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ABSTRAKSI 

KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) 

DALAM PEMERINTAHAN DESA 

 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, Pemerintahan Desa terdiri dari 2 unsur 

yaitu Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Kepala Desa dipilih secara lansung, 

umum, bebas dan rahasia oleh warga penduduk desa setempat sedangkan Lembaga Musyawarah 

Desa (LMD) di ketuai oleh Kepala Desa, sehingga didalam menjalankan roda kepemerintahan 

kemungkinan besar terjadi kecendrungan untuk menggunakan kewenangan sehingga oleh 

pemerintah di rubah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian dirubah 

kembali kedua kalinya dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, 

untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan 

Desa (BPD). Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa yang dipilih lansung oleh penduduk desa 

dari calon-calon yang sudah ditetapkan. Sedangkan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 

sebagai perwujudan demokrasi yang keanggotaannya bukan berdasarkan penggolongan, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Lembaga yang berfungsi sebagai legislasi dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan 

Kepala Desa, membuat peraturan desa bersama-sama dengan Kepala Desa. Disamping itu Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) juga berfungsi mengayomi adat istiadat yang hidup ditengah-

tengah masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.  

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis mengetengahkan dua 

permasalahan yaitu; bagaimanakah kedudukan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam 

Pemerintahan Desa? dan bagaimanakah bentuk kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan di Desa?. 

 

BAB   I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 Pada prinsipnya pembangunan Desa terdiri atas kegiatan sektoral dan partisipasi 

masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu wadah guna menyatukan dan mempertemukan 

antara kehendak masyarakat dan Pemerintah. UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Daerah dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, unsur-unsur 

Pemerintahan dan lembaga Desa sebagai representasi aspirasi masyarakat terformalkan dalam 



3 

 

beberapa bentuk lembaga antara lain Lembaga Sosial Desa (LSD) maupun Lembaga Ketahanan 

Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). 

 UU No. 22 Tahun 1999 tentang 

 Pemerintahan Daerah mengatur hal yang berbeda tentang Pemerintahan Desa, yang terdiri dari 

Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Seiring dengan hal itu, maka lembaga-

lembaga Desa yang sudah terbentuk sebelumnya berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974 dan UU 

No. 5 Tahun 1979 dan peraturan lainnya yang selaras dengan itu telah dihapuskan. Badan 

Perwakilan Desa yang lahir kemudian berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 muncul dari 

kenyataan adanya kegagalan Pemerintah Desa dan unsur-unsur lembaga Desa dalam 

mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang selama ini diatur dalam 

kedua peraturan tersebut. 

 UU No. 5 Tahun 1979 terdiri dari 2 yaitu Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa, 

Kepala Desa dipilih secara lansung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk Desa Warga 

Negara Indonesia. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dilakukan oleh Kepala 

Daerah dari calon yang terpilih dan setelah itu dapat dipilih dan diangkat untuk 1 (satu)  kali  

masa jabatan berikutnya.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No.5 Tahun 1979, Lembaga Musyawarah Desa 

(LMD) adalah lembaga permusyawaratan/pemufakatan yang keanggotaannya terdiri atas 

kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan pemuka–pemuka 

masyarakat di desa yang bersangkutan. 

 Dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Jounto UU 

No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggarakan pemerintahan di desa 

dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa terdiri dari 

Kepala Desa yang terpilih lansung oleh penduduk desa dari calon-calon yang sudah ditetapkan 

yaitu penduduk desa yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. Sedangkan bagi BPD, 

sebagai perwujudan demokrasi keanggotaannya bukan berdasarkan penggolongan. BPD adalah 

Lembaga Permusyawaratan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, serta 

Keputusan Kepala Desa dalam membuat Peraturan Desa bersama-sama dengan Kepala Desa. 

Disamping itu BPD juga berfungsi mengayomi adat istiadat yang hidup di tengah-tengah 

masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

 Adanya    hubungan  yang  sangat  erat 
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 antara efektifitas pemerintahan dengan pelaksanaan demokrasi di bawah dan dari bawah harus 

ditempuh dengan memberikan atau menyerahkan pengurusan urusan rumah tangga daerah 

kepada rakyat daerah itu sendiri. Sebagaimana yang menjadi semboyan dari Demokrasi ialah 

Pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the people 

and for the people).  

 Demokrasi adalah suatu system Pemerintahan sebagai negara demokrasi akan selalu 

bersandarkan pada rule play (aturan hukum) yang diciptakan berdasarkan kemauan dan 

kehendak rakyatnya. Lazimnya negara demokrasi akan berdasarkan pada hukum sebagai 

mekanisme dari praktek dan penyelenggaraan sistem demokrasi (demokrasi konstitusional).  

B. PERUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimanah kedudukan dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

Pemerintahan Desa ?. 

2. Bagaimanakah bentuk kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dalam pembangunan di desa ?. 

 

BAB   II  

KEDUDUKAN  

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

 DALAM PEMERINTAHAN DESA 

A. PENGERTIAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 Otonomi Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonomi untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 22 menjelaskan bahwa menyelenggarakan otonomi, 

daerah mempunyai kewajiban : 

a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan , kesatuan, dan kerukunan nasional, serta 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 

d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 

e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 

f. Menyediakan fasilitas kesehatan. 

g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 
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h. Mengembangkan sistem jaminan nasional. 

i. Menyusun      perencanaan   dan   tata 

ruang daerah. 

j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. 

k. Melestarikan lingkungan hidup. 

l. Mengelola administrasi pendidikan. 

m. Melestarikan nilai sosial budaya. 

n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan, 

dan 

o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. 

Dalam penyelenggaraannya dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip 

demokrasi,peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi 

keanekaragaman daerah. 

B. PENGERTIAN PEMERINTAHAN DESA. 

 Pengertian Pemerintahan dalam rangka hukum administrasi digunakan dalam arti 

“Pemerintahan Umum“ atau “Pemerintahan Negara”. Pemerintahan dapat dipahami melalui dua 

pengertian, disatu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak 

dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). 

Sedangkan pengertian desa yang dikemukakan oleh para ahli, tinjauannya meliputi aspek 

morfologi, jumlah penduduk, ekonomi, dan aspek sosial budaya. 

Dari aspek jumlah penduduk, maka desa 

didiami oleh sejumlah penduduk dengan kepadatan yang rendah. Dari aspek ekonomi, 

pencaharian pokoknya dibidang pertanian atau nelayan. Dan dari aspek sosial budaya, desa itu 

tampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, kekeluargaan, bersifat 

pribadi, serta gotong royong. 

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia desa diartikan dusun, kampung, suatu tempat yang dihuni 

beberapa rumah, pedalaman, udik daerah,tanah, tempat, dan sebagainya 

 Berbeda dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah Pasal 94 adalah Desa 

terbentuk Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa yang merupakan Pemerintahan Desa 

dari Pasal 95 ayat (1) dapat kita ketahui bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan 

Perangkat Desa. Jadi disini jelas sekali bahwa Kepala Desa memegang kekuatan eksekutif dan 

Badan Perwakilan Desa memegang kekuatan legislatif. 
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C. PEMBERDAYAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

1. BPD dan semangat perubahan. 

 Setidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kesadaran utama dalam dinamika 

pemerintahan dan pembangunan masyarakat adalah pembangunan partisipasi masyarakat. 

Berbagai program pembangunan baik dalam lingkup daerah maupun nasional 

dipersyaratkan membuka ruang partisipasi     publik     dalam     segenap 

 pengambilan keputusan.  

UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah pada Pasal 206, bahwa urusan 

pemerintah yang menjadi kewenangan desa mancakup (a) urusan pemerintah yang sudah 

ada berdasarkan hak asal-usul, (b) urusan pemerintah yang menjadi kewenangan 

Kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, (c) tugas pembantuan dari 

pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten/kota kepada desa disertai 

dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, (d) urusan 

pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. 

Badan Permusyawaratan Desa adalah basis pembaruan demokrasi desa sesuai dengan Pasal 

3 dan Pasal 4, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 menyebutkan 

“Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi (a) menetapkan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa, (b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Sedangkan pada 

Pasal 4 menyebutkan, “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas dan wewenang“ (a) 

membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (b) melaksanakan pengawasan 

terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, (c) membentuk panitia 

pemilihan Kepala Desa. 

2. BPD sebagai Aktor Demokrasi Desa. 

 Eksistensi desa saat ini seyogyanya tidak lagi dikendalikan oleh pusat, seperti ketika 

dibawah UU No. 5 Tahun 1979, dimana desa berada dibawah Kecamatan . Selain itu 

terdapat suatu pemisahan kekuasaan antara Eksekutif (Kepala Desa) dan Legislatif (Badan 

Permusyawaratan Desa). Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai pengontrol dan 

legislasi desa. Pelaksanaan tugas Kepala Desa yang selama orde baru diluar kontrol rakyat 

kini diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Demikian pula pengambilan kebijakan 

tidak lagi menjadi wewenang mutlak Kepala Desa,melainkan beralih kepada Badan 

Permusyawaratan Desa.  

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang notabene mewakili aspirasi rakyat 

menghadapi keterbatasan pengalaman berkenaan dengan mekanisme penyelenggaraan 
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pemerintahan di desa. Umumnya, anggota Badan Permusyawaratan Desa belum 

berpengalaman dalam memahami dan merumuskan agenda-agenda yang diaharapkan secara 

efektif menciptakan pembaruan di desa. Diantara anggota Badan Permusyawaratan Desa, 

cukup banyak yang belum memahami hak dan tanggungjawabnya sebagai kekuatan 

legislasi dan pengontrol. Wajar bila kemudian, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

Kepala Desa masih lebih dominan dari pada Badan Permusyawaratan Desa. 

 Lalu bagaimana mendudukkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai aktor pembaruan 

mewujudkan demokrasi di desa?. Diawali dengan mengedepankan semangat Otonomi 

Daerah, maka segala wujud menunggu dari Pemerintah Kabupaten maupun diatasnya, 

sudah saatnya diakhiri. Sebagai gantinya perlu didorong adanya legislatif partisipasi atau 

prakarsa masyarakat. Pengembangan partisipasi rakyat sudah barang tentu dapat dijadikan 

dari dua sisi sekaligus. Pertama, meningkatnya kemampuan rakyat untuk ambil bagian dari 

proses. Kedua, mendorong perubahan dikalangan perangkat sendiri, baik perubahan prilaku 

dan paradigma maupun perubahan organisasi kerja organisasi pemerintahan desa. Salah satu 

peluang bagi peningkatan partisipasi adalah memaksimalkan peran dan fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa,agar tidak sekedar menjadi badan formal belaka, melainkan benar-

benar menjalankan fungsi untuk mengaktualisasikan kepentingan rakyat.  

Badan Permusyawaratan Desa harus pula mampu mewadai partisipasi politik rakyat, 

termasuk memperingatkan atau memberhentikan Kepala Desa jika pelaksanaan tugasnya 

tidak lagi konsisten dengan kepentingan rakyat.  

D. KEDUDUKAN, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN BPD 

1. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa 

 Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang baru bahwa Badan 

Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah 

Desa. Kedudukan ini adalah untuk memperkuat pemerintah desa dalam melaksanakan hak 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara demokratis sesuai dengan 

aspirasi masyarakat. 

2. Fungsi, Tugas  dan  Wewenang  Badan Permusyawaratan Desa Dalam   melaksanakan    

tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a) Menetapkan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa. 

b) Menampung      dan       menyalurkan 

aspirasi masyarakat. 
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 Sedangkan tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut : 

a) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. 

b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala 

Desa. 

c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. 

d) Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa. 

e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat, dan  

f) Menyusun tata tertib BPD 

3. Hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa Anggota Badan Permusyawaratan Desa 

mempunyai hak sebagai berikut: 

a) Mengajukan rancangan Peraturan Desa. 

b) Mengajukan pertanyaan. 

c) Menyampaikan usul dan pendapat. 

d) Memperoleh tunjangan. 

 Selain itu, lembaga Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai hak sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2010 

tentang BPD yaitu: 

a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa. 

b. Menyatakan pendapat. 

 Sedangkan kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa seperti yang tertuang 

dalam Pasal 12 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut : 

a) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan. 

b) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

c) Mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta Keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

d) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 

e) Memproses pemilihan Kepala Desa. 

f) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. 

g) Menghormati   nilai – nilai        sosial 

budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. 
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h) Menjaga  norma  dan  etika    dalam hubungan  kerja  dengan     lembaga 

kemasyarakatan. 

 Disamping itu, anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban lain 

seperti yang terdapat dalam Pasal 6 yaitu : 

1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil 

kinerjanya kepada masyarakat. 

2) Penyampaian hasil kerja Badan Permusyawaratan Desa disampaikan paling sedikit satu 

kali dalam satu tahun. 

3) Menyampaikan hasil kerja Badan Permusyawaratan Desa dapat melalui pertemuan atau 

media cetak. 

 Untuk   meningkatkan  tugas      anggota 

Badan Permusyawaratan Desa dapat diberikan tunjangan keuangan pimpinan dan anggota Badan 

Permusyawaratan Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Tunjangan keuangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun anggaran 2012 

yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam tahun 2012 dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Gresik tahun anggaran 2012 dengan kode rekening 

1.20.1.20.06.00.00.5.1.7.03.01. 

BAB   III 

KERJASAMA PEMERINTAH DESA 

 DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN 

DESA DALAM PELAKSANAAN 

PEMBANGUNAN DESA 

A. SELAYANG PANDANG DESA KARANGKIRING KECAMATAN KEBOMAS 

KABUPATEN GRESIK. 

1) DATA UMUM  

 Wilayah Desa Karangkiring menurut geografis terletak dipesisir pantai sebelah timur 

Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dengan luas 75,7 Ha, yang batas-batasnya sebagai 

berikut : 

 Sebelah Utara  : Kelurahan Indro 

 Sebelah Selatan : Kali lamong  

 Sebelah Barat  : Kel.Tenggulunan  

 Sebelah Timur  : Selat Madura 

2) DATA PERANGKAT DESA 
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a) Kepala Desa  Pendidikan:SLTP 

b) Sekdes  Pendidikan:SLTA 

c) Kaur Keuangan Pendd : SLTP 

d) Kasi Pem Pendidikan : SLTA 

e) Kasi Ekobang Pendidikan: SLTA 

f) Kasi Trantib Pendidikan : SLTA   

3) DATA BPD 

a) Ketua Pendidikan : SLTP 

b) Wakil Ketua Pendidikan : SLTA 

c) Sekretaris Pendidikan : SLTA 

d) 2 Anggota  Pendidikan : SLTP 

4) JUMLAH PENDUDUK DESA KARANGKIRING 

 Laki-laki  : 617 Orang 

 Perempuan  : 551 Orang  

 Jumlah  : 1.168 Orang 

 Jumlah KK   : 456 KK 

 Jumlah wajib KTP  : 851 orang 

Dari sekian banyaknya penduduk Desa Karangkiring mayoritas bekerja sebagai buruh pabrik 

yang memang daerah tersebut dikelilingi perusahaan dan sebagaian ada yang berprofesi 

sebagai nelayan.       

B. TUGAS POKOK BPD 

 Otonomi Daerah sebenarnya dapat dipandang sebagai wahana untuk memperkuat sistem 

demokrasi dalam arti bahwa kedaulatan rakyat memperoleh peluang untuk berproses kearah 

perwujudannya secara nyata. 

Hal ini bisa dimaklumi, karena esensi ekonomi adalah desentralisasi yang tidak hanya berada 

dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat, daerah dan desa, yaitu terutama yang 

berkaitan dengan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah, 

khususnya desa. Peranan Badan Permusyawaratan Desa harus dilibatkan secara nyata dalam 

segala penetapan kebijakan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa harus benar-

benar dapat menjadi forum perwakilan rakyat desa. Itulah yang menjadi dasar pemikiran yang 

menentukan perumusan pasal-pasal tentang hak dan kewajiban serta wewenang Badan 

Permusyawaratan Desa. Dalam pasal-pasal peraturan pemerintah maupun Kepmendagri 

menegaskan tentang penetapan kekuasaan yang begitu besar kepada Badan Permusyawaratan 
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Desa yang menetapkan pengawasan atau kendali terhadap kemungkinan terjadinya ekses atas 

penggunaan kekuasaannya. 

 Namun, bila dicermati ternyata kekuasaan dari Badan Permusyawaratan Desa menurut UU 

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang juga telah ditegaskan sebelumnya dalam 

PP No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang dinyatakan 

bahwa hubungan antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah sejajar 

dan sebagai mitra. Sebagaimana  dimaksudkan  dalam  Pasal  45  dan  Pasal  46 Keputusan 

Menteri  Dalam  Negeri   Nomor  64  Tahun  1999  tentang   Pedoman  Umum   Pengaturan  

Mengenai Desa yang ditegaskan sebagai berikut : 

1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa dapat dibentuk lembaga-lembaga 

kemasyarakatan sesuai kebutuhan, seperti LKMD, PKK atau dengan sebutan lain. 

2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Desa atas prakarsa masyarakat desa. 

  Adapun menurut Pasal 46 ditegaskan bahwa lembaga kemasyarakatan dimaksud dalam 

Pasal 45 merupakan mitra pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian        pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.  

  Kebijakan yang dapat ditempuh dalam penataan supra struktur maupun infra struktur 

pemerintahan desa, meliputi: 

1. Mengembangkan kemandirian kelembagaan pemerintah desa dan lembaga adat, serta 

lembaga lainnya; 

2. Meningkatkan pola pengembangan 

desa, tingkat perkembangan desa dan pembentukan desa baru; 

3. Meningkatkan pola penataan kewenangan desa dan pembagian wilayah desa, pusat 

pertumbuhan desa dan wilayah berkembang, pendataan penduduk dan monografi; 

4. Mengembangkan peranan lembaga adat dan mengembangkan hak-hak ulayat masyarakat 

desa, sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang ketentuan-

ketentuan Pokok Agraria pada Pasal 2 ayat (4) bahwa hak menguasai dari Negara yang 

dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swantara dan masyarakat 

hukum adat; 

5. Menguatkan  dan meningkatkan   kerja 

sama antar desa; 

6. Meningkatkan kapasitas kemampuan aparatur pemerintahan desa dan sistem pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan; 
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7. Perumusan       kebijakan       fasilitas 

pemberian tunjangan pendapatan dan tabungan asuransi bagi aparatur pemerintahan desa; 

8. Meningkatkan kapasitas sumber pendapatan  untuk  kepentingan  desa dalam menggali 

potensi kekayaan desa; 

9. Meningkatkan    pemanfaatan    dana 

 pinjaman dan sumbangan fihak ketiga bagi  kepentingan  desa,  pengelolaan Badan Usaha 

Milik Desa, Pendayagunaan tanah kas milik desa, bangunan desa dan obyek rekreasi desa 

bagi peningkatan pendapatan dan kekayaan desa; 

10. Pengelolaan Peraturan Daerah/Kab. Kota mengenai pengaturan desa dan pembentukan 

paguyuban pemerintahan desa.   

C. TANGGUNG JAWAB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPADA MASYARAKAT 

DESA. 

 Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentunya masyarakat politik dan 

pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara dan Bangsa ini terbentuk. Struktur sosial 

sejenis desa, masyarakat adat, marga dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang 

mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi otonom dengan tradisi, adat 

istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan 

tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling 

konkrit.  

  Adapun landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem 

penyelenggaraan pemerintahan umum, dimana desa mempunyai hak kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dimana kepala desa bertanggungjawab 

kepada Bupati dan memberikan keterangan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada rakyat 

melalui Badan Permusyawaratan Desa. 

 Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa 

sekali dalam setahun pada setiap tahun anggaran dan apabila pertanggungjawaban Kepala Desa 

ditolak oleh Badan Permusyawaratan Desa, maka untuk kedua kalinya pertanggungjawaban 

tersebut dilengkapi dan disempurnakan, namun apabila untuk kedua kalinya tetap ditolak, maka 

Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati selaku 

kepala daerah untuk diproses labih lanjut. 
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Mekanisme seperti ini dilakukan agar sendi tanggungjawab pelaksanaan pemerintahan yang 

dilakukan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat 

sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, atau dalam perkataan lain adalah wujud demokrasi 

ditingkat desa,sebab pilar-pilar demokrasi akan terbangun dari bawah. Dengan demokrasi yang 

dikembangkan dari bawah, maka akan tercipta mekanisme pola hubungan yang seimbang 

antara pemerintah desa dengan rakyat desa,yang difasilitasi dalam wadah badan/lembaga 

perwakilan desa. 

  Selain itu mengenai sumber penerimaan daerah dan pengelolaan keuangan daerah harus 

berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dimana Kepala Desa bersama Badan 

Permusyawaratan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun 

dengan peraturan desa. Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan 

oleh Bupati sebagai kepala daerah kabupaten yang bersangkutan dan diserahkan kepada desa 

yang memuat aturan-aturan tentang : 

a) Tata cara penyusunan anggaran; 

b) Tata usaha keuangan desa; 

c) Mekanisme dan persyaratan pengangkatan bendaharawan desa; 

d) Pelaksanaan anggaran; 

e) Perubahan anggaran; 

f) Perhitungan anggaran; 

g) Mekanisme pelaporan dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban keuangan desa; 

h) Mekanisme pengawasan pelaksanaan anggaran oleh BPD. 

  Sumber keuangan daerah merupakan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa yang diperoleh dari : 

1) Jenis-jenis pendapatan asli desa; 

2) Jenis-jenis kekayaan desa; 

3) Dari hasil Badan Usaha Milik Desa; 

4) Dari bantuan Kabupaten. 

  Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur mengenai desa, khususnya yang menyangkut 

tentang Pendapatan Asli Desa sebelum ditetapkan oleh kepala desa beserta Badan 

Permusyawaratan Desa harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada pihak-pihak terkait, 

seperti lembaga adat, khususnya masyarakat desa. Sehingga pemerintahan desa diharapkan 

dapat menjadi pilar-pilar demokrasi di desa yang dapat menciptakan pemerintahan yang bersih 

serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 
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  Pembangunan desa dapat berjalan kalau sejumlah persyaratan dapat dipenuhi, khususnya 

pertanggungjawaban dari lembaga legislatif desa, yakni Badan Permusyawaratan Desa kepada 

masyarakat desa. Adapun pertanggungjawaban yang kongkrit memang tidak diatur dalam UU 

No. 22 Tahun 1999 atau yang telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004, akan tetapi 

sebenarnya bentuk-bentuk pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Desa tetap 

ada/melekat, baik secara pribadi maupun atas nama lembaga tersebut, sebab lain adalah bahwa 

lembaga tersebut dibentuk dan diwakili masyarakat desa yang keanggotaannya direkrut melalui 

pemilihan oleh penduduk/masyarakat desa setempat dari calon-calon yang memenuhi 

persyaratan. Adapun fungsi utama Badan Permusyawaratan Desa adalah menampung, 

menyalurkan serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa dalam menetapkan 

kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa 

tersebut terdapat Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti; LKMD,Karang taruna, PKK dan 

kelompok-kelompok masyarakat lainnya sebagai mitra pemerintah desa dalam upaya 

mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodasikan aspirasi kebutuhan dan 

tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan serta menumbuh 

kembangkan partisipasi dan semangat gotong-royong. 

  Dalam pemerintahan desa, mekanisme cheks and balance belum tentu berlaku, karena 

pada umumnya masyarakat desa masih menganut paham primodial yang bersifat kedaerahan, 

sehingga konflik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terjadi, sesuai dengan Pasal 

27 PP No. 76 Tahun 2001 ditegaskan bahwa susunan organisasi pemerintahan desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai dengan kondisi desa 

setempat setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan menurut Pasal 7 ayat 

(1) bahwa Di desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang 

menyelenggarakan Pemerintah Desa. Sehingga diharapkan peranan Badan Permusyawaratan 

Desa dapat menjadi motor penggerak dinamisme masyarakat desa untuk mencapai 

keseimbangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif 

terhadap upaya memelihara harmoni sosial sebagai bagian dari suatu bangsa dan untuk 

menjamin suksesnya pelaksanaan otonomi desa yang asli dan nyata. 

D. PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 

32 TAHUN 2004 

 Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didaerah kabupaten. 
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Dengan demikian desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan 

kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Adapun 

pengertian desa yang dimaksud UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa adalah 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat  setempat 

yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam sistem 

Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/kota.   

Namun terhadap desa yang dibentuk karena pemekaran ataupun karena transmigrasi yang 

warganya pluralistik, majemuk dan heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan 

untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri. 

 Dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 

tentang pemerintahan daerah bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administrastif, akan 

tetapi desa telah menjadi daerah yang istimewa dan bersifat yang berada dalam wilayah 

Kabupaten. Pengaturan mengenai pemerintahan desa telah terjadi pergeseran kewenangan 

sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi campur tangan secara langsung 

tetapi bersifat fasilitator yaitu memberikan pedoman, arahan, bimbingan dan termasuk 

pengawasan representatif terhadap peraturan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

 Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan dalam penjelasan 

umum poin 10 mengenai desa, bahwa : “Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada 

rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada 

Bupati atau Walikota melalui Camat”. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa 

wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban. 

 Laporan pertanggungjawaban  Kepala Desa  merupakan  satu  fase penting dalam siklus 

manajemen pemerintahan desa. Pelaporan juga mempunyai fungsi penting sebagai media 

akuntabilitas atau pertanggungjawaban Kepala Desa selama mengemban tugas kepada 

masyarakat desa. 

 Kepala Desa wajib memberikan keterangan yang berupa laporan pertanggungjawabannya 

kepada masyarakat desa melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 

sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap tahun anggaran serta dihadiri 

sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa. 

Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh Badan Permusyawaratan Desa yang 

dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib 

dilengkapi atau disempurnakan dalam jangka paling lama 30 hari dan harus disampaikan 
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kembali kepada Badan Permusyawaratan Desa, dalam hal pertanggungjawaban yang telah 

disempurnakan oleh Kepala Desa yang kemudian ditolak laporan pertanggungjawabannya 

untuk kedua kalinya, maka Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan pemberhentian 

Kepala Desa kepada Bupati dengan alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan 

oleh Badan Permusyawaratan Desa. 

E. BENTUK KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DESA DENGAN BPD. 

 Adanya hubungan yang sangat erat antara efektifitas pemerintahan dengan pelaksanaan 

demokrasi dibawah dan dari bawah, harus ditempuh dengan memberikan atau menyerahkan 

pengurusan urusan rumah tangga daerah kepada rakyat daerah itu sendiri dengan jalan 

melakukan otonomi daerah.  

 Guna percepatan pembangunan desa menuju kemandirian dan peningkatan kesejahteraan 

desa, terhadap dana perimbangan keuangan pusat dan daerah perlu dialokasikan kepada desa 

berupa Alokasi Dana Desa. Untuk menentukan besaran dana tersebut dengan 

mempertimbangkan dua azas diantaranya 

adalah : 

1) Azas merata, yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa. 

2) Azas adil, yaitu bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung 

dengan rumus dan variabel tertentu. 

Berdasarkan dua azas tersebut maka besaran yang diperoleh oleh Desa Karangkiring dari 

Alokasi Dana Desa tahun 2012 sebesar Rp.87.499.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus 

sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dalam satu tahun dan dapat diberikan dalam dua tahap, 

dalam pengunaan Alokasi Dana Desa yaitu 30 % untuk belanja Aparatur dan Operasional 

Pemerintahan Desa dan 70 % untuk belanja Pemberdayaan Masyarakat. 

 Masyarakat adalah subyek pembangunan. Sebagai proses gerakan, Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa berusaha untuk melaksanakan pembangunan tersebut secara 

menyeluruh. Sebagai gerakan maka diperlukan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat 

dalam melaksanakan pembangunan dilandasi kesadaran untuk meningkatkan desa menjadi 

keadaan yang lebih baik. 

Dalam hubungan ini maka peranan kepemimpinan sangat menonjol. meskipun masyarakat pada 

dasarnya tidak bisa dilepaskan, tetapi keberhasilan pembangunan desa juga tampak besar sekali 

disebabkan oleh kepemimpinan yang tepat sesuai dengan kondisi masyarakat yang 

bersangkutan. 
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 Realisasi pembangunan Desa Karangkiring tentunya tidak sekedar tugas dan kewajiban 

dari pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), tetapi juga menjadi bagian dari tugas 

Badan Permusyawaratan Desa. Kerjasama dari kedua lembaga desa ini menjadi salah satu 

faktor penentu dari keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan. 

 Dalam implementasinya di Desa Karangkiring, Pemerintah Desa bersama-sama Badan 

Permusyawaratan Desa, telah mengagendakan beberapa program diantaranya adalah program 

pembuatan Peraturan Desa (Perdes) siklus tahunan, dimana pada tiap tahun peraturan-peraturan 

desa akan dibuat dan diselesaikan berdasarkan perkembangan dan perubahan serta kebutuhan 

masyarakat Desa Karangkiring bersama-sama antara Badan Permusyawaratan Desa dan 

Pemerintah Desa. Perwujudan tanggungjawab Pemerintahan Desa dalam bidang legislasi pada 

tahun 2012, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Karangkiring sedang berusaha 

untuk merumuskan dan membuat beberapa peraturan desa yang mengatur tentang beberapa 

bidang pembangunan yang sampai saat ini masih dalam draf penyusunan. 

 Keselarasan dalam bidang kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa khususnya dalam pembangunan di bidang pembuatan Perdes harus 

selalu dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang ada sehingga nantinya dapat 

terwujud sistem pemerintahan yang baik. Setiap peraturan desa yang dirumuskan, seandainya 

tidak berkenaan dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dapat menjadi masukan bagi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Pusat, untuk dipertimbangkan 

berdasarkan kebutuhan dan    kondisi     yang         terjadi    di  Desa 

 Karangkiring. 

 Pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa 

dimaksudkan agar pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat segera 

terlaksana dan berhasil untuk meminimalisasi terjadinya konflik antara kedua lembaga tersebut 

dalam bentuk munculnya ketegangan antara kedua lembaga ini perlu kiranya dibuat suatu 

kesepakatan-kesepakatan baik secara tertulis maupun lisan atau bentuk lainnya yang mengarah 

kepada terciptanya suasana yang saling mengerti terhadap peran dan fungsi dari masing-masing 

lembaga. 

 Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan yang merangkum nilai-

nilai sosial. semuanya dapat tercermin dari sikap kerjasama antara Pemerintah Desa dengan 

Badan Permusyawaratan Desa Karangkiring sebagai wadah partisipasi masyarakat yang 

merencanakan dan melaksanakan pembangunan, dan sebagai sarana komunikasi antara 

pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri dengan berusaha untuk 
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menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat untuk 

pembangunan. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah masyarakat tidak 

dijadikan obyek dari pembangunan, tetapi sebagai subyek pembangunan. Berdasarkan hal itu 

Pemerintahan Desa Karangkiring berusaha mengikut sertakan rakyat secara langsung. 

Kerjasama antar Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ditunjukkan dengan 

perwujudan dari beberapa program kerja pemerintah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa 

dalam hal peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, membina dan menggerakkan 

potensi pemuda untuk pembangunan, dan meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan 

keluarga sejahtera. 

BAB  IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga legislatif desa yang berfungsi 

mengayomi adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang 

tidak bertentangan dengan norma agama dan susila. Disamping itu Badan Permusyawaratan 

Desa bersama Pemerintah Desa merumuskan dan menetapkan peraturan desa serta 

menampung dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat desa kepada pejabat 

atau instansi yang berwenang. Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai fungsi 

sebagai pengawas, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa. 

2. Bentuk kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

pelaksanaan pembangunan di Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 

berkaitan dengan pembuatan Peraturan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, pembahasan 

masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bentuk-bentuk lainnya dalam usaha 

untuk mencari visi kerjasama. Namun demikian dalam praktek yang terjadi kerjasama 

tersebut belum optimal, karena belum ada kesamaan persepsi. 

B. SARAN 

1. Kepada Pemerintahan Desa dalam membuat peraturan desa diharapkan dapat 

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tidak 

menimbulkan cacat hukum dari peraturan desa yang telah dihasilkan. 

2. Perlunya peningkatan hubungan kerja yang harmonis antara Pemerintah Desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan 

pembangunan serta perlunya peningkatan terhadap kualitas personal dari anggota Badan 



19 

 

Permusyawaratan Desa sehingga sebagai wakil dari penduduk desa dapat mengayomi dan 

mentransformasikan aspirasi masyarakat. 
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