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Abstrak 
  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi wewenang BPD 
dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; 
mendeskripsikan implementasi wewenang BPD dalam melaksanakan pengawasan 
terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; mendiskripsikan 
implementasi wewenang BPD dalam menggali, menampung, menghimpun, merumuskan 
dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten 
Boyolali. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan 
dokumen/arsip. Teknik analisis data dilaksanakan dengan langkah yaitu pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa Implementasi wewenang BPD dalam membahas rancangan 
peraturan desa bersama kepala desa di Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten 
Boyolali dilakukan melalui beberapa ketentuan yaitu rancangan peraturan desa 
disusun oleh kepala desa dan atau anggota BPD; Rancangan peraturan desa 
disampaikan kepada ketua BPD untuk dibahas dalam rapat BPD; Ketua BPD 
mengundang anggota BPD dan kepala desa untuk menghadiri rapat BPD; Penetapan 
peraturan desa dilaksanakan dalam rapat BPD yang dihadiri paling sedikit 2/3 dari 
jumlah anggota BPD dan dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit 50% dari 
anggota BPD yang hadir; Peraturan desa ditandatangani kepala desa dengan dilampiri 
berita acara rapat BPD. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan 
pemerintahan desa dilakukan dengan cara pengawasan yang bersifat implementatif 
yaitu pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan peraturan 
desa. Sedangkan pengawasan yang bersifat administratif dilakukan dengan cara 
meminta arsip dan mengecek peraturan desa. Dalam menggali aspirasi masyarakat 
BPD menggunakan beberapa teknik yaitu teknik observasi, yaitu dengan cara 
mengamati (meninjau, memantau, melihat) objek-objek yang dituju dengan terjun 
langsung ke lapangan. Teknik wawancara, yaitu tanya jawab dengan individu/anggota 
masyarakat yang dianggap sebagai tokoh masyarakat. Teknik diskusi bersama tokoh 
masyarakat seperti RT. 
Kata Kunci: implementasi, wewenang, Badan Permusyawratan Desa, melaksanakan, 

pengawasan, Peraturan Desa, menggali, menampung, menghimpun, 
merumuskan, menyalurkan aspirasi masyarakat 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan 

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan 

hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. 

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. 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. 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 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.  
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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”. 

B. Perumusan Masalah 

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 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi wewenang BPD dalam pembahasan 

rancangan Peraturan Desa dan Peratutan Kepala Desa di Desa Salakan, 

Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. 

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. 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Salakan Kecamatan Teras Kabupaten 

Boyolali. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan penulisan 
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laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan sejak bulan Januari 2014 sampai 

dengan bulan April 2014. 

B. Jenis dan Strategi Penelitian 

Penelitian ini adalah merupakan penelitian diskriptif kualitatif. Tipe penelitian 

ini berusaha menerangkan fenomena sosial tertentu. “Penelitian deskriptif 

dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, 

misalnya perceraian, pengangguran, keadaan gizi, preferensi terhadap politik tertentu 

dan lain-lain” (Singarimbun, 1989:4). 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah “sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki 

data  mengenai variabel-variabel yang diteliti” (Azwar, 2003:34-35). Subjek dalam 

penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Salakan, Kecamatan 

Teras, Kabupaten Boyolali, Kepala Desa dan perangkat desa, serta warga masyarakat. 

Objek penelitian adalah aspek-aspek dari objek yang menjedi sasaran penelitian 

(Sugiyono, 2010:215). Objek dalam penelitian ini adalah implementasi wewenang 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan raperdes, pengawasan 

pelaksanaan peraturan desa, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat 

di Desa Salakan, kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. 

D. Sumber Data 

“Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data 

dapat diperoleh” (Arikunto, 2006:129). 

E. Teknik dan Instrumen Data 

1. Metode wawancara 

Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara secara tidak terstruktur 

dengan alasan dapat menggali lebih banyak keterangan atau informasi penting dari 

narasumber secara mendalam disebut sebagai wawancara bebas.  

2. Metode observasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang objek yang diteliti, 

peneliti melakukan observasi antara lain rapat BPD, hal tersebut dimaksutkan untuk 
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mengumpulkan data mengenai masalah-masalah atau problematika yang ada di desa, 

serta bagaimana pemecahan masalah yang dilakukan oleh BPD serta observasi 

diberbagai kegiatan berkaitan dengan kegiatan pembahasan rancangan peraturan desa, 

pengawasan pelaksanaan peraturan desa dan kegiatan menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat. 

3. Metode Dokumen/Arsip 

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu atau arsip yang dibuat 

oleh subjek sendiri atau orang lain. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini 

yaitu notulen rapat BPD Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali; data 

pengurus BPD Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali; Keputusan 

BPD Desa Salakan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2013; 

profil Desa Salakan; Peraturan Desa Salakan Nomor 05 tahun 2013 tentang APBDes; 

Daftar Hadir Rapat BPD. 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data dapat disebut pula dengan validitas data. Validitas adalah 

“suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan sebuah instrumen, 

instrumen dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat  

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2010:211). 

Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama triangulasi teknik 

atau metode pengumpulan data yang berasal dari hasil wawancara, observasi,  dan 

dokumentasi. Kedua, triangulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, 

peristiwa dan dokumen atau arsip yang memuat catatan yang berkaitan dengan data 

yang dimaksudkan. 

G. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh baik melalui wawancara atau dokumen dalam penelitian 

ini dianalisis menggunakan model interaktif yang mencakup model interaktif yang 

mencakup pencatatan dokumen atau arsip baik dalam pengumpulan data, reduksi data 

sampai dengan penarikan kesimpulan. 
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HASIL PENELITIAN 

1. Implementasi wewenang BPD dalam membahas rancangan peraturan desa 

bersama kepala desa di Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. 

BPD Desa Salakan dalam pembahasan peraturan desa bersama kepala desa, 

rancangan peraturan desa disusun oleh kepala desa dan atau anggota BPD. 

Rancangan peraturan desa disampaikan kepada ketua BPD untuk dibahas dalam rapat 

BPD. Sebelum peraturan desa ditetapkan dalam rapat BPD, ketua BPD menugaskan 

tim kerja BPD untuk koordinasi dan konsultasi dengan institusi atau lembaga 

kemasyarakatan atau pembahasan rancangan peraturan desa. Rapat koordinasi 

dilaksanakan oleh BPD dan atau anggota BPD yang diberi tugas bersama pemerintah 

desa. Pembukaan rapat didahului kehadiran rapat yaitu 9 orang anggota BPD, kepala 

desa, dan perangkat desa. Rapat sah 2/3 dari anggota, keputusan sah ½ ditambah 1 

peserta dan dapat secara musyawarah/mufakat, serta voting. Apabila rapat tidak 

dihadiri 2/3 anggota selama 3 kali maka dicari musyawarah dan mufakat serta voting. 

Hasil rapat pembahasan melalui keputusan BPD bersama kepala desa. 

Masyarakat berhak memberikan masukan secara tertulis maupun secara lisan 

(perorangan/lembaga). Kepala desa wajib melakukan sosialisasi dalam usulan 

rancangan peraturan desa kepada masyarakat berbentuk wacana bahwa ada usulan 

rancangan peraturan desa dan masyarakat dapat dan berhak memberikan masukan 

agar usulan rancangan peraturan desa tersebut dapat diterima masyarakat.  

Rancangan peraturan desa disusun oleh kepala desa dan atau anggota BPD 

Desa Salakan. Masa kesepakatan rapat terhadap rancangan peraturan desa 

disampaikan kepala desa maksimal 7 hari kerja sejak diputuskan. Bupati/walikota 

dapat mendelegasikan kepada camat. Rancangan yang mendapat penolakan/perbaikan 

harus diperbaiki paling lama 14 hari kerja. Rancangan disampaikan dan dievaluasi 

selama 20 hari dan apabila sudah melampaui 20 hari kepala desa dapat 

menandatangani kecuali ditentuan lain. Kepala desa wajib tandatangan paling lama 

30 hari terhadap rancangan yang lulus wvaluasi dan diundangkan dalam berita 
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daerah. Peraturan desa yang telah ditandatangani wajib disampaikan kepada 

bupati/walikota, dan dapat dibatalkan oleh perbub/perwali. 

Maka dari itu, pembahasan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD 

bersama kepala Desa Salakan telah melaksanakan sesuai ketentuan dalam Keputusan 

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten 

Boyolali Nomor 1 tahun 2013 Tentang Tata Tertib BPD Pasal 23. Jika BPD dan 

pemerintah desa saling melakukan kerjasama dengan baik maka peraturan desa akan 

terlaksana dengan baik pula. 

2. Implementasi Wewenang BPD dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap 

Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Desa Salakan, 

Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali 

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa 

yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. Pengawasan yang bersifat 

implementatif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja 

pemerintah desa dalam melaksanakan peraturan desa, pemanfaatan fasilitas 

pemerintahan yang belum efektif dan lain-lain. Pengawasan pelaksanaan peraturan 

desa oleh BPD Desa Salakan dilakukan dengan cara menggunakan hak meminta 

keterangan yaitu anggota BPD mengajukan usul untuk meminta keterangan kepada 

pemerintah desa tentang sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan desa, 

peraturan kepala desa, dan kebijakan kepala desa. Pengawasan yang dilakukan oleh 

BPD terhadap kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan peraturan desa, 

pemanfaatan fasilitas pemerintahan yang belum efektif atau terdapat penyimpangan 

maka BPD berhak menegur. Tetapi jika ada pelanggaran atau penyimpangan yang 

sangat keterlaluan maka BPD dapat melaporkan kepada bupati dengan adanya bukti 

pelanggaran. 

Pengawasan pelaksanaan peraturan desa yang bersifat administratif oleh BPD 

Desa Salakan dilakukan dengan cara meminta arsib dan mengecek laporan atau 

peraturan desa yang telah dibukukan atau disahkan diperiksa dan diteliti apakah 

materi peraturan desa tersebut menyimpang atau tidak dan apakah peraturan atau 
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laporan itu benar-benar sesuai dengan kesepakatan rapat pembuatan peraturan desa 

yang dilakukan oleh BPD bersama kepala desa dan pemerintah desa. Maka dari itu 

BPD Desa Salakan telah melaksanakan pengawasan peraturan desa dan peraturan 

kepala desa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa 

Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata 

Tertib BPD Pasal 28 dan Pasal 30. 

3. Implementasi wewenang BPD dalam menggali, menampung, menghimpun, 

merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Salakan, Kecamatan 

teras, kabupaten Boyolali 

Kegiatan yang dilakukan dalam menggali, menampung, menghimpun, 

merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar dalam pembuatan peraturan 

desa dalam hal penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti jalan 

desa, jembatan desa, irigasi desa, dan pasar desa maupun dalam hal pemberdayaan 

masyarakat dapat tersampaikan dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah 

desa. Pimpinan BPD mengadakan pembagian tugas kepada anggota BPD untuk 

melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan wilayah perwakilannya. Untuk menggali 

aspirasi masyarakat BPD menggunakan beberapa teknik untuk menggali aspirasi 

masyrakat diantaranya adalah teknik observasi, yaitu dengan cara mengamati 

(meninjau, memantau, melihat untuk kemudian dicatat) objek-objek yang dituju 

dengan terjun langsung ke lapangan. Teknik wawancara, yaitu dengan cara tanya 

jawab antara anggota BPD dan individu/ anggota masyarakat yang dianggap sebagai 

tokoh masyarakat. Teknik diskusi bersama kelompok yang dijadikan fokus 

pengumpulan aspirasi masyarakat. Teknik diskusi bersama kelompok yang dijadikan 

fokus pengumpulan aspirasi masyarakat seperti RT selanjutnya hasil pencatatan dari 

observasi, wawancara, dan diskusi bersama didiskusikan dalam rapat BPD. Ketua 

BPD menyampaikan hasil penyerapan aspirasi dan permasalahan yang timbul kepada 

pemerintah desa atau instansi yang berwenang. Maka dari itu BPD Desa Salakan, 

kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali telah melaksanakan wewenangnya dalam 
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menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat berdasarkan Keputusan BPD Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten 

Boyolali Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib BPD Desa Salakan. 

KESIMPULAN 

1. Implementasi wewenang BPD dalam membahas rancangan peraturan desa 

bersama kepala desa di Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. 

Implementasi wewenang BPD dalam membahas rancangan peraturan desa 

bersama kepala desa merupakan penerapan wewenang yang telah dibahas dan 

dilakukan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan beberapa 

ketentuan yaitu: 

a. Usul rancangan peraturan desa oleh kepala desa kepada BPD atau sebaliknya.  

b. Kepala desa wajib melakukan sosialisasi dalam usulan ranvangan peraturan desa 

kepada masyarakat berbentuk wacana bahwa ada usulan rancangan peraturan 

desa dan masyarakat berhak memberikan masukan atau usulan secara tertulis 

maupun lisan agar usulan rancangan peraturan desa tersebut dapat diterima 

masyarakat.  

c. BPD mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah desa. Penetapan peraturan 

desa dilaksanakan dalam rapat BPD yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per 

tiga) dari jumlah anggota BPD dan dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit 

50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) dari anggota BPD yang hadir. 

d. Tindak lanjut kesepakatan rapat terhadap rancangan peraturan desa disampaikan 

kepala desa maksimal 7 hari kerja sejak diputuskan. Bupati/walikota 

mendelegasikan kepada camat bahwa rancangan yang mendapat penolakan/ 

perbaikan harus diperbaiki paling lama 14 hari kerja. Kepala desa wajib 

tandatangan paling lama 30 hari terhadap rancangan yang lulus evaluasi dan 

diundangkan dalam berita daerah. Peraturan desa yang telah ditandatangani wajib 

disampaikan kepada bupati/ walikota, dan dapat dibatalkan oleh perbub/perwali. 
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2. Implementasi Wewenang BPD dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap 

Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Desa Salakan, 

Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. 

Pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan kepala desa dapat dijelaskan 

bahwa BPD Desa Salakan melakukan pengawasan dengan beberapa metode. 

Pengawasan yang bersifat implementatif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh BPD 

Desa Salakan terhadap kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan peraturan desa, 

pemanfaatan fasilitas pemerintahan yang belum efektif dan lain-lain. Pengawasan 

pelaksanaan peraturan desa oleh BPD dilakukan dengan cara menggunakan hak 

meminta keterangan yaitu anggota BPD mengajukan usul untuk meminta keterangan 

kepada pemerintah desa tentang sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan 

desa, peraturan kepala desa dan kebijakan kepala desa. Pengawasan pelaksanaan 

peraturan desa yang bersifat administratif oleh BPD Desa Salakan dilakukan dengan 

cara meminta arsib dan mengecek laporan atau peraturan desa yang telah dibukukan 

atau disahkan dan diteliti apakah materi peraturan desa tersebut menyimpang atau 

tidak dan apakah peraturan atau laporan itu benar-benar sesuai dengan kesepakatan 

rapat pembuatan peraturan desa yang dilakukan BPD bersama kepala desa dan 

perangkat desa. 

3. Implementasi wewenang BPD dalam menggali, menampung, menghimpun, 

merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Salakan, Kecamatan 

Teras, Kabupaten Boyolali. 

Kegiatan yang dilakukan BPD Desa Salakan dalam menggali aspirasi 

masyarakat menggunakan teknik: 

a. Observasi, yaitu dengan cara mengamati (meninjau, memantau, melihat untuk 

kemudian dicatat) objek-objek yang dituju dengan terjun langsung ke lapangan.  

b. Teknik wawancara, yaitu dengan cara tanya jawab antara anggota BPD dan 

individu/ anggota masyarakat yang dianggap sebagai tokoh masyarakat.  

c. Teknik diskusi bersama kelompok yang dijadikan fokus pengumpulan aspirasi 

masyarakat. Teknik diskusi bersama kelompok yang dijadikan fokus 
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pengumpulan aspirasi masyarakat seperti RT selanjutnya hasil pencatatan dari 

observasi, wawancara, dan diskusi bersama didiskusikan dalam rapat BPD. 

BPD Desa Salakan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada kepala desa 

berbentuk lisan atau tulisan. Bentuk lisan berupa penyampaian pendapat kepada 

kepala desa.  Bentuk tulisan berupa penyampaian surat rekomendasi atau proposal 

kepada pemerintah desa. Penyaluran aspirasi masyarakat dapat dilakukan dalam 

bentuk program-program pembangunan desa untuk jangka panjang, menengah, dan 

pendek atau program-program/perjanjian-perjanjian kerjasama pembangunan antara 

pihak desa dan pihak-pihak lain, baik dengan yang berasal dari dalam maupun dari 

luar desanya. 
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