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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Daerah Indonesia berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) terdiri dari 

daerah provinsi, dibagi atas kabupaten dan kota. Kabupaten atau kota sendiri 

dibagi atas kecamatan, kelurahan, dan pemerintah desa. Kecamatan adalah 

wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. 

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten 

dan/kota daerah kota di bawah kecamatan. Desa adalah wilayah kerja kepala desa 

sebagai perangkat daerah kabupaten dan/kota daerah pedesaan dibawah 

kecamatan. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22/1999 jo Undang-Undang Nomor 

32/2004 “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat” (Nurcholis, 

2005:135). Diperjelas dengan PP Nomor 72/2005 Tentang desa bahwa: 

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.  
 
Selain pengertian di atas, terdapat satu lagi pengertian desa adalah sebagai 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal 

usul yang bersifat istimewa. Desa mempunyai landasan pemikiran yaitu mengenai 

pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan 

pemberdayaan masyarakat yang semuanya itu bertujuan untuk kesejahteraan 
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masyarakat desa. Pemerintah desa ialah merupakan simbol formil dari pada 

kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa sebagai badan kekuasaan terendah 

“selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri (wewenang 

otonomi atau pemerintah sendiri), juga memiliki wewenang dan kekuasaan 

sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintah diatasnya” (Saparin, 

1979:30).  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 menerangkan 

mengenai pemerintah 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. 
 
Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat 

Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Sedangkan yang 

dimaksud Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. Badan 

Perwakilan Desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan 

peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala Desa. 

BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa. Sementara 

“kedudukan Sekretaris Desa menjadi sangat penting dalam membantu 

pelaksanaan tugas Kepala Desa” (Mayowan, 2012). 

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan 

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan 

hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. 
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Kemitraan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa disini berarti bahwa dalam 

melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada 

masyarakat, semua aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris 

Desa, dan Badan Perwakilan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang 

menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam 

melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa “semua aparatur pemerintah 

desa dalam hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat 

dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional dan 

akuntabel” (Mayowan, 2012). 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia memang seringkali 

mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan tersebut, 

seperti hubungan antara Kepala Desa dengan BPD. Beberapa problematika yang 

terjadi dalam hubungan antara pemerintah Desa (Kepala Desa) dengan BPD 

menurut hasil penelitian Tim Balitbang Propinsi Jawa Timur (2001) sebagai 

berikut: 

1. Adanya arogansi BPD yang merasa kedudukannya lebih tinggi dari 
Kepala Desa, karena Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD; 

2. Dualisme kepemimpinan desa, yaitu kepala desa dengan perangkatnya 
dan badan perwakilan desa, yang cenderung saling mencurigai; 

3. Sering terjadi mis-persepsi sehingga BPD sebagai unsur legislatif desa 
tetapi melakukan tugas dan fungsi eksekutif kepala desa; 

4. Anggota BPD sering belum bisa memilah antara fungsi pemerintahan 
desa dengan pemerintah desa; 

5. Kondisi sumberdaya manusia BPD yang masih belum memadai; 
6. Kinerja perangkat desa menjadi tidak efektif karena banyak mantan 

calon Kepala Desa yang tidak jadi kepala Desa menjadi anggota BPD 
dan cenderung mencari-cari kesalahan perangkat desa bahkan ada kesan 
pula mereka berusaha untuk menjatuhkan Kepala Desa; 

7. Dalam hubungan kerja organisasional, dalam pelantikannya BPD 
dibekali oleh DPRD; BPD melakukan hubungan langsung dengan 



4 
 

DPRD; Terjadi kontradiksi perilaku kerja BPD, misalnya BPD tidak 
mau berurusan dengan Camat (Mayowan, 2012). 

  
Persoalan hubungan dalam penyelenggraan Pemerintahan Desa, tidak hanya 

terjadi anatara hubungan Kepala Desa dengan BPD saja, namun antara Kepala 

Desa dengan Sekdes juga sering menjadi kendala tersendiri. Hambatan hubungan 

antara Sekdes dengan Kepala Desa biasa terjadi karena ada ketidak sepahaman 

Sekdes dalam menunjang tugas-tugas Kepala Desa. Persoalan antara Sekretaris 

Desa dan kepala Desa dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Kadang terjadi dilapangan Sekretaris desa masih mendapat bagian dari 
kas desa, misalnya bagian pendapatan dari tanah bengkok, padahal 
Sekdes sudah mendapat tunjangan kompensasi; 

2. Sekretaris Desa mendapat hak pensiun, sedang Kepala Desa tidak. Hal 
ini membuat Kepala Desa ingin Sekretaris Desa mempunyai kinerja 
yang bagus; 

3. Sekretaris Desa yang tidak disukai oleh Kepala Desa karena kinerja 
yang tidak memuaskan Kepala desa, sulit untuk dimutasi ketempat lain 
sebelum memiliki kinerja 6 tahun (Sofyan, 2010). 

 
Beberapa persoalan lain mengenai pemerintahan desa yaitu terjadi tumpang 

tindih jabatan, masalah yang seharusnya dikerjakan oleh bidang yang seharusnya 

malah dikerjakan oleh bidang yang lain di pemerintahan desa.  Bekerja tidak pada 

tempatnya, tidak sesuai job desk yang diberikan. Selain itu dikarenakan beberapa 

masalah sebagaimana uraian berikut ini. 

1. Adanya dikotomi kota-desa, berakibat terhadap ketimpangan 
pembangunan yang selama ini terjadi di desa.  Dikarenakan desa selalu 
diidentikkan dengan keterbelakangan, kemalasan, kemiskinan dan lain 
sebagainya menyebabkan model pembangunan desa seringkali salah 
arah. 

2. Problematika seputar permasalahan tanah atau dengan kata lain 
problematika agraria. 

3. Ketidakberdayaan masyarakat desa atas hegemoni pihak luar terhadap 
kesatuan hukum dalam wilayah desa menyebabkan ambruknya pranata 
kelembagaan desa (Sofyan, 2010). 
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Pemerintahan desa yang baik idealisnya selain adanya peraturan-peraturan 

atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur 

tentang pemerintahan desa, jika para organ pemerintah desa melaskanakan 

tugasnya masing-masing dengan baik maka dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa akan berjalan dengan optimal sebagaimana uraian berikut ini. 

1. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa, 
yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya di-
sampaikan kepada Bupati atau Walikota, melalui Camat. Kepada BPD, 
kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung-
jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok 
pertanggungjawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada 
masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta 
keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan per-
tanggungjawaban yang dimaksud. 

2. Sekartaris desa adalah salah satu perangkat desa bertugas mengurus 
administrasi di desa. Misalnya, membuat surat akta kelahiran atau surat 
keterangan. Sekretaris desa merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
(Purwanti, 2012). 

 
Pemerintahan desa yang baik dapat terlaksana apabila adanya demokratisasi 

yang lebih tertata dengan ditandai lahirnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 

sebagaimana diatur dalam pasal UU No 22 Tahan 1999 dan Pasal UU No 32 

Tahun 2005; Adanya pelimpahan kewenangan yang lebih jelas kepada desa 

sebagai diatur dalam pasal UU 32 tahun 2005; Adanya perimbangan 

keuangan/bagi hasil antara desa dengan kabupaten sebagaimana diatur dalam 

pasal UU 32 tahun 2005. 

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan bahwa Pemerintahan desa 

Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali terdapat permasalahan 

diantaranya sebagai berikut: 
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1. Sarana dan prasarana balai desa yang kurang memadai, tidak teraturnya 

ruangan-ruangan yang seharusnya ditempati oleh bidang-bidang yang 

terdapat di pemerintahan desa. 

2. Tidak menaati peraturan yang ada, contohnya tidak mengisi absensi yang 

sudah diterapkan oleh pemerintah pusat.  Kurang disiplin dalam bekerja. 

3. Adanya salah  pengertian antara masyarakat dengan lembaga-lembaga yang 

ada di desa, pengaduan yang seharusnya diadukan ke BPD ini malah 

diadukan ke lembaga-lembaga lain di desa selain bamusdes yang memang 

seharusnya menerima berbagai mpengaduan dari masyarakat. Pengaduan 

masyarakat yang seharusnya dilaporkan ke lembaga desa badan musyawarah 

desa atau BPD, yang pada fungsinya adalah lembaga yang menampung 

berbagai aspirasi-aspirasi masyarakat. 

4. Tidak adanya regenerasi di tubuh pemerintahan desa, sehingga tidak terdapat 

kader-kader yang berpotensi untuk menggantikan orang-orang di 

pemerintahan. 

5. Tidak tersalur dengan baik program raskin, masih dibingungkan dengan 

pemetaan dan pengertian masyarakat miskin itu seperti apa. 

6. Banyak persoalan-persoalan intern yang menghambat kinerja pemerintahan 

desa, yang berujung terhambat pula pembangunan-pembangunan yang telah 

direncanakan. 

Rendahnya kemampuan aparatur BPD; BPD Sering berselisih pendapat 

dengan kepala desa perihal bagaimana membangun desa atau menyelesaikan 

masalah desa; Kepala Desa sering menentang apa yang dilakukan atau diputuskan 
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BPD; dalam hal pengawasan langsung yang dilakukan hanya jika ada proyek 

pembangunan yang sifatnya besar atau menyangkut fasilitas umum. Selain itu 

masyarakat belum paham akan peran dan fungsi BPD.  

BPD sebagai  badan legislasi desa mempunyai wewenang membahas 

rancangan peraturan desa bersama kepala desa; Melaksanakan pengawasan 

terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; Mengusulkan 

pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; Membentuk panitia pemilihan 

Kepala Desa; Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat; dan Menyusun tata tertib BPD. Selain itu BPD 

juga harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang 

dihasilkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua 

warga desa.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis sebagai salah satu 

mahasiswa program studi Pendidikan Kewarganegaraan tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang “Implementasi wewenang Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan raperdes, pengawasan 

pelaksanaan peraturan desa, dan menampung serta menyalurkan aspirasi 

masyarakat” karena hal tersebut erat sekali hubungannya dengan apa yang dikaji 

dalam kurikulum program studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta pada mata kuliah 

Pemerintahan Daerah.  

Berguna mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan ketentraman di 

pemerintahan desa, juga terkait erat dengan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan 
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Kewarganegaraan tepatnya dalam kurikulum SMP Kelas IX semester ganjil dalam 

Standar Kompetensi Memahami pelaksanaan Otonomi Daerah. Pada standar 

kompetensi tersebut dijelaskan tentang otonomi daerah di tingkat kecamatan, 

kelurahan dan desa.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi wewenang BPD dalam pembahasan rancangan 

Peraturan Desa bersama Kepala Desa di Desa Salakan, Kecamatan Teras, 

Kabupaten Boyolali? 

2. Bagaimana implementasi wewenang BPD dalam melaksanakan pengawasan 

terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  di Desa 

Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali? 

3. Bagaimana implementasi wewenang BPD dalam menggali, menampung, 

menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa 

Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali? 

 

C. Tujuan 

Berdasaran latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi wewenang BPD dalam pembahasan 

rancangan Peraturan Desa dan Peratutan Kepala Desa di Desa Salakan, 

Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. 
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2. Untuk mendeskripsikan implementasi wewenang BPD dalam melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  

di Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. 

3. Untuk mendiskripsikan implementasi wewenang BPD dalam menggali, 

menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat di Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka kegunaan penelitian adalah 

sebagai berikut.  

1. Kegunaan teoritis. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah memberikan 

sumbangan bagi pengembangan ilmu khususnya tentang pemerintahan desa 

di dalam lembaga pendidikan. 

2. Kegunaan praktis. Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Sebagai syarat guna memperoleh gelar S-1 di Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Bagi masyarakat, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian 

dalam rangka ikut serta mengawasi dan sumbang saran kepada 

Pemerintah Desa melalui BPD. 

c. Bagi pemerintah desa, bahwa hasil penelitian ini sebagai bahan informasi 

dalam upaya meningkatkan kinerja perangkat desa. 

d. Bagi BPD, bahwa hasil penelitian ini sebagai bahan acuan pelaksanaan 

kerja sesuai tugas dan kewajiban 
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E. Daftar Istilah 

1. Pemerintah daerah (local self-government) adalah pemerintah yang 

diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan 

tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional (Nurcholis, 2005:20). 

2. Otonomi desa adalah “tumbuh di dalam masyarakat; diperoleh secara 

tradisional; bersumber dari hukum adat (Widjaja, 1996:19). 

3. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan 

asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Desa mempunyai 

landasan pemikiran yaitu mengenai pemikiran keanekaragaman, partisipasi, 

otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003:3). 

4. 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 (Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 

2005 Tentang Desa Pasal 1 ayat (6)) 

5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga yang merupakan 

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan desa (Peraturan Pemerintah Nomor.72 

Tahun 2005 Tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa). 


