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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang membagi wilayah Indonesia menjadi wilayah besar dan  kecil,  bentuk dan 

susunan  pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, 

pemerintah desa  merupakan subsistem dari sistem manajemen pemerintahan 

nasional yang melapor langsung kepada pemerintah kabupaten (Mardiyah, 2019 

       Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014  Desa adalah desa dan desa adat 

atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

           Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemeintahan yang anggotanya merupakan 

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis (UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 4). Badan Permusyawaratan 

Desa merupakan lembaga yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja yang perannya sangat penting 

dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, karena merupakan 

lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. 

      Badan permusyawaratan desa memiliki fungsi; pertama, membahas dan 

menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; kedua, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; ketiga, melakukan 

pengawasan kinerja kepala desa (UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 55). Badan 

Permusyawaratan Desa disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang 

menghubungkan, antara kepala desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD 

diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas 

pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan kepala desa (Mardiyah 

2019). 
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      Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang dipertentukan bagi 

desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk 

membebiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No 22 Tahun 

2015). Dana desa dalam pengelolannya dilaksanakan secara tertib, taat pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, 

dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta 

mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. 

      Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan 

antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan 

Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan 

keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang 

dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada 

Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan 

Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format kepemerintahan. Dana 

tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan 

undang undang dan ketentuan 2 yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah 

Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu 

meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan 

dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan. 

       Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa 

atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa”. Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintahan 

nasional, Pengelolaannya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa merupakan 

proses kerja keras masyarakat desa pihak terkait dikombinasikan dengan upaya 

pemerintah meningkatkan standar hidup warga. 

      Berdasarkan hasil pengamatan (observasi awal) dan informasi yang diterima 

bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bolo, Kecamatan 

Wonosegoro, Kabupaten Kabupaten Boyolali masih memiliki kendala dalam 

menjalankan perannya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dikarenakan 

masih adanya rasa ketergantungan dari para anggota Badan Permusyawaratan Desa 

yang hanya mengandalkan ketua Badan Permusyawaratan Desa dalam hal Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa. Kemudian peran Badan Permusyawaratan 
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Desa di Desa Bolo juga masih dirasa kurang dalam hal fungsi menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Hasil 

penelitian (Malik, 2020) mengungkapkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan belum dapat 

menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya manusia anggota 

BPD masih rendah, khususnya dalam bidang pendidikan sehingga dalam 

menjalankan peran dan fungsinya BPD tidak mengerti apa yang harus dilakukan 

terkait dengan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan yang menjadi 

kewenangannya dalam mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah desa/kepala 

desa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian penting dan harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Setiap peneliti sebelum melakukan penelitian harus 

mengetahui terlebih dahulu permasalh yang ada. Berdasarkan latar belakang 

diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi 

dana desa di Desa Bolo Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali? 

2. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Fisik 

Desa di Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali? 

3. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Desa di Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten 

Boyolali? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

1. Untuk menggambarkan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam 

pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, 

Kabupaten Boyolali. 

2. Untuk menggambarkan  peran Badan Permusyawaratan Desa dalam 

Pembangunan Fisik Desa di Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, 

Kabupaten Boyolali. 
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3. Untuk menggambarkan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam 

Pemberdayaan Masyasyarakat Desa di Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, 

Kabupaten Boyolali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan 

gambaran yang nyata terhadap suatu permasalahan. Setiap penelitian 

duharapkan memiliki manfaat yang jelas. Manfaat dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan informasi tentang peran Badan Permusyawaratan Desa 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Bolo, Kecamatan 

Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. 

b. Mendapatkan pengetahuan mengenai peran Badan Permusyawaratan 

Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Bolo, 

Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi desa 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Bolo, Kecamatan 

Wonosegoro, Kabupaten Boyolali 

2) Penelitian ini diharapkan pada perangkat desa untuk dijadikan 

referensi dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan 

desa 

b. Manfaat bagi masyarakat 

1) Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat 

mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan  desa di Desa Bolo, Kecamatan 

Wonosegoro, Kabupaten Boyolali 

2) Penelitian ini dapat dijasikan masukan dalam meningkatkan peran 

Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan 

pemerintahan  desa di Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, 

Kabupaten Boyolal 


