hak BPD 

Hak BPD (Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan 

Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa), 

mengadopsi dari Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yaitu: 

1) meminta keterangan kepada Pemerintah Desa. 

2) menyatakan Pendapat. 

Menurut Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 

10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa), mengadopsi 

dari Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

72 Tahun 2005 tentang Desa, anggota BPD mempunyai hak. 

1) Mengajukan rancangan peraturan desa. 

2) Mengajukan pertanyaan. 

3) Menyampaikan usul dan pendapat. 

4) Memilih dan dipilih. 
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5) Memperoleh tunjangan. 

d. Kewajiban BPD 

Menurut Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 

10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa), mengadopsi 

dari Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

72 Tahun 2005 tentang Desa, anggota BPD mempunyai kewajiban. 

1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan menaati 

segala peraturan perundang-undangan. 

2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa. 

3) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti 

aspirasi masyarakat. 

5) Memproses pemilihan Kepala Desa. 

6) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, 

kelompok dan golongan. 

7) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat 

setempat. 

8) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 

kemasyarakatan. 
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4. Pelaksanaan Fungsi dan Peran BPD Dalam Pemerintahan Desa 

Untuk mencapai tujuan Pemerintahan Desa diperlukan suatu 

dukungan, kerjasama, dan koordinasi yang baik dari seluruh komponen 

lembaga-lembaga desa dan masyarakat khususnya BPD. 

Peranan BPD menjadi sangat penting, karena pada prinsipnya 

kegiatan pemerintahan Desa adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh 

Pemerintah Desa maupun BPD. Disini terlihat jelas bahwa BPD harus 

mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengayom adat istiadat, 

lembaga legislasi desa, penyalur aspirasi masyarakat, dan sebagai 

pengawas jalannya pemerintahan desa dengan baik. 

Salah satu fungsi yang sangat penting dari BPD adalah fungsi 

pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahanan Desa. Fungsi-

fungsi pengawas ini meliputi. 

a. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa 

Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala 

desa dengan persetujuan BPD. Rancangan Peraturan Desa dapat 

disusun oleh kepala desa dan atau BPD. Di dalam Peraturan Desa 

memuat materi. 

1) Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur (Rumah Tangga 

Desa). 

2) Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan 

masyarakat Desa. 
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3) Menetapkan segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban 

masyarakat Desa. 

4) Menetapkan hal-hal yang bersifat teknis sebagai pelaksanaan 

peraturan Daerah. 

Peraturan Desa harus dilaksanakan oleh Kepala Desa. Untuk 

melaksanakan Peraturan Desa, kepala desa menetapkan kebijakan 

pelaksanaannya dengan Keputusan Kepala Desa. 

BPD dapat menerima keterangan Kepala Desa tentang 

pelaksanaan Peraturan Desa. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan 

Desa terdapat penyimpangan, maka BPD dapat memberikan saran dan 

pendapat kepada kepala desa untuk perbaikan pelaksanaannya. 

b. Pengawasan terhadap pelaksanaan APB-Desa 

APB-Desa merupakan rencana operasional program 

pemerintahan dan pembangunan desa, dalam jangka waktu satu tahun 

anggaran yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka 

rupiah, yang mengandung target pendapatan dan perkiraan batas 

tertinggi pengeluaran desa. 

Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan APB-

Desa dilakukan  oleh BPD dan Bupati atau Pejabat yang berwenang 

(Bawasda). 

Dalam pelaksanaan APB-Desa, kepala desa dilarang melakukan 

belanja atas beban APB-Desa di luar yang telah ditetapkan dalam APB-

Desa tanpa persetujuan BPD. 
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c. Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Desa 

Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh 

kepala desa. Keputusan kepala desa dibuat sebagai penjabaran 

kebijakan teknis lebih lanjut dalam pelaksanaan Peraturan Desa, APB-

Desa atau hal-hal penting lainnya. 

Pengawasan terhadap keputusan kepala desa misalnya dalam 

pelaksanaan Peraturan Desa, dilaksanakan melalui penyampaian 

tembusan Keputusan Kepala Desa tersebut baik kepada BPD, Bupati, 

dan Camat. 

Melalui rapat BPD dapat memberikan legalisasi terhadap 

penetapan Keputusan Kepala Desa mengenai pelaksanaan Peraturan 

Desa dan Pengaturan desa yang bersifat insidentil, pemilihan kepala 

desa dan perangkat desa, penyampaian keterangan pertanggungjawaban 

kepala desa dan lain-lain, kebijaksanaan kepala desa yang terlebih 

dahulu harus dimusyawarahkan atau dimufakatkan dengan BPD. 

D. Kepala Desa 

1. Pengertian Kepala Desa 

Sebutan Kepala Desa juga menggunakan istilah yang berbeda-beda 

pada tiap-tiap daerah. Didaerah Tapanuli dan Maluku Kepala desa disebut 

dengan Kepala Nagari, di Sumatera Selatan disebut dengan Pesirah, di 

daerah Jawa disebut dengan Lurah, di daerah Bali disebut dengan 

Tembukung, di daerah Sulawesi Utara disebut Hukum Tua, di daerah 
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Papua disebut dengan Kurano, dan masih banyak lagi sebutan untuk 

Kepala desa sesuai dengan daerah-daerah setempat. 

Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, 

masa jabatannya ditetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih 

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Implikasi masa 

jabatan 6 (enam) tahun bagi Kepala Desa ini adalah sulitnya menentukan 

mekanisme perencanaan pembangunan lima tahunan atau RPJM Desa. 

2. Tugas, Wewenang, Kewajiban Kepala Desa 

a. Tugas dan Wewenang Kepala Desa 

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan (Pasal 14 ayat 1 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Desa). 

Wewenang Kepala Desa menurut Pasal 14 ayat 2 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 

adalah: 

1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. 

2) mengajukan rancangan peraturan desa. 

3) menetapkan peraturan desa yang telah menjadi persetujuan 

bersama BPD. 

4) menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai 

APB-Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. 
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5) membina kehidupan masyarakat desa. 

6) membina perekonomian desa. 

7) mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 

8) mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

9) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

b. Kewajiban Kepala Desa 

Kewajiban Kepala Desa (Pasal 15 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah:  

1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

3) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

4) melaksanakan kehidupan demokrasi. 

5) melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan 

bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. 

6) menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan 

desa. 

7) menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. 
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8) menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. 

9) melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan 

keuangan desa. 

10) melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa. 

11) mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. 

12) mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa. 

13) membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya 

dan adat istiadat. 

14) memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa. 

15) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup. 

Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan 

penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, 

memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, 

serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 

kepada masyarakat (Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa). 

c. Pertanggungjawaban Kepala Desa 

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada 

masyarakat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan 

kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepala Desa juga wajib 

memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada BPD dan 
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menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya kepada 

masyarakat.  

Menurut Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir (2007:33), model 

pertanggungjawaban Kepala Desa kongruen dengan model 

pertanggungjawaban Kepala Daerah. Jika dapat digambarkan, akan 

terlihat seperti bagan berikut. 
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E. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa memimpin 

penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 

bersama BPD. Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, 

khususnya dalam pelaksanaan APB-Desa diperlukan adanya koordinasi dan 

kerja sama yang baik antara Kepala Desa dengan BPD. 

Kepala Desa menjadi penanggungjawab utama di bidang 

pemerintahan dan pembangunan dengan segala aspeknya. Seharusnya 

keputusan kepala desa yang bersifat mengatur dan mempunyai akibat 

pembebanan terhadap masyarakat harus dimusyawarahkan dengan BPD, 

karena BPD merupakan lembaga yang mengkomunikasikan politik 

pemerintah melalui musyawarah untuk mempertemukan kebijakan 

pemerintah dengan kepentingan masyarakat desa. 

Munculnya konflik BPD dengan Kepala Desa di Desa Cangkring 

Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2001-2006 dimulai dari 

Faktor yang 

menyebabkan 

Kepala Desa Konflik 

Upaya penyelesaian 

BPD  
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hasil pilkades tahun 1998, yang melahirkan tiga kubu dalam pemerintahan 

desa. Dua kubu yang paling dominan adalah kubu A dan kubu B. Kubu A 

yang terdiri dari Kepala Desa dan pendukungnya, sedangkan kubu B terdiri 

dari perangkat desa (BPD, LPMD dll). Konflik tersebut terlihat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pelaksanaan APB-

Desa. Adanya ketidaksesuaian/pertentangan antara BPD sebagai pengawas 

jalannya pembangunan desa dengan Kepala Desa. Sehingga banyak terjadi 

benturan diantara keduanya, dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan 

APB-Desa. 

Adanya konflik BPD dengan Kepala Desa dapat disebabkan oleh 

berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal 

adalah adalah faktor yang terdapat dari dalam diri orang itu sendiri, organisasi 

yang menaunginya dan keadaan desa. Faktor internal dalam konflik BPD 

dengan Kepala Desa misalnya, faktor yang berhubungan dengan masalah 

ketidaksesuaian pendapat, mendahulukan kepentingan pribadi/kelompok, 

persaingan (rival), persepsi masing-masing pihak terhadap kinerja lawannya, 

bondo desa, lingkungan masyarakat. Selain faktor internal ada juga faktor 

eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar orang tersebut dan luar desa 

misalnya, berupa pengaruh dari Kecamatan, Pemerintah Daerah. Dengan 

berbagai faktor yang ada, bila tidak dimainkan melalui koordinasi dan 

kerjasama dengan baik maka konflik BPD dengan Kepala Desa akan semakin 

menjadi. 
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Upaya penyelesaian konflik BPD dengan Kepala Desa dapat 

dilakukan oleh masing-masing pihak yang berkonflik maupun orang lain 

sebagai penengah dalam penyelesaian konflik tersebut. Menyelesaikan 

sebuah konflik bukanlah hal yang sederhana, banyak cara yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikannya, seperti berkompromi, menghindar, 

mendominasi/memaksa, mengalah/kerelaan membantu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bermaksud untuk 

mendapatkan kebenaran. Penelitian ada dua macam yaitu penelitian kualitatif 

dan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2007:4), penelitian kualitatif adalah 

tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantungan dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya 

maupun dalam peristilahnya. 

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data deskriptif, bukan 

menggunakan angka-angka sebagai alat metode utamanya. Data-data yang 

dikumpulkan berupa teks, kata-kata, simbol, gambar, walaupun demikian 

juga dapat memungkinkan berkumpulnya data-data yang bersifat kualitatif 

(Kaelan, 2005:20).  

Penelitian ini lebih bersifat memaparkan kondisi nyata yang berkaitan 

dengan konflik antara BPD dan Kepala Desa, yang didukung oleh data-data 

tertulis maupun data-data hasil wawancara. Dengan dasar tersebut, maka 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai konflik 

antara BPD dan Kepala Desa.  
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan, dimana 

segala aktivitas dan tindakan penelitian dilakukan. Penetapan lokasi 

penelitian guna memudahkan peneliti di dalam mengembangkan dan 

menyusun data secara lebih tepat dan akurat. Lokasi penelitian ini dilakukan 

di Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. 

Peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Cangkring Kecamatan 

Tegowanu Kabupaten Grobogan karena pelaksanaan tupoksi BPD dan Kepala 

Desa yang belum maksimal, sehingga terjadi konflik antara mereka dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa, selain itu juga belum pernah ada 

penelitian mengenai konflik BPD dengan Kepala Desa di desa tersebut, 

sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa tersebut. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat 

perhatian dalam penelitian. Menurut Moleong (2007:93), pada dasarnya 

penentuan masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. 

Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua 

faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya 

dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban. 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 

1. faktor yang menyebabkan terjadinya konflik Badan Permusyawaratan 

Desa dengan Kepala Desa di Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu 

Kabupaten Grobogan tahun 2001-2006. 
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2. konflik Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa di Desa 

Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2001-2006 

itu terjadi. 

3. upaya apa saja yang selama ini telah dilakukan Pemerintah Desa untuk 

menyelesaikan konflik Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa 

di Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 

2001-2006. 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang 

yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik 

pertanyaan tertulis maupun lisan (Arikunto, 2006: 129). 

1. Sumber data Primer 

Sumber primer merupakan salah satu data yang dibutuhkan melalui 

proses secara langsung menggunakan metode wawancara dengan subyek 

dan informan secara langsung. Wawancara dalam penelitian yang 

bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam 

suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu 

utama dari metode observasi.Moleong (2007:157), data primer adalah 

kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.  

Subyek dari penelitian ini adalah BPD di Desa Cangkring 

Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Informan yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah lembaga atau perorangan yang masih aktif 

dalam pemerintahan desa dari tahun 2001 sampai sekarang yaitu: BPD; 

Pemerintah Desa yang terdiri dari Perangkat Desa; Kepala Desa tahun 

2001; tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam lembaga 

kemasyarakatan desa setempat serta informan yang berfungsi sebagai 

narasumber yaitu dari kalangan masyarakat umum yang berada di Desa 

Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. 

2. Sumber data Sekunder 

Data sekunder ini diperoleh dari sumber tertulis. Sumber tertulis 

merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal 

dari sumbernya, dalam hal ini sumber tertulis dari buku-buku, arsip dan 

dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan judul dan tema dari 

penelitian ini yaitu tentang konflik BPD dengan Kepala Desa tahun 2001-

2006. 

Dari data-data sekunder ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan yang lebih luas bagi peneliti sehingga hasil penelitian 

tentang konflik BPD dengan Kepala Desa di Desa Cangkring Kecamatan 

Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2001-2006 dapat terungkap secara 

cermat oleh peneliti. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya tehnik yang tepat dalam 

mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, agar data yang 
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diperoleh itu tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Tehnik-

tehnik dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara (interview) 

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data secara 

langsung dari informan, dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan 

kepada informan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong 2007:186). Arikunto (2006:228), wawancara 

harus dilaksanakan dengan efektif, artinya dalam kurun waktu yang 

sesingkat-singkatnya dapat diperoleh dari sebanyak-banyaknya. Bahasa 

harus jelas, terarah. Suasana harus tetap rileks agar data yang diperoleh 

data yang objektif dan dapat dipercaya. Wawancara dalam penelitian ini 

ditujukan kepada pihak-pihak yang masih aktif dalam pemerintahan desa 

dari tahun 2004 sampai sekarang, yaitu :komponen BPD, Pemerintah Desa 

(Kepala Desa dan Perangkat Desa), tokoh-tokoh masyarakat di Desa 

Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, teori, dalil, dan sebagainya. Alasan penggunaan 

dokumen digunakan sebagai sumber data karena dapat dimanfaatkan untuk 

menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2007: 217).  
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Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperkuat 

data-data yang diperoleh dari wawancara. Teknik dokumentasi yang di 

lakukan yaitu dengan mencari, menemukan dan mengumpulkan data-data 

yang berkaitan dengan permasalahan penulis. 

F. Validitas Data 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu tes dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang hendak diukur. Sebuah instrument dikatakan 

valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara 

tepat. Tinggi rendahnya validitas instrument menunjukkan sejauh mana data 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud 

(Arikunto, 2006: 144). 

Di dalam penelitian ini akan digunakan teknik trianggulasi sumber 

yang meliputi: 

1. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, orang 

yang berada di dalam pemerintahan. 

3. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Dengan menggunakan teknik trianggulasi dan membandingkan 

diharapkan data yang diperoleh bisa dipertanggungjawabankan tingkat 
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keabsahan maupun tingkat kevalidan data, karena data yang diperoleh telah 

dibandingkan dan dilihat dari berbagai segi. 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2007:248), analisis 

data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceriterakan kepada orang lain.  

Menurut Seiddel (dalam Moleong, 2007:248), proses jalannya analisis 

data kualitatif adalah sebagai berikut: 

1. mencatat hasil lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya 

tetap  dapat ditelusuri, 

2. mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, 

membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya, 

3. berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, 

mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat 

temuan-temuan umum. 

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008:246) ada tiga 

komponen yang harus disadari oleh peneliti. Keempat komponen tersebut 

adalah: 
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1. Pengumpulan data 

Dalam hal ini peneliti mencata semua data secara objektif dan apa 

adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan, yaitu 

pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai 

bentuk data yang ada di lapangan serta melakukan pencatatan di lapangan. 

2. Reduksi data 

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk análisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sekunder 

sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. 

3. Penyajian data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data merupakan análisis merancang deretan dan 

kolom-kolom dalam sebuah matriks untuk data kualitatif  dalam kotak-

kotak matriks. 

4. Verifikasi data 

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan oleh peneliti 

berdasarkan    análisis   data penelitian. Kesimpulan adalah suatu tinjauan 

sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. 
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Tahap analisa data dapat dilihat pada bagan berikut ini 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tahap Analisis Data 

Pengumpulan 

Data 

Penyajian Data 

Simpulan/ 

Verifikasi 

Reduksi 

Data 



 

 

  48 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Februari tahun 

2013, metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, 

dokumentasi dan observasi, metode wawancara dilakukan dengan beberapa 

orang di Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa tahun 1998-2005, BPD, 

Perangkat Desa, masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan 

informasi dari berbagai arsip yang dimiliki Balai Desa Cangkring dan 

sejumlah dokumentasi dari pihak yang terkait dalam konflik itu sendiri. 

1. Gambaran Umum Desa Cangkring 

a. Kondisi Geografis 

Desa Cangkring merupakan salah satu desa yang terletak di 

wilayah Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, tepatnya 7 Km 

dari pusat Pemerintahan Kecamatan dan 38 Km dari pusat 

Pemerintahan Kabupaten. Batas wilayah Desa Cangkring Kecamatan 

Tegowanu Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut. 

1) Sebelah Utara  : Desa Gaji dan Tlogomulyo 

2) Sebelah Selatan : Desa Curug dan Tajemsari 

3) Sebelah Barat  : Bogosari Demak 

4) Sebelah Timur  : Desa Pepe 
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Desa Cangkring merupakan dataran rendah dengan 14 M 

ketinggian tanah dari permukaan laut. Desa Cangkring juga memiliki 

banyak curah hujan 2000-3000 Mm/Thn dan suhu udara 24
0
C .  

Luas wilayah Desa Cangkring adalah 317 Ha yang terdiri atas 

2 dusun, yaitu: dusun Cangkring Kulon dan Cangkring Wetan. Jumlah 

KK  (Kepala Keluarga) di Desa Cangkring ada 677 KK. Jumlah 

RT/RW (10/2). 

Desa Cangkring merupakan desa yang lumayan jauh dengan 

wilayah Kecamatan dan kurang strategis karena tidak mudah 

dijangkau dengan transportasi umum karena tidak semua jalan desa 

dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 atau roda 2 dengan baik. Jadi 

transportasi masing-masing dusun di Desa Cangkring belum bisa 

dilalui oleh transportasi umum, tetapi jarak dari dusun ke desa sangat 

dekat, sehingga bisa ditempuh dengan jalan kaki. 

b. Kependudukan 

Berdasarkan data bulan Juni 2012 Desa Cangkring, jumlah 

penduduk Desa Cangkring secara keseluruhan adalah 2184 jiwa, yang 

terdiri atas 1090 penduduk laki-laki dan 1094 penduduk perempuan. 

Dengan demikian terdapat selisih 4 jiwa bahwa penduduk wanita lebih 

banyak dibanding penduduk laki-laki. Penduduk Desa Cangkring 

semua berstatus Warga Negara Indonesia yang terdiri mayoritas suku 

Jawa. 
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Agama yang dianut masyarakat Desa Cangkring dari 2184 

jiwa adalah Agama Islam, Kristen dan Katholik. Masyarakatnya saling 

menjaga toleransi dan kerukunan anatar umat beragama, saling tolong 

menolong dan bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan di Desa 

Cangkring. Untuk lebih rincinya agama yang dianut penduduk Desa 

Cangkring dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 1. Jumlah Penduduk menurut Agama 

No Agama Jumlah 

1 

2 

3 

Islam 

Kristen 

Katholik 

2176 

10 

8 

Sumber: Monografi Desa Cangkring 2012 

c. Ekonomi 

Masyarakat Desa Cangkring tidak jauh berbeda dengan 

masyarakat desa pada umumnya, yaitu sebagai desa yang agraris 

dengan memiliki mata pencaharian dari sektor pertanian dan sektor-

sektor lainnya yang bukan pertanian. Perekonomian Desa Cangkring 

sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. 

Petani pada Desa Cangkring terbagi menjadi dua, yaitu petani 

dan buruh tani. Pertanian di Desa Cangkring ini hanya terdiri dari 

petani sawah dan kebun, yaitu petani yang menggarap sawahnya 

untuk tanaman padi, palawija dan kebun untuk tanaman sayur-

sayuran. Untuk lebih rincinya mata pencaharian penduduk Desa 

Cangkring dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. 
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Tabel 2. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

PNS 

TNI/POLRI 

Karyawan (swasta) 

Wiraswasta 

Tani 

Pertukangan 

Buruh tani 

Pensiunan 

Nelayan 

Pemulung 

Jasa/Lainnya 

18 

7 

54 

169 

413 

10 

302 

6 

1 

1 

47 

Sumber: Monografi Desa Cangkring 2012 

Untuk mendukung perekonomian Desa Cangkring, banyak 

berdiri sarana perekonomian dan usaha yang dilakukan oleh 

masyarakat. Sarana perekonomian dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3. Jumlah Sarana Perekonomian 

No Sarana Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

Industri Besar dan Sedang 

Industri Kecil 

Warung Makan 

Angkutan 

Lain-lain 

1 

6 

1 

4 

1 

Sumber: Monografi Desa Cangkring 2012 
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d. Pendidikan 

Berdasarkan tingkat pendidikannya, pendidikan masyarakat 

Desa Cangkring tergolong masih sangat rendah, karena dipengaruhi 

oleh tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Di desa Cangkring masih 

terdapat masyarakat yang hanya lulusan SD bahkan masih banyak 

yang belum tamat SD. Data selengkapnya dari tingkat pendidikan 

masyarakat Desa Cangkring adalah sebagai berikut. 

Tabel 4. Jumlah Penduduk menurut Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Tidak tamat SD 

Belum tamat SD 

Tamat SD/Sederajat 

Tamat SMP 

Tamat SMA 

Diploma/Sarjana 

6 

308 

825 

388 

225 

49 

Sumber : Monografi Desa Cangkring 2012 

e. Pemerintahan 

Pemerintah Desa Cangkring dipimpin oleh Kepala Desa. 

Dalam menjalankan pemerintahan desa, Kepala Desa dibantu oleh 

Perangkat Desa dan Organisasi Desa. Organisasi Desa yang 

membantu Kepala Desa diantaranya adalah BPD dan LPMD.  

Perangkat Desa Cangkring terdiri dari Kepala Dusun I, Kepala 

Dusun II, Sekretaris Desa, Mudin, Kaur Ekonomi/Pembangunan, Kaur 
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Umum/Kesehatan, Kaur Keuangan/Pemerintahan. Demikian susunan 

Pemerintah Desa Cangkring adalah sebagai berikut. 

1) Kepala Desa    : Nurhadi 

2) Kepala Dusun I   : Sartono, SH 

3) Kepala Dusun II   : H. Harsono 

4) Sekretaris Desa   : Mardi, SE 

5) Mudin     : Didik Sutarto 

6) Kaur Eko/Pembangunan  : Rusdi 

7) Kaur Umum/Kesehatan  : Muji Tri S 

8) Kaur Keu/Pemerintahan  : M. Alek 

Secara bagan struktur organisasi Desa Cangkring sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Cangkring 

f. Kemasyarakatan 

Desa Cangkring merupakan desa yang masih mempertahankan 

sistem gotong royong. Hal ini terbukti dengan adanya istilah 
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“sambatan”, “rembug desa” yang masih dilakukan oleh masyarakat 

Desa Cangkring untuk saling membantu dan bekerja sama dalam 

kegiatan pembangunan.  

Masyarakat Desa Cangkring juga masih berkubu-kubu dalam 

bidang politik. Hal ini sangat terlihat ketika Pilkades, Pilkada dan 

Pilgub. Akan tetapi hal ini tidak mempengaruhi kerukunan 

masyarakatnya, walaupun mereka berbeda pilihan tetap saja menjaga 

kerukunan dan toleransi. 

Di Desa Cangkring juga terdapat perkumpulan atau kelompok 

masyarakat yang terbentuk menurut bidangnya masing-masing. 

Perkumpulan tersebut antara lain: 

1) PKK 

PKK merupakan kelompok yang kegiatannya dilakukan 

oleh ibu-ibu atau kaum wanita yang bertujuan agar ibu-ibu di Desa 

Cangkring berperan aktif dalam pembangunan di Desa Cangkring. 

Kelompok PKK di Desa Cangkring terdiri dari 25 anggota. 

Kegiatan PKK di Desa Cangkring di ketuai oleh Ibu Kepala Desa. 

Kegiatan PKK di Desa Cangkring biasanya dilakukan setiap 2 

minggu sekali. Tujuan diadakannya kegiatan PKK adalah membina 

dan mengembangkan kesejahteraan keluarga. PKK memiliki 10 

program pokok, yaitu: penghayatan dan pengamalan Pancasila, 

gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana 

rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, 
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pengembangan kehidupan berkoperasi, pelestarian lingkungan 

hidup, perencanaan sehat. 

2) Karang Taruna 

Karang Taruna merupakan perkumpulan para pemuda-

pemuda desa yang memiliki tujuan bersama dan bersifat 

menyeluruh. Karang Taruna di Desa Cangkring memiliki 36 

anggota. Perkumpulan ini bertujuan agar para pemuda Desa 

Cangkring berperan aktif dalam memajukan program 

pembangunan desa. 

3) RISMA 

RISMA (Remaja Ikatan Masjid) merupakan perkumpulan 

para remaja-remaja Desa Cangkring yang memiliki tujuan dalam 

bidang keagamaan dan sosial. Perkumpulan ini terdiri dari berbagai 

remaja yang aktif dalam kegiatan masjid. Kegiatan yang dilakukan 

adalah mengadakan acara pengajian, da’wah, santunan ke panti 

asuhan. Kegiatan tersebut dilakukan pada waktu hari-hari besar 

agama Islam. 

4) Kelompok Jamaah Pengajian dan Tahlil 

Kelompok jamaah pengajian dan tahlil merupakan kegiatan 

pada bidang keagamaan yang diikuti oleh para pemuda serta orang 

tua di lingkungan masjid setempat. Biasanya kegiatan pengajian 

dan tahlil diadakan pada hari Selasa malam Rabu untuk Dusun 
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Cangkring Kulon dan Kamis malam Jumat untuk Dusun Cangkring 

Wetan dengan bergiliran dari tiap-tiap anggota jamaah.  

5) Olah Raga 

Salah satu usaha untuk menuju hidup sehat dan penyaluaran 

bakat dan minat masyarakat yaitu dengan olahraga. Olah raga 

merupakan perkumpulan seluruh masyarakat Desa Cangkring yang 

tidak hanya terdiri dari remaja atau pemuda berbagai dusun tetapi 

juga terdiri dari orang-orang dewasa yang masih aktif dalam 

kegiatan olah raga. Kegiatan olah raga ini bertujuan agar 

masyarakat Desa Cangkring dapat membiasakan hidup sehat dan 

menyalurkan bakat yang dimilikinya. 

Bidang olah raga di Desa Cangkring terdiri dari sepak bola, 

badminton, tenis meja dan bola volly. Olah raga ini biasanya 

dilakukan pada sore hari atau malam hari sekitar jam 15.30 atau 

19.00. Dalam kegiatan olah raga di Desa Cangkring akan terlihat 

ramai dan meriah ketika peringatan hari kemerdekaan Indonesia 

pada bulan Agustus yang dirayakan setahun sekali, karena 

diadakan lomba antar RW.  

6) Paguyuban Seni 

Di Desa Cangkring paguyuban seninya meliputi Kelompok 

Singo Barong, Gamelan, Rebana. Kelompok Singo Barong 

merupakan kelompok kesenian barong yang biasanya dimainkan 

pada waktu acara khitanan dan memperingati hari Kemerdekaan 
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Republik Indonesia. Gamelan merupakan kesenian yang bertujuan 

melestarikan kebudayaan tradisional. Gamelan biasanya digunakan 

untuk acara pernikahan, sambutan pejabat, dan juga sebagai 

ekstrakulikuler siswa SD N Cangkring. Rebana merupakan 

kesenian yang bersifat agamis, biasanya dilakukan setiap ada acara 

tertentu seperti memperingati hari-hari besar keagamaan.  

g. Pembangunan 

1) Bidang Pendidikan 

Di Desa Cangkring bidang pendidikannya tergolong rendah, 

karena selain masyarakatnya yang kurang peduli terhadap 

pendidikan juga belum terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 

yang memadai. Adapun prasarana pendidikan di Desa Cangkring 

untuk mendukung proses pendidikan antara lain dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 5. Sarana Pendidikan 

No Sarana  Jumlah 

1 

2 

3 

4 

PAUD 

TK 

SD 

MD (Madrasah Diniyah) 

1 

1 

1 

1 

Sumber : Monografi Desa Cangkring 2012 

2) Bidang Kesehatan 

Di desa Cangkring bidang kesehatannya tergolong kurang 

maju, karena terbatasnya sarana prasarana kesehatan. Hal ini 
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terlihat dengan belum adanya Puskesmas, Dokter Praktek, RS 

(Rumah Sakit) dan Balai pengobatan lainnya. Mayarakat Desa juga 

masih banyak yang berobat keluar desa. Adapun prasarana 

kesehatan di Desa Cangkring antara lain dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 5. Sarana Kesehatan 

No Sarana Jumlah 

1 

2 

Klinik Bidan Desa  

Posyandu 

1 

5 

  Sumber: Monografi Desa Cangkring 2012 

3) Bidang Keamanan 

Di Desa Cangkring bidang keamanan sangat kondusif, 

karena setiap dusun sudah ada siskampling. Setiap malam 

masyarakat sesuai jadwal piketnya berjaga-jaga untuk menjaga 

keamanan di Desa Cangkring. Biasanya jumlah masyarakat yang 

melaksanakan ronda. 

4) Bidang Keagamaan 

Dalam bidang keagamaan di Desa Cangkring sangat maju, 

biasanya untuk meningkatkan bidang keagamaan di Desa 

Cangkring diadakan pengajian-pengajian. Dengan adanya 

pengajian-pengajian di setiap dusun diharapkan agar masyarakat 

mempunyai kepribadian yang berbudi pekerti luhur dan bertingkah 

laku dalam kehidupan bermasyarakat baik. Tapi dengan adanya 

bidang keagamaan ini diharapkan saling menjaga kehidupan 
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beragama, toleransi, menghormati, dan menjaga antar pemeluk 

agama yang satu dengan yang lainnya. 

Demikian gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Desa 

Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 

2012. 

2. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Konflik Badan 

Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa di Desa Cangkring 

Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2001-2006 

 

Menurut hasil wawancara dengan responden dapat disimpulkan 

bahwa adanya faktor penyebab terjadinya konflik Badan Permusyawaratan 

Desa dengan Kepala desa yaitu: 

a. BPD dan Kepala Desa masih mementingkan kepentingan 

pribadi/kelompok masing-masing. 

BPD dan Kepala Desa sebagai aparat Pemerintahan Desa 

diharapkan memiliki sifat dan kepribadian yang baik, karena mereka 

menjadi sorotan masyarakat desa untuk dijadikan panutan/tauladan 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

BPD dan Kepala Desa Cangkring cenderung lebih 

mengutamakan kepentingan pribadi/kelompoknya dari pada 

kepentingan umum/rakyat, hal ini terlihat dari sifat mereka yang 

individualis, menang sendiri, egois dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa. 

Mereka saling beranggapan bahwa lawan main mereka 

mempunyai tingkat individual yang tinggi untuk mewujudkan 
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pemerintahan desa yang baik tanpa bantuan dan kerja sama dari aparat 

yang lainnya di pemerintahan desa. Hal ini seperti yang diungkapkan 

oleh Bapak Eko Prasetyo (58) sebagai Ketua BPD mengenai figur 

Kepala Desa tahun 2001 pada tanggal 6 Februari 2013, yang 

menyatakan bahwa: 

“kadang bersifat egois dan individualis”. 

 

Hal mengenai figur pengurus BPD juga diungkapkan oleh 

Kepala Desa tahun 1998-2005, Bapak Ambyah (49) pada tanggal 8 

Februari 2013, yang menyatakan bahwa: 

“ya baik, tapi kadang ingin menang sendiri, sosialisasinya 

dengan orang lain kurang”. 

 

Selain tingkat individual, hal tersebut juga terlihat dari 

bagaimana mereka  menanggapi masalah dan mengambil keputusan 

bersama dalam pemerintahan desa. Dalam pelaksanaannya mereka 

saling ingin menang sendiri dan kurang tanggap dengan masukan-

masukan dari pihak lain.  

Dalam menanggapi masalah BPD langsung bertindak cepat 

untuk menyelesaikannya melalui musyawarah akan tetapi tidak 

dipungkiri hasil penyelesaian yang digunakan dari usul/pendapatnya 

sendiri. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Rusdi (39) 

sebagai Kaur Ekonomi dan Pembangunan pada tanggal 6 Februari 

2013, yang menyatakan bahwa: 

“cekatan dalam menyelesaikan masalah, memusyawarahkan 

dengan perangkat-perangkat desa, walaupun hasilnya nanti 

yang menentukan BPD”. 
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Sedangkan dalam menanggapi masalah Kepala Desa kurang 

cepat untuk menyelesaikannya dan merasa dirinya mampu 

menyelesaikan sendiri sehingga tidak meminta masukan/pendapat dari 

perangkat-perangkat lain. Hal ini seperti yang diungkapkan olehBapak 

Masruri (52) sebagai salah satu anggota BPD pada tanggal 8 Februari 

2013, yang menyatakan bahwa: 

“dalam menanggapi masalah selalu ingin diputuskan sendiri 

tanpa meminta pertimbangan dari orang lain”. 

 

Selain itu tingkat keegoisan juga menjadi pendorong seseorang 

lebih mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok. Menurut 

beberapa masyarakat Desa Cangkring, BPD dan Kepala Desa 

memiliki tingkat keegoisan yang  tinggi terutama dalam hal 

mempertahankan pendapatnya sendiri/kelompok. Hal mengenai 

tingkat keegoisan Kepala Desa diungkapkan oleh Bapak Didik Sutarto 

(35) pada tanggal 8 Februari 2013, yang menyatakan bahwa: 

“baik, ramah, suka bekerja keras tapi juga mudah terpancing 

amarahnya apabila usulnya tidak disepakati”.  

 

Hal mengenai tingkat keegoisan pengurus BPD juga 

diungkapkan oleh Bapak Didik Sutarto (35) pada tanggal 8 Februari 

2013, yang menyatakan bahwa: 

“baik, sosialnya kurang dan mempunyai emosi yang tinggi 

ketika dalam rapat/musyawarah”. 

 

BPD dan Kepala Desa yang lebih mementingkan kepentingan 

pribadi/kelompoknya juga dipengaruhi oleh ketidaksesuaian pendapat 
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antara mereka. Mereka beranggapan bahwa masing-masing dari 

pendapat mereka dapat menimbulkan keuntungan bagi  

pribadi/kelompok mereka. Hal tersebut terlihat dari keharmonisan 

hubungan antara BPD dengan Kepala Desa dalam menjalankan 

Pemerintahan Desa di Desa Cangkring. Hal ini terungkap dari 

keterangan beberapa orang yang pernah mengikuti kegiatan rapat, 

rembug desa di Pemerintahan Desa. Kurangnya keharmonisan 

hubungan mereka terlihat dari munculnya banyak ketidaksesuaian 

pendapat diantara mereka. Salah satu penyebab dari ketidaksesuaian 

pendapat itu adalah komunikasi yang kurang baik. 

Hal itu diungkapkan oleh Bapak Rusdi (39) sebagai Kaur 

Ekonomi dan Pembangunan pada tanggal 6 Februari 2013, yang 

menyatakan bahwa: 

“tidak terjalinnya komunikasi yang baik antar keduanya. 

Dalam keseharian antar BPD dan Kepala Desa jarang kelihatan 

kerjasama yang baik”. 

 

Hal itu juga diungkapkan oleh Bapak Eko Prasetyo (58) 

sebagai Ketua BPD pada tanggal 6 Februari 2013, yang menyatakan 

bahwa: 

“karena dari BPD dan Kepala Desa mempunyai pertimbangan 

sendiri-sendiri dari masing-masing pendapat. Selain itu juga 

antara BPD dan Kepala Desa kurang komunikasi sehingga 

banyak timbul kesalahpahaman”. 

 

Ketidaksesuaian pendapat antara BPD dengan Kepala Desa 

tidak hanya dipicu oleh kurangnya komunikasi saja, tetapi juga karena 

diantara mereka bukan satu kelompok/kubu dalam Pilkades, seperti 
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yang disampaikan oleh Bapak Masruri (52) sebagai salah satu anggota 

BPD pada tanggal 8 Februari 2013, yang menyatakan bahwa: 

“karena dari awalnya juga BPD dan Kepala Desa tidak dari 

kelompok yang sama, jadi banyak terjadi beda pendapat antar 

BPD dan Kepala Desa”. 

 

Hal itu juga disampaikan oleh Bapak Mardi (38) sebagai 

Sekretaris Desa pada tanggal 7 Februari 2013, yang menyatakan 

bahwa: 

“kurangnya komunikasi antara BPD dan Kepala Desa. BPD 

dan Kepala Desa dulunya juga tidak satu kelompok, jadi sering 

ada perbedaan”. 

 

Bidang Pembangunan menjadi pusat terjadinya 

ketidaksesuaian pendapat antara BPD dengan Kepala Desa. Mereka 

mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai pembangunan 

desa, salah satunya adalah pembangunan apa yang harus 

didahulukan/diutamakan dalam Pemerintahan Desa Cangkring. 

Kepala Desa menginginkan pembangunan di lingkungan Balai 

Desa/pusat pemerintahan desa yang diutamakan, karena untuk 

menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal ini diungkapkan 

oleh Bapak Ambyah (49) sebagai Kepala Desa tahun 1998-2005 pada 

tanggal 8 Februari 2013, yang menyatakan bahwa: 

“kalau dalam pembangunan desa terlebih dahulu membangun 

lingkungan balai desa karena untuk menunjang jalannya 

pemerintahan desa, seperti pembangunan Gedung Balai Desa 

secara total, penambahan peralatan desa, pavingisasi halaman 

kantor desa”. 
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Sedangkan BPD menginginkan pembangunan lingkungan 

masyarakat yang didahulukan karena untuk sarana masyarakat seperti 

perbaikan jalan-jalan RT/RW, madrasah, tanggul, jembatan dll. Hal 

ini diungkapkan oleh Bapak Masruri (52) sebagai salah satu anggota 

BPD pada tanggal 8 Februari 2013, yang menyatakan bahwa: 

“BPD menyarankan dalam bidang pembangunan yang 

diutamakan adalah perbaikan jalan-jalan RT/RW, sarana 

masyarakat seperti tanggul, jembatan dan lain-lain”. 

 

Adanya ketidaksesuaian pendapat juga menimbulkan akibat 

bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cangkring, seperti tidak 

terciptanya kerja sama yang baik antara BPD dengan Kepala Desa. 

Sehingga antara BPD dengan Kepala Desa jarang terlihat bersama 

dalam keseharian di Pemerintahan Desa. 

Hal itu diungkapkan oleh Bapak Didik Sutarto (35) sebagai 

Mudin pada tanggal 8 Februari 2013, yang menyatakan bahwa: 

“yang seharusnya antara BPD dan Kepala Desa saling 

bekerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan, tapi hal 

tersebut tidak terlaksana”. 

 

Dengan adanya kerjasama yang kurang antara BPD dengan 

Kepala Desa menyebabkan tidak terlaksananya beberapa program 

kerja Pemerintah Desa diantaranya adalah perbaikan gedung PKK, 

perbaikan jalan-jalan dusun, pavingisasi halaman Madin (Madrasah 

Diniyah), hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rusdi (39) 

sebagai Kaur Ekonomi dan Pembangunan pada tanggal 6 Februari 

2013, yang menyatakan bahwa: 
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“banyak program kerja yang belum selesai bahkan tidak 

terlaksana, seperti perbaikan gedung PKK, perbaikan jalan-

jalan dusun, pavingisasi halaman Madin. Seharusnya antar 

BPD dan Kepala Desa saling bekerjasama, tapi diantara 

keduanya tidak pernah terlihat saling bekerjasama”. 

 

Selain kerjasama yang kurang, ketidaksesuaian pendapat 

antara BPD dengan Kepala Desa juga menjadikan Kepala Desa sering 

memutuskan suatu kebijakan pemerintah desa tanpa melalui 

persetujuan dari BPD yang menjadi badan pengawas pemerintahan di 

tingkat desa. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mardi (38) 

sebagai Sekretaris Desa pada tanggal 7 Februari 2013, yang 

menyatakan bahwa: 

“jalannya pemerintahan kurang maksimal. Setiap keputusan 

atau kebijakan dari Kepala Desa seharusnya mendapat 

persetujuan dari BPD, karena BPD merupakan badan 

pengawas di tingkat desa tapi kenyataannya banyak kebijakan 

yang putuskan sendiri”. 

 

b. Sisa kompetisi Pilkades 1998. 

Dalam Pilkades tahun 1998 yang diikuti oleh tiga calon Kepala 

Desa, membuat persaingan Pilkades  semakin hebat. Dari masing-

masing calon mengerahkan semua tenaga/kemampuan dan strategi 

mereka untuk memenangkan Pilkades 1998, diantaranya membuat 

kubu/kelompok untuk memperkuat pihak calon, mngeluarkan strategi 

untuk memperoleh massa yang banyak,  

Banyaknya calon Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai 

Kepala Desa membuat masyarakat Desa Cangking 

berkelompok/berkubu sesuai dengan banyaknya calon Kepala 
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Desa.Hal ini seperti yang diungkapkan oleh beberapa masyarakat Desa 

Cangkring, salah satunya adalah Bapak Didik (35) sebagai masyarakat 

yang netral pada tanggal 8 Februari 2013, yang menyatakan bahwa: 

“karena dalam Pilkades membutuhkan orang-orang yang akan 

memilih masing-masing calon.  Calon Pilkades ada 3, jumlah 

kubu dalam Pilkades juga 3”. 

 

Hal yang senada juga diungkapkan oleh  Bapak Suwito (57) 

sebagai masyarakat pihak penentang pada 10 Februari 2013, yang 

menyatakan bahwa:  

“amergo pilkades iku sing nyalon ana pirang wong trus ndaftar 

dadi Kepala Deso, kubu-kubu kuwi dadi soko wong-wong sing 

nyalonke awake dadi Kepala Desa”(karena Pilkades terdiri dari 

beberapa orang yang mendaftar jadi calon Kepala Desa, kubu-

kubu itu terbentuk dari orang-orang yang mencalonkan diri 

menjadi Kepala Desa). 

 

 Tiga kubu tersebut terdiri dari kubu A yang merupakan 

pendukung Bapak Ambyah yang diusulkan oleh masyarakat, kubu B 

merupakan pendukung Bapak Rusmani yang diusulkan oleh BPD dan 

perangkat desa sedangkan kubu C merupakan pendukung Bapak 

Diyono. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Didik Sutarto 

(35) sebagai Mudin pada tanggal 8 Februari 2013, yang menyatakan 

bahwa: 

“Kubu A dari Sdr. Ambyah, Kubu B Sdr Rusmani yang 

merupakan usulan Perangkat Desa dan BPD, kubu C dari Sdr. 

Diyono”. 

 

Pengkubuan masyarakat tersebut terdiri dari pihak pendukung, 

penentang dan netral. Pihak pendukung, yang merupakan calon dari 

usulan masyarakat, mayoritas terdiri dari RT 1-4 dan 9 Dusun 



67 

 

 

 

Cangkring Kulon. Pihak penentang, yang mempunyai calon dari 

usulan BPD dan Perangkat Desa, mayoritas terdiri dari RT 5 dan 9 

Dusun Cangkring Wetan. Sedangkan pihak netral mayoritas dari RT 

10 Dususn Cangkring Kulon. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 

beberapa masyarakat dari masing-masing kubu. Menurut Bapak 

Junaidi (47) sebagai pendukung kubu A pada tanggal 10 Februari 

2013, yang menyatakan bahwa: 

“mayoritas pihak pendukung RT 1-4 yang terletak di dusun 

Cangkring Kulon”. 

 

Pihak penentang, Bapak Suwito (57) pada tanggal 10 Februari 

2013, yang menyatakan bahwa: 

“pihak sing nentang iku dusun Cangkring Wetan RT 5 lan RT 

9”(pihak penentang yaitu dusun Cangkring Wetan RT 5 dan 

RT 9). 

 

Pihak netral, Bapak Bapak Didik (35) pada tanggal 8 Februari 

2013, yang menyatakan bahwa: 

“mayoritas yang berada di pihak netral dusun Cangkring 

Kulon RT 10”. 

 

Mereka beranggapan bahwa kubu yang mereka dukung 

merupakan kubu yang mempunyai calon yang pantas menjadi Kepala 

Desa, dengan perilaku yang baik, suka menolong dalam kehidupan 

sehari-hari, seperti yang diungkapkan oleh beberapa pendukung dari 

masing-masing calon Kepala Desa. Hal ini diungkapkan oleh Bapak 

Junaidi (47) sebagai pendukung kubu A pada tanggal 10 Februari 

2013, yang menyatakan bahwa: 
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“karena pilihan sudah jatuh di calon dari kubu A Pak Ambyah 

yang mempunyai perilaku yang baik dalam kesehariannya 

serta suka menolong dalam sehari-hari alias berjiwa malaikat, 

jadi yang dilakukan adalah mendukung supaya calon tersebut 

menang karena dia juga sangat pantas menjadi Kepala Desa”. 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh pendukung dari kubu 

B/penentang kubu A yang percaya kalau calon dari kubu merekalah 

yang baik menjadi Kepala Desa dibandingkan dengan yang lainnya 

karena mempunyai tingkah laku yang baik, ramah, sopan, tidak 

sombong, suka bergabung dengan masyarakat. Seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Suwito (57) pada tanggal 10 Februari 2013, 

yang menyatakan bahwa: 

“ono ning pihak penentang amergo ora seneng mbek calon 

Kepala Deso soko kubu A, wonge ora duwe perilaku sing apik 

karo sederek, dibandingke karo calon kubu ku Mas Rusmani, 

perilakune apik, ramah, sopan ora sombong, gelem ngabung 

karo tonggo tepaleh”(ada di pihak penentang karena tidak 

menyukai calon Kepala Desa dari kubu A, orangnya tidak 

punya tingkah laku yang baik dengan sesama, dibandingkan 

dengan calon kubu saya Mas Rusmani, tingkah lakunye baik, 

ramah, sopan, tidak sombong, suka bergabung dengan 

sesama). 

 

Terpilihnya Kepala Desa di Desa Cangkring dalam pemilihan 

Kepala Desa sangatlah bergantung pada banyaknya massa/pemilih 

yang mendukung calon-calon Kepala Desa, maka banyak strategi yang 

dilakukan untuk memperoleh dukungan massa oleh masing-masing 

calon. 

Salah satu cara yang dilakukan oleh calon Kepala Desa adalah 

melakukan pendekatan pada masyarakat desa dengan berbagai strategi 

dan iming-iming tertentu. Calon dari kubu A melakukan pendekatan 
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dengan mencuri hati masyarakat supaya jatuh hati dengannya melalui 

berperilaku baik, ramah, santun terhadap masyarakat. Hal ini seperti 

yang telah diungkapkan oleh calon Kepala Desa dari kubu A, Bapak 

Ambyah (49) pada tanggal 8 Februari 2013, yang menyatakan bahwa: 

“lebih berperilaku yang baik, santun, ramah dengan 

masyarakat, dengan itu masyarakat akan mementukan 

pilihannya sesuai dengan hatinya yang menyukai perilaku 

seperti itu”. 

 

Sedangkan strategi yang dilakukan oleh kubu B yang 

merupakan lawan kuat dari kubu A adalah melakukan pendekatan 

dengan masyarakat melalui pemaparan program kerja yang 

direncanakan oleh calon dari kubu B kepada masyarakat. Hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh salah satu pendukung kubu B yaitu 

Ketua BPD, Bapak Eko Prasetyo (58) pada tanggal 6 Februari 2013, 

yang menyatakan bahwa: 

“strategi pendekatan dengan memaparkan program kerja yang 

akan dilaksanakan kepada masyarakat ketika calon Kepala 

Desa menjadi Kepala Desa”. 

 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh anggota BPD yang 

juga merupakan pendukung dari “Mas Rusmani” calon dari kubu B, 

Bapak Masruri (52) pada tanggal 8 Februari 2013, yang menyatakan 

bahwa: 

“masuk ke lingkungan masyarakat dengan menjelaskan 

program kerja yang direncanakan oleh calon kubu B”. 

 

Pengkubuan di masyarakat Desa Cangkring dalam Pilkades 

juga dipengaruhi oleh keterlibatan tokoh desa terkemuka dalam hal 
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dukungan dan peran. Selain memberikan dukungan dan masukan 

dalam penyelenggaraan desa, tokoh desa juga mempunyai faktor 

penguat bagi calon yang mempunyai hubungan keluarga dengan tokoh 

desa tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Junaidi 

(47) sebagai pendukung kubu A pada tanggal 10 Februari 2013, yang 

menyatakan bahwa: 

“tokoh desa yang keluarganya mencalonkan diri otomatis 

terlibat langsung dalam pengkubuan, dengan memberikan 

dukungan. Dengan nama keluarganya yang terkenal seperti 

Mbah Hardak yang merupakan simbah dari Pak Ambyah, yang 

dulunya juga pernah sukses menjadi Kepala Desa Cangkring, 

maka akan mempermudah menarik simpati dari masyarakat”. 

 

Persaingan atau kompetisi Pilkades 1998 ternyata tidak 

berhenti ketika Kepala Desa sudah terpilih, karena calon dari kubu A 

yang terpilih menjadi Kepala Desa sehingga membuat pihak dari kubu 

B kurang bisa menerima hasil tersebut. Jadi kompetisi tersebut 

berlanjut sampai ke dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 

2001-2006 dengan masuknya beberapa orang pihak kubu B menjadi 

pengurus BPD. BPD melakukan pengawasan yang ketat terhadap 

segala tindakan maupun keputusan Kepala Desa dalam pemerintahan 

desa yang bertujuan untuk menjatuhkan Kepala Desa. Hal ini seperti 

yang disampaikan oleh Bapak Eko Prasetyo (58) sebagai Ketua BPD 

pada tanggal 6 Februari 2013, yang menyatakan bahwa: 

“Mayoritas yang masuk dalam anggota BPD dulunya adalah 

penentang dari kubu Kepala Desa, sehingga BPD melakukan 

pengawasan yang ketat dalam pemerintahannya. Dalam 

pengawasan tersebut tidak dipungkiri bahwa antara BPD dan 
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Kepala Desa banyak terlibat konflik/masalah, baik itu 

pendapat maupaun tindakan yang tidak sesuai”. 

 

c. Persepsi BPD dan Kepala Desa atas kinerja masing-masing dalam 

Pemerintahan Desa. 

Kinerja BPD dan Kepala Desa di Desa Cangkring terlihat dari  

program kerja dan pelaksanaannya. Program kerja Desa Cangkring 

pada tahun 1998-2005 cukup banyak seperti bidang pembangunan 

fisik, ekonomi, sosial, kelembagaan desa, pertanian. Dalam bidang 

pembangunan fisik diantaranya pembangunan tanggul, paving 

halaman kantor desa, rehap kantor desa dll. Program kerja desa juga 

ada yang belum selesai atau terlaksana dengan baik. Hal ini seperti 

yang diungkapkan oleh Bapak Ambyah (49) sebagai Kepala Desa 

tahun 1998-2005 pada tanggal 8 Februari 2013, yang menyatakan 

bahwa: 

“program kerja banyak, dalam bidang pembangunan fisik 

seperti pembangunan tanggul, paving halaman kantor desa, 

rehap kantor desa dll. Ada juga dalam bidang ekonomi, sosial, 

kelembagaan desa, pertanian. Walaupun ada yang belum 

selesai tapi ya sebagian besar terlaksana.” 

 

Hal yang sama mengenai program kerja desa dan 

pelaksanaannya juga diungkapkan oleh Bapak Eko Prasetyo (58) 

sebagai Ketua BPD pada tanggal 6 Februari 2013, yang menyatakan 

bahwa: 

“program kerja yang dibuat cukup banyak seperti Perbaikan 

Jembatan dan tanggul, pembangunan kantor desa dll, namun 

belum semuanya terlaksana dengan baik”. 
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Selain itu kinerja BPD dan Kepala Desa juga dilihat dari 

bagaimana BPD maupun Kepala Desa dalam mewujudkan program 

kerja tersebut dalam Pemerintahan Desa. Kepala  Desa dalam 

mewujudkan program kerja dengan mengadakan rapat/rembug untuk 

menentukan penanggungjawab masing-masing program kerja, akan 

tetapi dalam kenyataannya yang mempunyai kendali penuh atas 

program kerja tersebut adalah Kepala Desa baik dalam hal anggaran 

maupun teknis. Sedangkan yang dilakukan BPD hanya melakukan 

pengawasan terhadap program-program kerja. Hal ini diungkapkan 

oleh BPD dan Kepala Desa Cangkring.  

Sebagai anggota BPD, Bapak Masruri (52) pada tanggal 8 

Februari 2013, yang menyatakan bahwa: 

“Kepala Desa membentuk penanggungjawab dari masing-

masing progja dalam realisasinya yang seharusnya setelah 

dibentuknya penanggungjawab, yang mempunyai kendali 

adalah penanggungjawab progja tapi kenyataannya kepala desa 

yang berkuasa penuh baik dalam hal anggaran maupun 

teknisnya”. 

 

Begitu juga dengan Kepala Desa tahun 1998-2005, Bapak 

Ambyah (49)pada tanggal 8 Februari 2013, yang menyatakan bahwa: 

“BPD hanya melakukan pengawasan terhadap jalannnya 

progran-program tersebut”. 

 

Persepsi Kepala Desa maupun BPD terhadap kinerja mereka 

dalam pemerintahan desa berkaitan dengan pelaksanaan tugas, hak, 

kewajiban, wewenang dan fungsi mereka. Persepsi Kepala Desa 

terhadap pelaksanaan tupoksi BPD dirasa kurang maksimal. Hal itu 
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dikarenakan BPD belum mempunyai ruang/kantor sendiri, jadi BPD 

sering tidak terlihat di Kantor Desa. BPD hanya melakukan 

pengawasan yang ketat atas penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

membuat Kepala Desa merasa dibuntuti dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak 

Ambyah (49) sebagai Kepala Desa tahun 1998-2005 pada tanggal 8 

Februari 2013, yang menyatakan bahwa: 

“ya baik, tapi kurang maksimal mungkin karena belum adanya 

ruang/kantor untuk BPD jadi jarang kelihatan di kantor desa. 

Walaupun belum adanya kantor untuk BPD seharusnya BPD 

selalu aktif datang ke kantor desa, jangan terlalu melakukan 

pengawasan yang membuat Kepala Desa merasa 

dibuntuti/diikuti”. 

 

Sedangkan persepsi BPD terhadap pelaksanaan tupoksi Kepala 

Desa dirasa kurang transparan dalam hal anggaran, Kepala Desa 

terlalu memegang penuh penguasaan kendali pemerintahan. Kepala 

Desa kurang bisa merangkul perangkat-perangkat desa yang lainnya 

dan juga kurang bisa mengutamakan kepentingan rakyatnya. Hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh Bapak Eko Prasetyo (58) sebagai 

Ketua BPD pada tanggal 6 Februari 2013, yang menyatakan bahwa: 

“Kepala Desa kurang transparan, terutama dalam hal anggaran. 

Selain itu banyak program kerja yang seharusnya dalam 

teknisnya menjadi kendali penanggungjawab tapi dalam 

pelaksanaannya dipegang penuh oleh Kepala Desa. Kepala 

Desa memang menjadi pemimpin dan penguasa utama desa, 

seharusnya dalam pelaksanaan pemerintahan bisa merangkul 

perangkat-perangkat yang lain untuk ikut terlibat dalam 

pelaksanaannya. Kepala desa bisa lebih mendahulukan 

kepentingan rakyatnya dari pada kepentingan pribadinya. Jadi, 
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Kepala Desa tidak berkuasa penuh atas jalannya pemerintahan 

desa”. 

 

Dalam pelaksanaan tugas, hak, wewenang, kewajiban, fungsi  

antara BPD dan Kepala Desa hanya mengetahui saja tupoksi mereka 

dari aturan yang berlaku baik dari Peraturan Desa maupun Peraturan 

Pemerintah Kabupaten tanpa memahami isi/maksud dari tupoksi 

mereka sebagai BPD maupun Kepala Desa. 

3. Konflik Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa di Desa 

Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogantahun 2001-

2006 

 

Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa 

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Maka, terciptanya 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, khususnya dalam 

pelaksanaan pembangunan desa diperlukan adanya koordinasi dan 

kerjasama yang baik antara Kepala Desa dengan BPD. Kepala Desa dan 

BPD sebagai mitra kerja diharapkan mampu menjalankan pemerintahan 

desa dengan baik tanpa adanya masalah/konflik yang merugikan 

Pemerintah Desa. Adapun kerjasama dan koordinasi tersebut dalam hal 

rencana pembangunan, anggaran pembangunan dan juga pelaksanaan 

pembangunan.  

Di Desa Cangkring hubungan antara BPD dengan Kepala Desa 

sebagai mitra kerja kurang baik, maka kerjasama dan koordinasi mereka 

kurang maksimal. Akibatnya adalah timbul konflik antara mereka. Konflik 

tersebut terjadi karena dari awal mereka bukan merupakan satu 

kubu/kelompok, sehingga dalam pemerintahan banyak timbul perbedaan 
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pendapat. Selain itu BPD juga tidak suka dengan Kepala Desa yang terlalu 

berkuasa penuh dalam pemerintahan. BPD selalu meberi teguran tapi tidak 

diindahkan oleh Kepala desa jadi menambah kemelut dalam konflik. Hal 

ini seperti yang diungkapkan olehBapak Masruri (52) sebagai anggota 

BPD pada tanggal 8 Februari 2013, yang menyatakan bahwa: 

“Konflik tersebut terjadi karena Kepala Desa terlalu berkuasa 

dalam pemerintahan desa dan BPD banyak memberikan teguran, 

saran tapi tidak diindahkan oleh Kepala Desa sehingga antara BPD 

dan Kepala Desa sering terjadi konflik. Selain itu BPD dulunya 

bukan dari pendukung Kepala Desa, jadi BPD tidak begitu suka 

dengan kerja Kepala Desa di pemerintahan desa”. 

 

Konflik antara BPD dengan Kepala Desa tidak sampai kontak fisik 

seperti perkelahian, pertengkaran. Konflik tersebut hanya sampai 

perdebatan hebat saja. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mardi 

(38) sebagai Sekretaris Desa pada tanggal 7 Februari 2013, yang 

menyatakan bahwa: 

“konfliknya tidak sampai kontak fisik, hanya sampai perdebatan 

hebat”. 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Didik Sutarto (35) 

sebagai Mudin Desa Cangkring pada tanggal 8 Februari 2013, yang 

menyatakan bahwa: 

“tidak, karena mereka kan berada di pemerintahan desa yang 

dijadikan panutan masyarakat, kalau mereka sampai berkelahi 

bagaimana dengan tanggapan masyarakat”. 

 

Konflik antara BPD dengan Kepala Desa terjadi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pelaksanaan APB-Desa 

yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat rencana pembangunan dan 
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anggaran pembangunan desa. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 

Bapak Masruri (52) sebagai anggota BPD pada tanggal 8 Februari 2013, 

yang menyatakan bahwa: 

“Dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. 

Anggaran menjadi sumber konflik, karena dari temuan BPD 

anggaran yang dianggarkan oleh Kepala Desa terlalu banyak dana 

yang dibuat lebih dan banyak pembangunan yang tidak 

dilaksanakan”. 

 

Konflik antara BPD dengan Kepala Desa berlangsung dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2001-2006. BPD yang 

seharusnya menjadi mitra kerja Kepala Desa dalam penyelenggaraan 

pemerintahan berubah menjadi lawan, setelah masuknya orang-orang kubu 

B menjadi pengurus BPD. BPD selalu berusaha mencari kelemahan 

Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menjatuhkan 

Kepala Desa sebagai balas dendam atas kekalahan calon Kepala Desa dari 

kubu B dalam pilkades 1998. Dalam keseharian BPD selalu melakukan 

pengawasan ketat terhadap kegiatan Kepala Desa dengan menugaskan 

beberapa anggota untuk mengikuti Kepala Desa.  

Dalam keseharian penyelenggaraan pemerintahan desa antara BPD 

dengan Kepala Desa juga sering terlibat perdebatan, baik itu mengenai 

jalannya pemerintahan juga masalah pembangunan desa. Dalam setiap 

perdebatan antara BPD dan Kepala Desa menggunakan nada yang tinggi 

sehingga perangkat desa lainnya mengetahui kalau di antara mereka  

terdapat konflik. BPD menyampaikan pendapatnya kepada Kepala Desa 

akan tetapi Kepala Desa tidak setuju dengan pendapat tersebut, akhirnya 
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BPD dan Kepala Desa terlibat percecokan yang hebat sampai perangkat-

perangkat desa yang lain ikut menjadi penengah atas perdebatan tersebut. 

Konflik tersebut juga terlihat dari tidak adanya kantor/ruang kerja 

BPD di pemerintahan desa, padahal hal tersebut sudah diusulkan BPD 

Kepada Kepala Desa sebelum program kerja dibuat. Namun usulan 

tersebut tidak diindahkan Kepala Desa. Dengan adanya hal tersebut BPD 

jarang sekali datang ke kantor desa karena merasa pihaknya tidak 

diperhatikan Kepala Desa. Walaupun BPD jarang datang ke kantor desa, 

BPD tetap menjalankan tupoksinya, salah satunya dengan melakukan 

teguran apabila Kepala Desa melakukan kesalahan dan melakukan 

pengawasan melalui anggota, orang-orang kepercayaan BPD untuk 

mengawasi kegiatan Kepala Desa baik di dalam maupun di luar 

pemerintahan desa. 

Kepala Desa juga banyak  mengundang pendukung-pendukungnya  

dalam rapat dengan tujuan untuk mewujudkan keinginan/pendapatnya. 

Keputusan yang dihasilkan merupakan hasil dari banyaknya persetujuan 

massa rapat/rembug desa. Sebelum rapat/rembug desa dilaksanakan, 

Kepala Desa memberikan penjelasan mengenai rapat/rembug desa yang 

akan dilaksanakan kepada pendukungnya. Pendukung-pendukung Kepala 

Desa diharapkan mampu mengikuti dan menggiring pendapat peserta rapat 

yang lain agar sesuai dengan pendapat dan keinginan Kepala Desa. Hal 

tersebut terlihat dari banyaknya hasil keputusan rapat/rembug desa 

merupakan pendapat/usulan Kepala Desa dan pendukung-pendungnya. 
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Akhirnya Kepala Desa menjalankan program-program 

kerja/pembangunan sesuai dengan pendapat dan keinginannya tanpa 

memperdulikan pendapat/usulan dari BPD. Program kerja berjalan dengan 

aturan dari Kepala Desa, walaupun seperti itu BPD tetap melakukan 

pengawasan terhadap Kepala Desa. Keberhasilan pengawasan BPD 

tersebut terlihat dalam ketidaksesuaian anggaran pembangunan yang 

direncanakan dan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. Banyak program 

pembangunan yang belum selesai dan bahkan tidak direalisasikan akan 

tetapi dananya tetap dikeluarkan. Dengan adanya hal itu BPD 

mengumpulkan semua perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk 

membahas hal tersebut. 

BPD dengan bantuan perangkat desa mengumpulkan massa untuk 

mendemo/menyampaikan tuntutan terhadap Kepala Desa atas 

ketidakmampuan Kepala Desa dalam menjalankan tupoksinya dengan 

baik. Tuntutan tersebut tersirat dalam selebaran yang dibuat oleh BPD 

yang terdiri dari 5 tuntutan masyarakat Cangkring kepada Kepala Desa 

tahun 1998. Tuntutan-tuntutan tersebuat dibuat sesuai dengan hasil 

pengawasan BPD terhadap Kepala Desa 1998. BPD memperbanyak 

selebaran-selebaran tersebut dan membagikannya kepada masyarakat. 

BPD juga menyewakan sebuah truk untuk mengangkut pendemo 

(masyarakat cangkring) ke Kecamatan. Masyarakat tidak dimintai biaya, 

karena semua pengeluaran dalam keperluan demo ditanggung oleh BPD. 
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Akhirnya masyarakat didampingi BPD dan perangkat desa menyampaikan 

tuntutannya di depan kantor Kecamatan. 

Konflik tersebut semakin menyulut sampai akhir masa jabatan  

Kepala Desa 1998. BPD menemukan banyak ketidaksesuaian dalam 

laporan akhir masa jabatan Kepala Desa. Dengan menyulutnya konflik 

tersebut juga menimbulkan akibat bagi pemerintahan desa dan masyarakat. 

Akibat dari konflik tersebut ada yang bersifat positif dan ada juga 

yang bersifat negatif. Akibat positifnya adalah dengan BPD melakukan 

pengawasan yang ketat sehingga BPD menemukan beberapa anggaran 

pembangunan yang berlebih dari Kepala Desa. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Mardi (38) sebagai Sekretaris Desa pada tanggal 

7 Februari 2013, yang menyatakan bahwa: 

“dalam pelaksanaan pembangunan desa, khususnya dalam hal 

anggaran yang berlebih dari Kepala Desa, sehingga membuat BPD 

membuat pengawasan ketat. Akhirnya ditemukan temuan tidak 

sesuainya anggaran dan pelaksanaan”. 

 

Seharusnya  pertanggungjawaban atas anggaran desa yang berlebih 

sesuai dengan pelaksanaannya, namun pertanggungjawaban yang 

dilakukan Kepala Desa terhadap anggaran pembangunan kurang maksimal 

karena pengeluaran anggaran tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaannya 

seperti ditemukannya banyak bangunan desa yang belum selesai dan 

bahkan tidak terelisasikan. 

Hal itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Eko Prasetyo (58) 

sebagai Ketua BPD pada tanggal 6 Februari 2013, yang menyatakan 

bahwa: 
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“Pertanggungjawabannya kurang transparan, terbukti dengan 

adanya tunggakan di akhir masa jabatan”. 

 

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Mardi (38) 

sebagai Sekretaris Desa pada tanggal 7 Februari 2013, yang menyatakan 

bahwa: 

 “Pertanggungjawabannya kurang terbuka, karena anggaran yang 

sudah dianggarkan tidak sesuai dengan pelaksanaan 

pembangunannya”. 

 

Akibat positif dari konflik tersebut juga membuat partisipasi 

masyarakat dalam pemerintahan meningkat karena sebagai masyarakat 

mereka ikut dirugikan atas masalah tersebut. Setelah masyarakat 

mengetahui Kepala Desa yang melakukan anggaran berlebih maka 

masyarakat ikut beraspirasi bersama BPD dan Perangkat Desa dengan 

menyampaikan beberapa tuntutan kepada Kepala Desa di Kecamatan. 

BPD dan Perangkat Desa dalam hal ini ikut mengumpulkan massa dengan 

menyebar selebaran berupa tuntutan masyarakat melalui FPMC (Forum 

Peduli Masyarakat Cangkring). Selain mengumpulkan massa BPD dan 

Perangkat Desa juga menyewa truk yang digunakan untuk mengangkut 

masyarakat ke Kecamatan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak 

Didik (35) sebagai pihak netral pada tanggal 8 Februari 2013, yang 

menyatakan bahwa: 

“Konfliknya sampai ke masyarakat ketika akibat dari konflik 

tersebut muncul. Masyarakat bersama BPD dan Perangkat Desa 

menyampaikan beberapa tuntutan yang dicantumkan dalam 

selebaran FPMC kepada Kepala Desa di Kecamatan dengan 

bantuan berupa transportasi truk”. 
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Temuan yang ditemukan oleh BPD tidak sesuai dengan APB Desa, 

diantaranya  anggaran rehap gedung PKK, pavingisasi Madrasah. Hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rusdi (39) sebagai Kaur Ekonomi 

dan Pembangunan pada tanggal 6 Februari 2013, yang menyatakan bahwa: 

“ada, karena pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan, seperti 

rehap gedung PKK yang tidak selesai, pavingisasi madrasah yang 

tidak terlaksana dan banyak lagi”. 

 

Setelah BPD menemukan temuan tersebut, akhirnya masalah 

tersebut dilimpahkan ke BPD (Badan Pengawas Daerah) Kabupaten 

Grobogan, maka dilakukan pemeriksaan atas AMJ Kepala Desa oleh 

Inspektorat Kabupaten sehingga didapatkan resume hasil pemeriksaan dari 

BPD, berikut temuan BPD Kabupaten Grobogan atas AMJ Kepala Desa 

tahun 1998-2005. 

A. Pengelolaan Lelangan Bondo Desa 

1. Tahun Anggaran 2001 

Pada tahun anggaran 2001 Kepala Desa mengeluarkan 

sejumlah anggaran untuk keperluan desa akan tetapi tidak 

didukung dengan bukti pengeluaran yang memadai, yaitu sebagai 

berikut. 

a. Pemberantasan hama tikus. 

Program ini dilaksanakan pada bulan Maret 2001. 

Program ini menghabiskan dana sebesar Rp. 1.700.000,00. Akan 

tetapi dalam laporan pertanggungjawabannya tidak didukung 

dengan rincian jenis pembelanjaannya. 
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b. Pembayaran komisi lelang tingkat desa. 

Program ini dilaksanakan pada bulan Juli 2001. Program 

ini menghabiskan dana sebesar Rp. 3.131.000,00. Akan tetapi 

dalam laporan pertanggungjawabannya tidak didukung dengan 

daftar penerima yang ditandatangani masing-masing anggota 

Komisi. 

c. Pembayaran uang kehormatan anggota LKMD. 

Program ini dilaksanakan pada bulan Juli 2001. Program 

ini menghabiskan dana sebesar Rp. 475.000,00. Akan tetapi 

dalam laporan pertanggungjawabannya tidak didukung dengan 

daftar penerima yang ditandatangani masing-masing anggota 

LKMD. 

d. Pengadaan seragam perangkat desa. 

Program ini dilaksanakan pada bulan Juli 2001. Program 

ini menghabiskan dana sebesar Rp. 600.000,00. Akan tetapi 

dalam distribusinya tidak didukung dengan bukti penerimaan 

barang. 

2. Tahun Anggaran 2002 

a. Pavingisasi Madrasah Ibtidaiyah. 

Ada pengeluaran yang digunakan untuk pavingisasi MI 

Tarbiyatus Sabrin, yang rencananya dilaksanakan bulan 

September 2002. Program ini menghabiskan anggaran sebesar 

RP. 2.000.000,00. Akan tetapi program tersebut tidak 
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direalisasikan dan anggarannya dipakai oleh Kepala Desa tahun 

1998-2005. 

b. Biaya rapat/jamuan tamu dan pengerasan jalan kubur RT 2. 

Terdapat pengeluaran yang tidak jelas penggunaannya 

karena tidak didukung bukti yang sah dan relevan, sehingga 

menjadi tanggung jawab Kepala Desa tahun 1998-2005. Seperti 

biaya rapat dan jamuan tamu satu tahun yang menghabiskan 

dana sebesar Rp. 3.000.000,00 dan dilaksanakan pada bulan 

Agustus 2002. Sedangkan program pengerasan jalan kubur RT 2 

yang menghabiskan dana sebesar Rp. 2.000.000,00 dan 

dilaksanakan pada bulan September 2002. 

c. Biaya kehormatan aparat-aparat pemerintah desa, pembayaran 

lelang dan biaya pemilihan Sekretaris Desa. 

Biaya kehormatan aparat-aparat desa meliputi: 

kehormatan ketua RT sebesar Rp. 1.500.000,00, kehormatan 

ketua BPD sebesar Rp. 9.470.000,00, kehormatan pengurus 

harian LKMD sebesar Rp. 750.000,00, kehormatan anggota 

LKMD sebesar Rp. 950.000,00, bantuan 11 mushola sebesar 

Rp. 1.650.000,00, bantuan kegiatan posyandu sebesar Rp. 

1.750.000,00, pakaian kader PKK sebesar Rp. 750.000,00. 

Program-program tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus 

2001. Akan tetapi dari semua itu dalam realisasi pengeluarannya 
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tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah dan tidak 

didukung rincian alokasi yang ditandatangani masing-masing. 

Sedangkan untuk pembayaran lelang yaitu pembayaran 

konsumsi lelang sebesar Rp. 650.000,00 yang dilaksanakan  

bulan April 2002 dan komisi lelang sebesar Rp. 2.367.625,00 

yang dilaksanakan bulan Juni 2002. Dua program ini tidak 

diikuti bukti pengeluaran yang sah dan realisasinya. 

Sementara untuk biaya pemilihan sekretraris desa 

menghabiskan dana sebesar Rp. 14.100.000,00 yang 

dilaksanakan bulan Desember 2002. Dalam 

pertanggungjawabannya tidak didukung dengan bukti realisasi 

pengeluaran. 

3. Tahun Anggaran 2003 

a. Pembayaran kekurangan biaya ATK. 

Program ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2003. 

Program ini menghabiskan dana sebesar Rp. 1.500.000,00. Akan 

tetapi dalam laporan pertanggungjawabannya tidak jelas bukti 

reliasanya . 

b. Biaya rapat/jamuan tamu bantuan pembinaan olahraga, 

pembuatan pintu DAM dan mainan TK dan pengerasan jalan 

lingkungan RT/RW. 

Terdapat pengeluaran yang tidak jelas penggunaannya 

karena tidak di dukung bukti yang sah dan relevan, seperti biaya 
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rapat dan jamuan tamu satu tahun anggaran menghabiskan dana 

sebesar Rp. 3.500.000,00. Pelaksanaannya pada bulan Agustus 

2003. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan pintu 

DAM Jalan Utara sebesar Rp. 500.000,00, yang dilaksanakan 

pada bulan Agustus 2003. Pembuatan Mainan TK sendiri 

sebesar Rp. 1.000.000,00, yang pelaksanaannya juga bulan 

Agustus 2003. Sementara untuk bantuan pembinaan 

olahraga/karang taruna sebesar Rp. 1.500.000,00, yang 

dilaksanakan bulan Agustus 2003. Untuk pengerasan Jalan 

Lingkungan RT/RW sebesar Rp. 2.000.000,00, yang 

dilaksanakan bulan Maret 2003. 

c. Kegiatan sekolah bumi, komisi lelang panitia desa dan 

kehormatan. 

Dalam kegiatan sedekah bumi yang dilaksanakan pada 

bulan Januari 2003, menghabiskan dana sebesar Rp. 

14.020.000,00. Akan tetapi dalam penggunaannya tidak desertai 

bukti realisasi pengeluaran. Sedangkan untuk komisi lelang 

panitia desa yang dilaksanakan pada bulan Juni 2003, telah 

menghabiskan dana sebesar Rp. 1.136.750,00, namun tidak 

didukung dengan bukti pengeluaran. Sementara untuk 

kehormatan yang pelaksanaannya pada bulan September 2003 

meliputi kehormatan BPD sebesar Rp. 4.574.000,00, 

kehormatan pengurus harian /anggota LKMD sebesar Rp. 
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1.700.000,00, bantuan kegiatan posyandu sebesar Rp. 

1.750.000,00. Semua itu dalam penggunaannya tidak didukung 

dengabukti pengeluaran dan rincian alokasi yang ditandatangani 

masing-masing pihak.  

4. Tahun Anggaran 2004 

Pada tahun anggaran 2004 Kepala Desa mengeluarkan 

sejumlah anggaran untuk keperluan desa akan tetapi dalam 

penggunaannya tidak didukung dengan bukti yang sah dan relevan, 

yaitu sebagai berikut. 

a. Enam pengeluaran untuk kegiatan dan keperlun desa. 

Enam pengeluaran desa yaitu biaya kegiatan Pemilu 

Legislatif sebesar Rp. 4.200.000,00 yang dilaksanakan pada 

bulan April 2004, pembelian salon dan mic sebesar Rp. 

1.300.000,00 yang dilaksanakan pada bulan Juli 2004, biaya 

jamuan tamu dan rapat satu tahun anggaran sebesar Rp. 

3.500.000,00 yang dilaksanakan pada bulan Juli 2004, 

pembangunan pintu larik ombo sebesar Rp. 2.000.000,00 yang 

pelaksanaannya di bulan Juli 2004, peninggian jalan Cangkring 

wetan sebesar Rp. 1.800.000,00 yang dilaksanakan pada bulan 

Desember 2004, dan penyirapan jalan Kulonpuro sebesar Rp. 

2.000.000,00 yang pelaksanaannya bulan Desember 2004. 

b. Pembelanjaan ATK, komisi lelang, insentif RT. 



87 

 

 

 

Pembelanjaan ATK selama satu tahun pada bulan Juli 

2004 menyerap dana sebesar Rp. 2.200.000,00 tidak disertai 

bukti pengeluaran jenis pembelanjaan. Sedangkan komisi lelang 

pada bulan Juli 2004 menyerap dana sebesar Rp. 4.160.250,00 

tidak didukung bukti pengeluaran terinci. Sementara untuk 

insentif RT pada bulan Juli 2004 yang menyerap dana sebesar 

Rp. 2.000.000,00 dan penghargaan LPMD sebesar Rp. 

1.500.000,00 tidak didukung dengan daftar penerimaan terinci 

5. Tahun Anggaran 2005 

a. Lima biaya pengeluaran konsumsi dan bantuan. 

Lima biaya pengeluaran tersebut adalah biaya konsumsi 

kunjungan Bupati di bulan Februari 2005 sebesar Rp. 

1.000.000,00, pengadaan materi dan sewa komputer di bulan 

Maret 2005 sebesar Rp. 2.000.000,00, konsumsi 

penyelenggaraan pencalonan PD di bulan Maret 2005 sebesar 

Rp. 2.500.000,00, bantuan pembinaan olahraga/karang taruna di 

bulan Agustus 2005 sebesar Rp. 1.500.000,00, pengerasan jalan 

lingkungan RT/RW di bulan Maret 2005 sebesar Rp. 

2.000.000,00. Kelima pengeluaran tersebut dalam 

pengeluarannya tidak didukung bukti yang sah dan relevan. 

b. Konsumsi kunjungan Bupati dan Kehormatan. 

Terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti 

pengeluaran yang sah dan rincian alokasi yang ditandatangani 
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masing-masing pihak, yaitu konsumsi kunjungan Bupati sebesar 

Rp. 1.000.000,00 yang pelaksanaannya pada bulan Februari 

2005, kehormatan Panwas Kecamatan sebesar Rp. 2.100.000,00, 

kehormatan Panwas Unsur BPD sebesar Rp. 1.200.000,00, 

kehormatan Unsur Perangkat Desa sebesar Rp. 900.000,00 yang 

pelaksanaannya pada bulan Maret 2005. 

6. Tahun Anggaran 2006 

Pada tahun anggaran 2006 terdapat uang Kas Desa yang 

dipakai oleh Kepala Desa tahun 1998-2005 sebesar Rp. 

5.012.231,00 tetapi tidak didukung dengan bukti pengeluaran. 

B. Pengelolaan Dana Pembangunan Desa (DPD)/ Dana Alokasi Desa 

(DAD) 

 

Dalam pengelolaan DPD dan DAD terdapat pengeluaran 

dana yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa tahun 

1998-2005, diantaranya sebagai berikut. 

a. Pungutan pajak DAD tahun 2005 sebesar Rp. 1.175.000,00 yang 

belum disetorkan ke Kas Negara dan masih dibawa Kepala Desa 

tahun 1998-2005. 

b. SPJ DAD tahun 2005 tahap II (30%) yang belum dikerjakan dan 

dikirimkan kepada Bupati Grobogan melalui Camat Tegowanu. 

c. Pembelian/pengadaan barang kipas angin 4 bahan dan 1 set salon 

senilai Rp. 1.960.000,00 yang belum direalisasikan barangnya dan 

dananya masih dibawa Kepala Desa tahun 1998-2005. 
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d. Kekurangan pekerjaan pembangunan Kantor Desa, yang meliputi: 

pemasangan kaca blok kusen jendela ruang Kepala Desa dan 

Ruang Sekretaris Desa, kekurangan pemasangan angin-angin 

jendela depan Kantor Desa, pengecatan/pemlituran kayu. 

C. Bantuan dari Dana Penyisihan PBB, Pajak dan Retribusi 

Dalam APB Desa banyak terdapat ketidaksesuaian dalam 

pelaksanaan dan pertanggungjawabannya, diantaranya sebagai 

berikut. 

a. Berdasrkan APB Desa tahun 2002 bantuan dana penyisihan PBB 

tahun 2001dan tahun 2002 sebesar Rp. 6.970.000,00 untuk tambah 

pembangunan Balai Desa. Akan tetapi dalam realisasinya dana 

tersebut yang dikeluarkan untuk pembangunan Balai Desa sebesar 

Rp. 8.185.000,00 sehingga menurut perhitungan terdapat kelebihan 

pengeluaran tanpa dasar yang harus dikembalikan kembali sebesar 

Rp. 1.215.000,00 oleh Kepala Desa 1998-2005. 

b. Kemahalan pembayaran upah tenaga untuk pembuatan teras Kantor 

Desa dari dana penyisihan PBB tahun 2004 sebesar Rp. 300.000,00 

yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa tahun 1998-

2005. 

c. Bantuan dana penyisihan PBB tahun 2005 berdasarkan APB Desa 

digunakan untuk pembuatan plafon kantor Desa sebesar Rp. 

2.478.000,00, namun pelaksanaannya tidak direalisasikan dengan 
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bukti pengeluaran yang jelas sehingga harus dikembalikan oleh 

Kepala Desa tahun 1998-2005. 

D. Dana UED SP 

a. Pengelolaan dana dari Bendahara Desa sebesar Rp. 3.700.000,00, 

yang bersumber dari bantuan desa tahun 1998/1999 dan 

pengembalian dana UED dari Kedes tahun 1992-1996. 

b. Perkembangan sampai dengan tanggal 14 Maret 2006 sebesar Rp. 

4.423.000,00. 

E. Dana PCF 

Terdapat dana PCF sebesar Rp. 144.200.000,00 dari Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Grobogan tahun 2001. Dalam 

pelaksanaannya masih ada dana yang tidak direalisasikan oleh Kepala 

Desa 1998-2005 yaitu tunggaan sebesar Rp. 4.653.200,00. 

Setelah ditemukannya beberapa anggaran pembangunan desa yang 

tidak sesuai dengan pelaksanaannya, semakin terlihat akibat negatif dari 

konflik tersebut. Akibat negatif tersebut adalah pemerintahan yang tidak 

kondusif, tidak terlaksananya pembangunan desa dan program kerja yang 

maksimal pada tahun 2001-2006, sehingga didapatkan beberapa anggaran 

yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Mardi (38) sebagai Sekretaris Desa pada tanggal 

7 Februari 2013, yang menyatakan bahwa: 

“Yang menjadi korban adalah tidak terlaksananya pembangunan 

desa tahun 2001-2006 dengan baik, maka didapatkan anggaran 

yang digunakan untuk kepentingan pribadi”. 

 



91 

 

 

 

Hal seperti itu juga diungkapkan oleh Bapak Rusdi (39) sebagai 

Kaur Ekonomi dan Pembangunan pada tanggal 6 Februari 2013, yang 

menyatakan bahwa: 

“Tidak berjalannya pemerintahan desa yang kondusif, sehingga 

banyak program kerja yang tidak terlaksana”. 

 

Selain itu akibat negatifnya adalah adanya kerugian dari 

pemerintah desa kurang lebih sebesar 55 juta karena tidak jelasnya 

penggunaan anggaran. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Rusdi 

(39) sebagai Kaur Ekonomi dan Pembangunan pada tanggal 6 Februari 

2013, yang menyatakan bahwa: 

“APB Desa, kerugiannya setelah dilakukan pemeriksaan oleh 

Inspektorat Kabupaten kurang lebih sebesar 55 juta”. 

 

Pertanggungjawaban kerugian tersebut dilakukan oleh Kepala Desa 

tahun 1998-2005 karena beliau yang menggunakan anggaran tersebut. 

Penggunaannya digunakan untuk keperluannya pribadi dirinya dan 

keluarga. 

Pemerintah Desa menanggung beban atas terjadinya konflik BPD 

dengan Kepala Desa, karena belum terselesaikannya temuan dari 

Inspektorat Kabupaten yang seharusnya diselesaikan Kepala Desa tahun 

1998-2005. Kepala Desa tahun 1998-2005 beberapa tahun meninggalkan 

desa dan juga keadaan keluarganya yang sudah tidak punya apa-apa, 

sehingga membuat pemerintah desa simpati terhadap pemasalahan 

tersebut. Akhirnya pemerintah desa membantu dalam menyelesaikan 

beban yang ditanggungnya. Beban tersebut adalah dana sebesar 55 juta 
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atas 14 temuan dari Inspektorat Kabupaten. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Mardi (38) sebagai Sekretaris Desa pada tanggal 

7 Februari 2013, yang menyatakan bahwa: 

“Beban yang ditanggung adalah pengembalian yang belum 

terselesaikan oleh Kepala Desa tahun 2001-2006 karena yang 

bersangkutan berapa tahun meninggalkan desa dan melihat keadaan 

keluarganya yang sudah tidak punya apa-apa, akhirnya dari 

Inspektorat Kabupaten mengirim teguran kepada pemerintahan 

desa untuk segera menyelesaikannya”. 

 

4. Upaya Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Konflik Badan 

Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa di Desa Cangkring 

Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2001-2006 

 

Upaya dalam penyelesaian konflik BPD dengan Kepala Desa di 

Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2001-

2006 dilakukan oleh beberapa pihak dalam pemerintahan desa antara lain: 

a. BPD. 

Tindakan BPD untuk menyelesaikan konflik dengan Kepala 

Desa adalah berusaha mendekati Kepala Desa dengan mengajak 

berunding atas permasalahan mereka, karena dengan berunding 

bersama dapat menyelesaikan permasalahan tanpa merugikan masing-

masing pihak yang berkonflik. Walaupun tanggapan dari Kepala Desa 

kurang begitu baik, tapi BPD tetap selalu berusaha melakukan hal 

tersebut. 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Eko Prasetyo 

(58) sebagai Ketua BPD pada tanggal 6 Februari 2013, yang 

menyatakan bahwa: 
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“Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang dinamis, dari 

pihak BPD berusaha mengajak bicara baik-baik agar menuai 

penyelesaian, tapi tanggapannya kurang begitu baik”. 

 

Selain itu dalam upaya penyelesaiaan konflik tersebut BPD 

juga menegur dan memberikan masukan kepada Kepala Desa untuk 

dijadikan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Masruri (52) sebagai 

anggota BPD pada tanggal 8 Februari 2013, yang menyatakan bahwa: 

“Dari pihak BPD berusaha berhubungan baik, BPD hanya bisa 

menegur dan memberi masukan. Jika tidak dijadikan 

pertimbangan ya itu hak penuh Kepala Desa”. 

 

b. Kepala Desa. 

Tindakan Kepala Desa untuk menyelesaikan konflik dengan 

BPD adalah berusaha tidak bertatap muka dengan BPD dengan 

mengurangi intensitas ketemu, karena dengan tidak seringnya bertemu 

akan mengurangi perselisihan/pertentangan antara BPD dan Kepala 

Desa. Maka antara BPD dan Kepala Desa dalam berhubungan melalui 

Perangkat Desa sebagai perantara. Hal ini seperti yang diungkapkan 

oleh Bapak Ambyah (49) sebagai Kepala Desa pada tanggal 8 

Februari 2013, yang menyatakan bahwa: 

“Mengurangi intensitas ketemu dalam pemerintahan desa, 

karena kalau ketemu dan membahas jalannya pemerintahan 

selalu tidak menemui penyelesaian. Jadi kalau ada keperluan 

dengan BPD maupun sebaliknya selalu melewati perangkat 

desa”. 
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c. Perangkat Desa. 

Upaya penyelesaian konflik antara BPD dan Kepala Desa juga 

dilakukan oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa beranggapan bahwa 

aparat desa harus mempunyai sikap yang baik karena menjadi 

tauladan bagi masyarakat. Upaya dari Perangkat Desa adalah 

memberikan saran dan berusaha menyatukan BPD dan Kepala Desa 

agar permasalahannya bisa dibicarakan secara baik-baik, karena sulit 

dipertemukan akhirnya BPD menemukan kesalahan Kepala Desa atas 

tidak sesuaianya anggaran pembangunan desa. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Mardi (38) sebagai Sekretaris Desa pada 

tanggal 7 Februari 2013, yang menyatakan bahwa: 

“Memberi saran agar bisa dibicarakan secara baik-baik, karena 

kita sebagai aparat desa menjadi tauladan bagi masyarakat”. 

 

Hal itu juga diungkapkan oleh Bapak Rusdi (39) sebagai Kaur 

Ekonomi dan Pembangunan pada tanggal 6 Februari 2013, yang 

menyatakan bahwa: 

“Menyatukan BPD dan Kepala Desa agar tidak terjadi konflik 

yang berkepanjangan, karena susahnya dipertemukan akhirnya 

konflik tersebut sampai pada penemuan BPD atas 

kecurigaannya dalam anggaran pembangunan desa”. 

 

d. Pemerintah Desa 

Selain upaya yang dilakukan oleh masing-masing pihak di 

pemerintah desa, upaya penyelesaian juga dilakukan oleh pemerintah 

desa secara bersama-sama. Upaya yang dilakukan pemerintah desa 

dalam mengatasi akibat dari konflik BPD dengan Kepala Desa adalah 
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bekerjasama dengan BPD mengadakan audit yang dihadiri aparat desa 

dan tokoh masyarakat, setelah terbukti adanya penyalahgunaan 

anggaran oleh Kepala Desa tahun 1998-2005, akhirnya permasalahan 

tersebut dilimpahkan ke Pemerintah Daerah. 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mardi (38) 

sebagai Sekretaris Desa pada tanggal 7 Februari 2013, yang 

menyatakan bahwa: 

“Karena akibat dari konflik tersebut berkaitan dengan LPPPD-

AMJ maka penyelesaian akibat konflik tersebut setelah diaudit 

oleh BPD dan aparat desa kemudian dilimpahkan ke 

pemerintah daerah”. 

Pendapat lain diungkapkan oleh Bapak Eko Prasetyo (58) 

sebagai Ketua BPD pada tanggal 6 Februari 2013, yang menyatakan 

bahwa: 

“Strategi pemerintah desa yaitu bekerja sama dengan BPD 

mengadakan audit kepada Kepala Desa. Setelah terbukti semua 

ketimpangannya, kasus tersebut dilimpahkan ke pemerintah 

daerah melalui Bawasda”. 

 

Akhirnya Kepala Desa tahun 1998-2005 terbukti melakukan 

penyalahgunaan anggaran pembangunan desa dan masalah tersebut 

diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten. Selama pemeriksaan masalah 

berlangsung Kepala Desa tahun 1998-2005 sudah tidak menjabat 

sebagai Kepala Desa Cangkring, karena akhir masa jabatannya sampai 

tahun 2006.  

Pemerintah Desa dalam mengatasi kekosongan kursi Kepala 

Desa setelah akhir masa jabatan Kepala Desa tahun 1998-2005 adalah 

melakukan pemilihan PJS (Pejabat Sementara). Dalam pemilihan PJS 
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tersebut Kepala Desa tahun 1995-2005 mencalonkan diri sebagai PJS, 

namun sebagian besar warga masyarakat Cangkring tidak setuju kalau 

Kepala Desa 1998-2005 tersebut menjadi PJS. Banyaknya tuntutan 

yang disampaikan warga masyarakat membuat pemerintah kecamatan 

menentukan PJS Desa Cangkring dari pihak kecamatan sendiri yaitu 

Bapak Budi Raharjo. Bapak Budi Raharjo memimpin Desa Cangkring 

selama 1-1,5 tahun saja, karena pada tahun 2007 sudah ada pemilu 

Kepala Desa Cangkring. 

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Masruri (52) 

sebagai anggota BPD pada tanggal 8 Februari 2013, yang menyatakan 

bahwa: 

“Karena banyaknya permasalahan yang menimpa 

pemeirntahan tahun 2005 maka pada tahun 2006 masuk 

Pejabat Sementara dari kecamatan untuk melanjutkan 

pemerintahan. PJS tersebut hanya sampai 1 tahun saja, karena 

tahun 2007 sudah ada Kepala Desa baru yang diperoleh 

melalui Pilkades”. 

 

Pendapat yang sama juga diungkapkan olehBapak Mardi (38) 

sebagai Sekretaris Desa pada tanggal 7 Februari 2013, yang 

menyatakan bahwa: 

“Setelah akhir masa jabatan dari Kepala Desa tahun 2006 

maka pemerintah desa memilih PJ. Kepala Desa yang 

selanjutnya ditentukan oleh kecamatan karena banyaknya 

tuntutan dari masyarakat”. 

 

Dalam pemeriksaan Inspektorat Kabupaten ditemukan 

beberapa temuan dan akhirnya memutuskan Kepala Desa tahun 1998-

2005 sebagai penanggungjawab atas temuan sebesar 55 juta. Hal ini 
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seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rusdi (39) sebagai Kaur 

Ekonomi dan Pembangunan pada tanggal 6 Februari 2013, yang 

menyatakan bahwa: 

“Melalui pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, pemerintah 

daerah memutuskan Kepala Desa tahun 2001 untuk 

mengembalikan uang sebesar 55 juta atas dasar temuan dari 

Inspektorat Kabupaten”. 

 

Jadi Kepala Desa tahun 1998-2005 yang seharusnya 

bertanggungjawab atas temuan Inspektorat. Temuan tersebut 

disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Dalam 

hal ini, upaya pemerintah desa untuk mengikuti prosedur dari 

pemerintah daerah adalah memberitahu kepada pihak yang 

bersangkutan, memberi peringatan tetapi tidak ada respon. Kemudian 

pemerintah desa mencari Kepala Desa tersebut untuk 

menyelesaikannya, akan tetapi tidak ditemukan karena Kepala Desa 

pergi keluar Jawa dan akhirnya menunjuk ahli warisnya Sdr. Yulian 

Indra Jaya untuk mengurus dan menyelesaikan temuan dari 

Inspektorat Kabupaten. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak 

Rusdi (39) sebagai Kaur Ekonomi dan Pembangunan pada tanggal 6 

Februari 2013, yang menyatakan bahwa: 

“Mencari pihak yang bersangkutan, namun tidak diketemukan. 

Akhirnya pemerintah desa menunjuk ahli warisnya untuk 

mengurus penyelesaian dari temuan Inspektorat Kabupaten”. 

 

Kepala Desa tahun 1998-2005 dibantu oleh pemerintah desa 

mengembalikan temuan dari Inspektorat Kabupatenmelalui ahli 

warisnya dengan melelang bengkok pensiunan Kepala Desa. Lelangan 
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bengkok pensiunan ternyata sudah dilelang terlebih dulu oleh Kepala 

Desa akhirnya dengan sukarela penerima lelang memperpanjang lagi 

dan terkumpul uang 35 juta dari 5 orang masing-masing 7 juta. Uang 

tersebut diserahkan ke Pemerintah Daerah dan dijadikan anggaran 

pemerintah desa cangkring tahun 2012. 

Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Bapak Eko Prasetyo 

(58) sebagai Ketua BPD pada tanggal 6 Februari 2013, yang 

menyatakan bahwa: 

“Temuan yang diperoleh kurang lebih sebesar 55 juta, 

pengembaliannya melalui ahli waris kepala desa, pemerintah 

desa menyetujui bahwa pengembaliannya sebesar 35 juta yang 

diperoleh dari kekayaan ahli waris, lelang bengkok pensiunan 

Kepala desa untuk mengganti rugi semua beban”. 

 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Mardi (38) 

sebagai Sekretaris Desa pada tanggal 7 Februari 2013, yang 

menyatakan bahwa: 

“Upaya dari pemerintah desa adalah meminta ahli waris untuk 

mengembalikan semua temuan dari Inspektorat karena pada 

waktu itu mantan Kepala Desa meninggalkan desa. 

Pengembalian uang tersebut dengan melelang bengkok 

pensiunan Kepala Desa yang ternyata sudah dilelang dulu oleh 

Kepala Desa. Akhirnya 5 orang yang bersangkutan bersedia 

membayar  7 juta untuk masing-masing orang, terkumpul uang 

35 juta untuk mengembalikan temuan sebesar 55 juta. Uang 

tersebut akhirnya dikembalikan ke pemerintah pusat untuk 

dijadikan anggaran Pemerintah Desa Cangkring mulai tahun 

2012”. 

 

Lelang bengkok pensiunan Kepala Desa akhirnya mampu 

menuntaskan temuan dari Inspektorat Kabupaten. Walaupun Kepala 

Desa tahun 1998-2005 melalui pemerintah desa hanya 
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mengembalikan temuan sebesar 35 juta, yang seharusnya 

mengembalikan temuan sebesar 55 juta. Temuan tersebut menurut 

pemerintah desa dan pemerintah daerah sudah dianggap tuntas dengan 

adanya Perdes No. 02 tahun 2012, Keputusan BPD No. 147/02/I/2012 

dan SK dari pemerintah daerah. Hal ini seperti yang dikatakan 

olehBapak Eko Prasetyo (58) sebagai Ketua BPD pada tanggal 6 

Februari 2013, yang menyatakan bahwa: 

“Sebenarnya masih menyisakan kekurangan sebesar 20 juta, 

tapi dianggap selesai dan dari Pemerintah Daerah melalui 

Bawasda sudah dianggap tuntas”. 

 

Secara resmi temuan tersebut mampu dituntaskan oleh Kepala 

Desa tahun 1998-2005 melalui pemerintah desa pada bulan Februari 

2012. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Mardi (38) sebagai 

Sekretaris Desa pada tanggal 7 Februari 2013, yang menyatakan 

bahwa: 

“Februari 2012”. 

Setelah masalah tersebut selesai dan konflik BPD dan Kepala 

Desa juga berakhir, akhirnya tidak ada lagi antar pendukung/kubu di 

Desa Cangkring. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Junaidi 

(47) sebagai pendukung kubu A pada tanggal 10 Februari 2013, yang 

menyatakan bahwa: 

“Biasanya setelah Pilkades selesai pengkubuan juga sudah 

selesai, nanti dilanjutkan untuk Pilkades mendatang dengan 

kubu yang berbeda-beda lagi”. 
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Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Bapak Suwito (57) 

sebagai pendukung kubu B pada tanggal 10 Februari 2013, yang 

menyatakan bahwa: 

“Ora ono. Kubu kuwi rampung sak wese Pilkades rampung” 

(tidak ada. Pengkubuan berakhir setelah Pilkades  berakhir). 

 

B. Pembahasan 

1. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Konflik Badan 

Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa di Desa Cangkring 

Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobugan tahun 2001-2006 

 

Pada umumnya setiap masyarakat desa menginginkan 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang maksimal. Begitu juga dengan 

masyarakat Desa Cangkring yang mengharapkan pelaksanaan 

pembangunan desa secara menyeluruh, baik dalam bidang pembangunan 

fisik, ekonomi, sosial, kelembagaan desa dan perangkat desa. Semua itu 

bisa tercapai apabila adanya dukungan masyarakat dan aparat-aparat di 

pemerintahan desa yang bekerjasama dan bersatu pada satu kepentingan 

atau tujuan yang sama sehingga tidak akan muncul konflik antara mereka, 

hal ini sesuai dengan pelaksanaan pembangunan desa yang diungkapkan 

oleh Prasadja, (1982:51) dimana munculnya kelompok-kelompok yang 

mempunyai kepentingan berbeda-beda di desa akan membawa pengaruh 

yang penting. Pemimpin-pemimpin kelompok yang berkepentingan yang 

mempunyai pengaruh kuat melalui aliran kepercayaan di desa. 

Secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya konflik BPD 

dengan Kepala Desa di Desa Cangkring adalah antara BPD dan Kepala 

Desa lebih mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok, sisa kompetisi 
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Pilkades 1998, persepsi BPD dan Kepala Desa atas kinerja masing-masing 

dalam Pemerintahan Desa. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Winardi, yang menyatakan bahwa 

konflik antar pribadi terjadi antara seorang individu atau lebih, apabila dua 

individu masing-masing berpegang pada pandangan yang sama sekali 

bertentangan satu sama lain, dan mereka tidak pernah berkompromi, dan 

masing-masing menarik kesimpulan-kesimpulan berbeda-beda, dan 

apabila mereka cenderung bersifat tidak toleran, maka dapat dipastikan 

akan timbulnya konflik tertentu. Sementara menurut Gouldner (dalam 

Johnson, 1990:264) mengemukakan bahwa ketegangan antara bagian-

bagian dan keseluruhan tercermin dalam berbagai teori-teori yang 

mendalilkan suatu konflik endemik antara individu dan masyarakat atau 

kelompok-kelompok. 

2. Konflik Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa di Desa 

Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogantahun 2001-

2006 

 

Kepala Desa bersama-sama dengan BPD bertanggung jawab 

terhadap penyelenggaraan rumah tangganya sendiri. Kepala Desa 

merupakan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan dan 

pembangunan dengan segala aspeknya. Dalam hal ini, BPD merupakan 

wadah yang menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Setiap keputusan 

kepala desa yang bersifat mengatur dan mempunyai akibat pembebanan 

terhadap masyarakat harus dimusyawarahkan dengan BPD, maka antara 

Kepala Desa dengan BPD harus menjalin hubungan kerja yang baik 
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sebagai mitra kerja agar tidak terjadi konflik antara keduanya. Hal tersebut 

sesuai dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 

2005 tentang Desa yang mengungkapkan tupoksi Kepala Desa maupun 

BPD. 

Awal munculnya konflik BPD dengan Kepala Desa tahun 2001-

2006 di Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan di 

karenakan antara BPD maupun Kepala Desa bukan merupakan satu 

kubu/kelompok, sehingga dalam pemerintahan banyak timbul perbedaan 

pendapat/paham. Selain itu BPD juga tidak suka dengan Kepala Desa yang 

terlalu berkuasa penuh dalam pemerintahan, maka membuat BPD 

melakukan pengawasan yang ketat terhadap Kepala Desa. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Winardi (2007:5) yang mengatakan bahwa ada dua 

macam konflik dalam organisasi yaitu konflik-konflik substantif, meliputi 

ketidaksesuaian paham tentang hal-hal seperti tujuan-tujuan, alokasi 

sumber-sumber daya, distribusi imbalan-imbalan, kebijaksanaan-

kebijaksanaan dan prosedur-prosedur, serta penugasan pekerjaan; konflik-

konflik emosional, timbul karena perasaan-perasaan marah, 

ketidakpercayaan, ketidaksenangan, takut dan sikap menentang, maupun 

bentrokan-bentrokan kepribadian. 

Konflik antara BPD dengan Kepala Desa terjadi dalam 

penyelenggaran pemerintahan desa yang di dalamnya terdapat 

ketidakcocokan tujuan antara rencana anggaran pembangunan dengan 

pelaksanaan pembangunan desa. BPD menemukan beberapa anggaran 
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pembangunan yang berlebih dari Kepala Desa, yang seharusnya  

pertanggungjawabannya sesuai dengan pelaksanaannya, namun 

pertanggungjawaban yang dilakukan Kepala Desa kurang maksimal 

karena pengeluaran anggaran tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya 

seperti masih banyaknya bangunan desa yang belum selesai dan bahkan 

tidak terelisasikan, hal tersebut sesuai dengan pendapat Galtung (dalam 

Miall, dkk, 2002:20-21) mengungkapkan sebuah model konflik yang 

berpengaruh, yang meliputi konflik simetris maupun tidak simetris yaitu 

konflik dapat dilihat sebagai sebuah segitiga, dengan kontradiksi, sikap 

dan perilaku pada puncaknya. Kontradiksi ini yang merujuk pada dasar 

situasi konflik, yang termasuk “ketidakcocokan tujuan” yang ada dan yang 

dirasakan oleh pihak yang bertikai. Hal ini bisa berupa akibat dari konflik 

tersebut, yaitu ketidaksesuaian tujuan penggunaan APB Desa dalam 

pelaksanaannya. 

Konflik yang terjadi antara BPD dengan Kepala Desa tidak sampai 

kontak fisik seperti perkelahian, pertengkaran, peperangan dan lain-lain. 

Konflik tersebut berupa perdebatan dan pertentangan karena tidak adanya 

kesepakatan antara keduanya. Kepala Desa mempunyai pendapat sendiri, 

begitu juga dengan BPD.  

Konflik tersebut seperti yang diungkapkan oleh Webster (dalam 

Pruitt dan Rubin, 2009:9) yang mengungkapkan bahwa dalam bahasa 

aslinya konflik berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan yaitu 

berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Namun arti kata itu 
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berkembang menjadi ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas 

berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain. Dalam hal ini pendapat BPD 

dalam pelaksanaan pembangunan desa Cangkring lebih baik 

mendahulukan bidang pembangunan masyarakat karena untuk sarana 

masyarakat seperti perbaikan jalan-jalan dusun/RW, madrasah, tanggul, 

jembatan dan juga jangan melebihkan anggaran pembangunan desa terlalu 

banyak. Sedangkan Kepala Desa berpendapat bahwa lebih mendahulukan 

pembangunan lingkungan Balai Desa karena untuk menunjang jalannya 

pemerintahan desa seperti pembangunan Gedung Balai Desa dan Kentor 

Desa, pavingisasi halaman Kantor Desa, penambahan peralatan desa dan 

juga dan juga dalam menganggarkan pembangunan lebih baik dilebihkan 

karena untuk cadangan kekurangan dana. 

Adanya konflik antara BPD dan Kepala Desa menimbulkan 

beberapa akibat, yaitu akibat positif dan negatif. Akibat positif konflik 

tersebut adalah ditemukannya beberapa temuan oleh BPD dari 

penyalahgunaan anggaran pembangunan oleh Kepala Desa tahun 1998. 

Selain itu akibat positifnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat 

dalam pemerintahan desa. Masyarakat ikut beraspirasi bersama BPD dan 

Perangkat Desa dengan menyampaikan beberapa tuntutan kepada Kepala 

Desa tahun 1998-2005 di Kecamatan melalui FPMC (Forum Peduli 

Masyarakat Cangkring). Sedangkan akibat negatifnya adalah pemerintahan 

yang tidak kondusif,  tidak terlaksananya pembangunan desa dan program 

kerja yang kurang maksimal pada tahun 2001-2006sehingga didapatkan 



105 

 

 

 

beberapa anggaran yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Semua itu 

di karenakan kurangnya kerjasama, komunikasi dan koordinasi antara 

mereka. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Winardi, (2007:5) yang 

menyatakan bahwa dua macam konflik menurut keuntungan dan kerugian 

yang ditimbulkannya yaitu, konflik destruktif yang dapat menimbulkan 

kerugian berupa perasaan cemas/tegang (stress), komunikasi yang 

menyusut, persaingan yang menghebat, perhatian yang menyusut terhadap 

tujuan bersama. Sedangkan konflik konstruktif tidak menimbulkan 

kerugian akan tetapi menyebabkan timbulnya keuntungan berupa 

kreativitas dan inovasi yang meningkat, upaya yang meningkat, ikatan 

(kohesi) yang semakin kuat, dan ketegangan yang menyusut. 

Adapun kerugian dari masing-masing pihak yang bertikai tersebut 

sejalan dengan pendapatnya Miall, dkk (2002:19) yang mengatakan bahwa 

konflik tidak simetris menimbulkan korban pada masing-masing pihak. 

Menindas harus bersifat menindas, meskipun tidak begitu menindas seperti 

ketika menjadi pihak yang ditindas. Ada risiko bagi pihak yang kuat dalam 

mempertahankan diri mereka sendiri dalam kekuasaan dan menjaga pihak 

yang lemah tatap berada dibawah. Kerugian bagi pihak yang bertikai 

seperti Kepala Desa yang merasa dirinya selalu dibuntuti dengan adanya 

pengawasan yang ketat dari BPD, sedangkan BPD merasa dirinya 

dikesampingkan dalam jalannya penyelenggaran pemerintahan dengan 

Kepala Desa yang bertindak semena-mena, karena tidak semua keputusan 

Kepala Desa melalui persetujuan BPD, hal ini seperti dalam PP Nomor 72 
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tahun 2005 Pasal 14 ayat 2 tentang Wewenang Kepala Desa, Kepala Desa 

dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan 

dengan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Sementara itu 

kerugianbagi pemerintah desa adalah penggunaan anggaran desa tahun 

2001-2006 yang tidak jelas realisasinya.  

Atas kerugian-kerugian tersebut BPD melakukan audit terhadap 

Kepala Desa atas beberapa temuan BPD, setelah Kepala Desa terbukti 

melakukan kesalahan akhirnya masalah tersebut dilimpahkan ke BPD 

(Badan Pengawas Daerah) Kabupaten Grobogan, maka dilakukan 

pemeriksaan atas LPPPD-AMJ Kepala Desa oleh Inspektorat Kabupaten 

sehingga didapatkan resume hasil pemeriksaan dari BPD berupa 14 

temuan sebesar kurang lebih 55 juta,  diantaranya  anggaran rehap gedung 

PKK, pavingisasi Madrasah dan lain-lain yang terdapat pada anggaran 

tahun 2001-2006.Pertanggungjawaban kerugian tersebut seharusnya 

dilakukan oleh Kepala Desa tahun 1998-2005 yang telah menggunakannya 

untuk keperluan pribadi dirinya dan keluarga. Akhirnya Pemerintah Desa 

membantu dalam menyelesaikan beban dari permasalahan tersebut. 

3. Upaya Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Konflik Badan 

Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa di Desa Cangkring 

Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogantahun 2001-2006 
 

Dari berbagai faktor penyebab terjadinya konflik BPD dengan 

Kepala Desa, terdapat berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik dan 

akibat dari konflik tersebut. Upaya penyelesaian konflik dilakukan oleh 
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BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa. Upaya penyelesaian akibat konflik 

dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah desa. 

Upaya penyelesaian konflik dari BPD adalah berusaha mendekati 

Kepala Desa dengan mengajak berunding bersama agar menuai 

penyelesaian, selain itu BPD juga berusaha memberi masukan dan 

menegur untuk dijadikan pertimbangan dalam penyelenggaraan 

pemerintah. Sedangkan upaya penyelesaian konflik dari Kepala Desa 

adalah berusaha tidak bertatap muka dengan mengurangi intensitas 

pertemuan dengan BPD. Sementara itu upaya penyelesaian konflik dari 

perangkat desa adalah berusaha menyatukan keduanya agar bisa 

dibicarakan secara baik-baik dan memberi saran kepada keduanya. Upaya 

penyelesaian konflik dari BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa ini 

sejalan dengan pendapat Hendrik, (2008:48-52) mengenai lima gaya 

penyelesaian konflik, gaya kompromi muncul jika pihak yang berkonflik 

harus mengorbankan keinginan atau kebutuhannya dan terlibat bersama 

dalam proses mencapai sasaran dan memenuhi kebutuhan kedua belah 

pihak, gaya menghindar berarti menyadari adanya konflik tetapi bereaksi 

menghindari, menarik diri dari situasi konflik atau bersikap netral, gaya 

obligingberarti mengandalkan adanya kerelaan membantu menempatkan 

nilai yang tinggi untuk orang lain, sementara dirinya sendiri dinilai rendah. 

Penggunaan gaya obliging dapat menyempitkan perbedaan antar kelompok 

dan mendorong pihak yang berkonflik mencari kesamaan dasar. 
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Upaya penyelesaian akibat dari konflik tersebut adalah pemerintah 

desa bersama dengan BPD mengadakan audit yang dihadiri aparat desa 

dan tokoh masyarakat, setelah terbukti adanya penyalahgunaan anggaran 

kemudian permasalahan tersebut dilimpahkan ke Pemerintah Daerah. 

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala 

Desa tahun 1998-2005 melalui Inspektorat Kabupaten sehingga ditemukan 

14 temuan senilai 55 juta dan menjerat Kepala Desa sebagai 

penanggungjawabnya. Pada waktu itu Kepala Desa meninggalkan desa 

beberapa tahun sehingga pemerintah desa memutuskan ahli warisnya 

untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena 

keadaan Kepala Desa dan keluarga yang sudah tidak punya apa-apa 

membuat pemerintah desa simpati untuk membantu Kepala Desa dalam 

menuntaskan bebannya dengan melelang bengkok pensiunan Kepala Desa 

yang menghasilkan uang 35 juta dari 7 orang penerima lelang. Akhirnya 

beban tertesut dapat dituntaskan oleh ahli waris melalui pemerintah desa 

walaupun sebenarnya pengembaliannya hanya sebesar 35 juta. Akibat dari 

konflik tersebut tuntas pada bulan Februari 2012. 

Dalam mengatasi jalannya pemerintahan setelah akibat dari konflik 

itu timbul, pemerintah desa melakukan pengisian kursi Kepala Desa yang 

kosong dengan PJS dari Kecamatan yaitu Bapak Budi Raharjo, yang 

memimpin selama 1-1,5 tahun.  

Penyelesaian dan penekanan yang dilakukan oleh pihak yang 

bertikai dan pemerintah desa, sesuai dengan pendapat Winardi, (2007:17), 
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yang mengatakan bahwa konflik dapat dihadapi dengan cara bersikap tidak 

acuh terhadapnya, menekannya, menyelesaikannya. Sikap tidak acuh 

berarti bahwa tidak adanya upaya langsung untuk menghadapi sebuah 

konflik yang telah termanifestasi. Sedangkan menekan sebuah konflik 

yang terjadi menyebabkan menyusutnya dampak konflik yang negatif, 

tetapi tidak mengatasi, ataupun meniadakan pokok-pokok penyebab 

timbulnya konflik. Penyelesaian konflik hanya terjadi, apabila alasan-

alasan latar belakang terjadinya sesuatu konflik ditiadakan dan tidak 

disisakan kondisi-kondisi yang menggantung atau antagonisme untuk 

penyebab timbulnya lagi konflik pada masa mendatang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai konflik 

BPD dengan Kepala Desa di Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu 

Kabupaten Grobogantahun 2001-2006, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya konflik BPD dengan Kepala Desa 

di Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 

2001-2006.  

Secara umum faktor dari dalam individu maupun organisasilah yang 

menjadi sumber utama konflik BPD dengan Kepala Desa, seperti saling 

mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok masing-masing, sisa 

kompetisi Pilkades 1998, persepsi BPD dan Kepala Desa atas kinerja 

masing-masing dalam Pemerintahan Desa, sehingga antara BPD dengan 

Kepala Desa tidak terlihat kerjasama, komunikasi dan koordinasi yang 

baik dalam menjalankan pemerintahan.  

2. Terjadinya konflik BPD dengan Kepala Desadi Desa Cangkring 

Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2001-2006.  

Konflik antara BPD dengan Kepala Desa terjadi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa, khususnya dalam pelaksanaan APB-Desa yang di 

dalamnya terdapat  ketidaksesuaian anggaran pembangunan dengan 

pelaksanaan pembangunan desa. Konflik tersebut berawal dari masuknya 
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kubu B dalam organisasi BPD di pemerintahan desa. BPD selalu mencari 

kelemahan Kepala Desa, akhirnya BPD berhasil menjatuhkan Kepala 

Desa dengan ditemukannya 14 temuan ketidaksesuaian anggaran 

pembangunan dengan pelaksanaannya. Konflik tersebut tidak sampai 

kontak fisik tetapi hanya berupa perdebatan/pertentangan hebat. Konflik 

tersebut merupakan konflik tidak simetris yang menimbulkan korban 

bagi masing-masing pihak dan lingkungan sekitar. Konflik tersebut 

berakibat positif dan negatif, akibat positifnya ditemukan 

penyalahgunaan anggaran pembangunan yang dilakukan Kepala Desa 

tahun 1998 oleh BPD, meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap 

pemerintahan desa, sedangkan akibat negatifnya adalah pemerintahan 

desa yang tidak kondusif, kurang maksimalnya pelaksanaan 

pembangunan desa dan program kerja tahun 2001-2006. 

3. Upaya Pemerintah Desa dalam meyelesaikan konflik BPD dengan 

Kepala Desadi Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten 

Grobogan tahun 2001-2006.  

Upaya penyelesaian konflik tersebut dilakukan oleh BPD, Kepala Desa, 

Perangkat Desa dan  Pemerintah Desa. Dari pihak BPD dengan cara 

kompromi yaitu mendekati dan mengajak berunding bersama walaupaun 

hal tersebut tidak diindahkan oleh Kepala Desa. Upaya penyelesaian dari 

Kepala Desa dengan cara menghindar yaitu berusaha mengurangi 

intensitas bertemu/bertatap muka, sedangkan Perangkat Desa dengan 

cara obliging yaitu menyatukan keduanya agar dapat membicarakan 
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masalah dengan baik. Upaya Pemerintah Desa atas akibat konflik 

tersebut dengan mengadakan audit dan melimpahkan masalah tersebut ke 

Pemerintah Daerah melalui Inspektorat Kabupaten. Upaya dalam 

mengembalikan temuan dengan melelang bengkok pensiunan Kepala 

Desa tahun 1998. 
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RANCANGAN INSTRUMEN 

KONFLIK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN KEPALA 

DESA (STUDI KASUS DESA CANGKRING KECAMATAN TEGOWANU 

KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2001-2006) 

No Tujuan Penelitian Indikator Pertanyaan Objek Sumber Data 

1. Mengetahui faktor 

penyebab terjadinya 

konflik BPD dengan 

Kepala Desa di Desa 

Cangkring Kecamatan 

Tegowanu Kabupaten 

Grobogan tahun 2001-

2006 

1. Faktor dari 

dalam: 

a. Individu 

1) Kualitas 

personalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ketidakses

uaian 

pendapat 

 

 

 

 

 

1) Bagaimana persepsi 

Bapak mengenai figur 

Kepala Desa “ Bapak 

Ambyah”? 

2) Bagaimana menurut 

Bapak, Kepala Desa 

“Bapak Ambyah” 

ketika 

menghadapi/menangga

pi setiap masalah di 

pemerintahan desa? 

3) Bagaimana persepsi 

Bapak mengenai figur 

Pengurus-pengurus 

BPD? 

4) Bagaimana menurut 

Bapak, 

pengurus/anggota BPD 

ketika 

menghadapi/menangga

pi setiap masalah di 

pemerintahan desa? 

5) Apakah ada 

perbedaan/ketidaksesua

ian pendapat antara 

a. BPD (2004-

sekarang, 

Perangkat Desa, 

masyarakat 

 

 

 

b. Kepala Desa 

tahun 2004, 

Perangkat Desa, 

masyarakat 

 

c. Kepala Desa 

tahun 2004, 

BPD, Perangkat 

Desa 

 

 

 

 

 

 

 

d. Masyarakat, 

Perangkat Desa 

a. Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

b. Wawancara 

 

 

 

 

 

 

c. Wawancara, 

dokumentasi 
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3) Persaingan 

Pilkades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Organisasi 

1) Persepsi 

Kepala 

Desa 

terhadap 

kinerja 

BPD 

 

BPD dan Kepala Desa 

dalam pelaksanaan 

pembangunan desa, 

mengapa ada 

ketidaksesuaian 

pendapat antara BPD 

dan Kepala Desa? 

6) Pendapat yang seperti 

apa dari BPD? 

7) Pendapat yang seperti 

apa dari Kepala Desa? 

8) Akibat apa yang 

ditimbulkan dengan 

adanya ketidaksesuaian 

pendapat itu? 

9) Ada berapa calon 

dalam Pilkades yang 

dimenangkan Bapak 

Ambyah? 

10) Siapa saja pendukung 

calon Kepala Desa 

Bapak Ambyah? 

11) Siapa saja pendukung 

calon yang lainnya? 

12) Termasuk pendukung 

manakah 

pengurus/anggota 

BPD? 

13) Apa yang 

menyebabkan Calon 

Kepala Desa Bapak 

e. Kepala Desa 

tahun 2004, 

BPD (2004-

sekarang, 

Perangkat Desa, 

masyarakat 

 

 

 

 

 

 

f. Kepala Desa, 

BPD 

 

g. Kepala Desa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h.  BPD (2004-

sekarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Wawancara 
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2) Persepsi 

BPD 

terhadap 

Kinerja 

Kepala 

Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Implementa

si Peraturan 

tentang 

Kepala 

Desa dan 

Ambyah menang dalam 

pilkades? 

14) Mengapa calon yang 

lain kalah? 

15) Program kerja apa saja 

yang sudah dibuat oleh 

pemerintahan desa? 

16) Apa yang sudah 

dilakukan BPD dalam 

menjalankan program-

program kerja tersebut? 

17) Bagaimana menurut 

Bapak, BPD dalam 

menjalankan tugas, 

hak, kewajiban, 

wewenang  dan 

fungsinya? 

18) Bagaimana menurut 

Bapak BPD dalam 

mengatur kepentingan 

pribadi dan 

kepentingan 

umum/rakyat? 

19) Apa yang sudah 

dilakukan Kepala Desa 

dalam menjalankan 

program-program kerja 

desa? 

20) Bagaimana menurut 

Bapak, Kepala Desa 

dalam menjalankan 

 

 

 

 

 

 

 

i. BPD (2004-

sekarang, 

Perangkat Desa, 

masyarakat 

 

 

 

j. Kepala Desa 

tahun 2004, 

Perangkat Desa, 

masyarakat 

 

 

k. Kepala Desa 

tahun 2004, 

BPD, Perangkat 

Desa, 

masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Wawancara, 

dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

h. Wawancara, 

dokumentasi 
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BPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Keadaan Desa 

1) Lingkungan 

masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Pengkubua

n 

 

 

 

 

tugas, hak, kewajiban, 

wewenang dan 

fungsinya? 

21) Bagaimana menurut 

Bapak Kepala Desa 

dalam mengatur 

kepentingan pribadi 

dan kepentingan 

umum/rakyat? 

22) Apakah menurut Bapak 

Kepala Desa sudah 

melaksanakan tugas, 

hak, kewajiban dan 

wewenangnya sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku, mengapa dan 

apa buktinya? 

23) Bagaimana menurut 

Bapak 

pelaksanaannya? 

24) Apakah menurut Bapak 

BPD sudah 

melaksanakan tugas, 

hak, kewajiban dan 

wewenangnya sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku, mengapa dan 

apa buktinya? 

25) Bagaimana menurut 

Bapak 

pelaksanaannya? 

l. Kepala Desa 

tahun 2004, BPD, 

Perangkat Desa, 

masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m. Kepala Desa 

tahun 2004, 

BPD, Perangkat 

Desa, 

masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Wawancara , 

observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j. Wawancara, 

observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. Wawancara, 



123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Peran 

Tokoh Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26) Bagaimana gambaran 

Bapak mengenai 

masyarakat desa 

Cangkring? 

27) Bagaimana masyarakat 

desa Cangkring ketika 

menghadapi masalah di 

pemerintahan desa, 

khususnya pada 

pelaksanaan 

pembangunan desa? 

28) Apakah masyarakat 

desa Cangkring 

terpecah belah ketika 

Pemilu, khususnya 

Pilkades, mengapa? 

29) Apakah Pilkades 

membuat masyarakat 

desa Cangkring 

berkubu-kubu, 

mengapa? 

30) Berapa kubu yang 

muncul ketika 

Pilkades? 

31) Terdiri dari siapa 

sajakah masing-masing 

kubu? 

32) Adakah dalam satu 

keluarga berbeda kubu, 

mengapa? 

33) Apa yang sudah 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. Kepala Desa 

tahun 2004, 

BPD, Perangkat 

Desa, 

masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o. Kepala Desa 

tahun 2004, 

BPD, Perangkat 

Desa 

 

 

 

observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l. Wawancara, 

dokumentasi, 

observasi 

 

 

 

 



124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Kekayaan  

Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Faktor dari 

luar: 

a. Camat 

 

 

 

dilakukan masing-

masing kubu untuk 

mewujudkan 

keinginannya? 

34) Apa yang dilakukan 

kubu yang  kalah 

setelah pilkades 

selesai? 

35) Apa yang dilakukan 

kubu yang menang 

setelah pilkades 

selesai? 

36) Seperti apakah 

dukungan tokoh desa 

terhadap pemerintahan 

desa?  

37) Siapa sajakah tokoh 

desa yang paling 

terkemuka di desa 

Cangkring? 

38) Seberapa besar 

pengaruh tokoh desa 

terkemuka terhadap 

pemerintahan desa, 

terutama pelaksanaan 

pembangunan desa, 

mengapa? 

39) Apakah tokoh desa 

terlibat dalam 

pengkubuan, mengapa? 

40) Siapa yang berada pada 

 

 

p. Kepala Desa 

tahun 2004, 

BPD, Perangkat 

Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m. Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. Wawancara 
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b. Pemerintah 

Daerah 

pihak pendukung? 

41) Apa yang menjadi 

tolak ukur berada 

dipihak pendukung? 

42) Apa yang menjadi 

tolak ukur berada 

dipihak penentang? 

43) Siapa yang berada pada 

pihak penentang? 

44) Siapa yang berada pada 

pihak netral? 

45) Apa yang menjadi 

tolak ukur berada 

dipihak netral? 

46) Terdiri dari apa saja 

kekayaan desa 

Cangkring? 

47) Digunakan untuk apa 

saja kekayaan desa 

tersebut? 

48) Bagaimana desa 

Cangkring dalam 

melakukan pengaturan 

pembagian kekayaan 

desa, siapa yang berhak 

menentukan, apakah 

sudah ada hukum 

adatnya di desa? 

49) Apakah pengaturan 

tersebut sudah sesuai 

dengan aturan dari 
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pemerintah daerah? 

50) Apakah dengan adanya 

kekayaan desa 

menjadikan banyak 

pihak yang ingin 

menguasainya, 

mengapa? 

51) Bagaimana Pak Camat 

dalam melakukan 

pengontrolan di 

pemerintahan desa 

Cangkring? 

52) Apakah ada tujuan di 

luar urusan 

pemerintahan desa 

dalam kunjungan-

kunjungan dari 

kecamatan, khususnya 

Pak Camat, mengapa?  

53) Atas dasar keperluan 

apakah kunjungan-

kunjungan tersebut? 

54) Bagaimana Pemerintah 

Daerah dalam 

melakukan pengawasan 

terhadap jalannya 

pemerintahan desa 

Cangkring? 
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2. Mengetahui konflik 

BPD dengan Kepala 

Desa di Desa 

Cangkring Kecamatan 

Tegowanu Kabupaten 

Grobogan tahun 2001-

2006 

1. Konflik BPD 

dengan Kepala 

Desa: 

a. Anggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Terjadinya 

konflik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Akibat 

konflik 

1) Mengapa ada 

ketidaksesuaian dalam 

anggaran? 

2) Ketidaksesuaian  

tersebut dalam 

anggaran pelaksanaan 

pembangunan apa 

saja? 

3) Barapa jumlah  

anggaran desa pada 

waktu itu? 

4) Dipergunakan untuk 

apa saja anggaran desa 

tersebut? 

5) Bagaimana 

pertanggungjawaban 

penggunaan anggaran 

tersebut? 

6) Apakah ada 

ketidaksesuaian dalam 

APB Desanya, 

mengapa? 

7) Bagaimana konflik 

BPD dan Kepala Desa 

berlangsung? 

8) Apakah konflik 

tersebut sampai ke 

kontakfisik antara BPD 

dan Kepala Desa, 

mengapa? 

9) Apakah konflik 

a. Kepala Desa 

tahun 2004, 

BPD, Perangkat 

Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kepala Desa 

tahun 2004, 

BPD, Perangkat 

Desa, 

masyarakat 

 

 

 

 

 

c. Perangkat Desa 

 

a. Wawancara, 

dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Wawancara , 

dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Wawancara , 

dokumentasi, 

observasi 
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tersebut meranah 

sampai masyarakat 

desa Cangkring, 

mengapa? 

10) Apakah ada perantara 

atas terjadinya konflik 

tersebut? 

11) Apa saja yang menjadi 

korban atas terjadinya 

konflik BPD dan 

Kepala Desa? 

12) Adakah yang mencari 

keuntungan dari 

konflik tersebut, siapa 

saja dan atas motif 

apa? 

13) Dengan adanya konflik 

BPD dan Kepala Desa 

dalam pelaksanaan 

pembangunan desa, 

maka akan 

mempengaruhi 

jalannya pelaksanaan 

pembangunan desa. 

Apakah ditemukan 

kerugian selama 

pelaksanaan 

pembangunan desa, 

mengapa? 

14) Kerugian itu dalam hal 

apa? 
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15) Berapa besar kerugian 

yang ditimbulkan? 

16) Siapa yang seharusnya 

bertanggungjawab atas 

kerugian tersebut, 

mengapa? 

17) Adakah beban yang 

ditanggung oleh 

pemerintahan 

selanjutnya atas 

terjadinya konflik 

tersebut, beban seperti 

apakah? 

3. Mengetahui upaya 

Pemerintah Desa 

dalam menyelesaikan 

konflik BPD dengan 

Kepala Desa di Desa 

Cangkring Kecamatan 

Tegowanu Kabupaten 

Grobogan tahun 2001-

2006 

1. Strategi  

a. BPD 

 

 

 

 

b. Kepala 

Desa 

 

 

 

 

c. Perangkat 

Desa 

 

 

 

 

1) Bagaimana tindakan 

BPD dalam 

menyelesaikan konflik 

tersebut? 

2) Apakah  tindakan BPD 

dalam menyelesaikan 

konflik membuahkan 

hasil, mengapa? 

3) Bagaimana tindakan 

Kepala Desa dalam 

menyelesaikan konflik 

tersebut? 

4) Apakah  tindakan 

Kepala Desa dalam 

menyelesaikan konflik 

membuahkan hasil, 

mengapa? 

5) Bagaimana cara 

a. BPD 

 

 

 

 

 

b. Kepala Desa 

tahun 2004 

 

 

 

c. Perangkat Desa 

 

 

 

 

 

 

a. Wawancara , 

dokumentasi 
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d. Upaya 

penyelesaia

n 

perangkat desa dalam 

menyelesaikan konflik 

tersebut? 

6) Bagaimana tanggapan 

dari pihak BPD dan 

Kepala Desa atas upaya 

penyelesaian konflik 

dari perangkat desa? 

7) Apakah tindakan 

perangkat desa dalam 

menyelesaikan konflik 

membuahkan hasil, 

mengapa? 

8) Apakah ada masukan 

dari Kecamatan dalam 

penyelesaian konflik 

tersebut, bagaimana 

masukannya?  

9) Bagaimana strategi 

perangkat 

desa/pemerintah desa 

dalam mengatasi akibat 

dari konflik tersebut, 

apakah 

penyelesaiannya 

dibawa ke pemerintah 

daerah, mengapa? 

10) Bagaimana pemerintah 

desa untuk mengatasi 

jalannya pemerintahan 

setelah akibat dari 

 

 

 

d. Kepala Desa 

tahun 2004, 

BPD, Perangkat 

Desa, 

masyarakat 
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konflik tersebut 

timbul? 

11) Bagaimana cara 

pemerintah daerah  

menyelesaikan akibat 

konflik tersebut? 

12) Bagaimana upaya 

pemerintah desa untuk 

mengikuti prosedur 

penyelesaian dari 

pemerintah daerah? 

13) Bagaimana upaya dari 

perangkat 

desa/pemerintah desa 

untuk mengatasi beban 

yang ditanggung oleh 

pemerintahan 

selanjutnya? 

14) Apakah upaya tersebut 

mampu menuntaskan 

semua beban yang 

ditanggung oleh 

pemerintah desa, 

mengapa? 

15) Kapankah beban 

tersebut mampu 

dituntaskan oleh 

pemerintah desa? 
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Gambar Kantor Pemerintahan Desa Cangkring, Peta Kecamatan Tegowanu 

dan Desa Cangkring 

 

Kantor Pemerintahan Desa Cangkring 

 

Pemerintahan Desa Cangkring 
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Peta Kecamatan Tegowanu 

 

Peta Desa Cangkring 
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Gambar Wawancara dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD, 

Anggota BPD dan Masyarakat 

 

Wawancara dengan Kepala Desa tahun 2001-2006 

 

Wawancara dengan Sekretaris Desa 

   

Wawancara dengan Kaur Ekonomi dan Pembangunan  
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Wawancara dengan Ketua BPD  

 

Wawancara dengan Anggota BPD 

 

Wawancara dengan Masyarakat “Pendukung Kubu A” 
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Wawancara dengan Masyarakat “ Penentang Kubu A” 

 

Wawancara dengan Masyarakat “Netral” 

 

 

 

 

 

 


