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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut 

asas Desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan 

memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk 

menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut Pasal 18 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (sebelum amandemen) antara lain 

menyatakan,     

“Bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil 

dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-

undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan 

dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-

daerah yang bersifat istimewa.”1 

Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan 

Permusyawaratan Daerah (yang selanjutnya disebut sebagai BPD). Oleh 

karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas 

permusyawaratan.2 

Otonomi Daerah adalah salah satu produk terpenting reformasi 

politik yang berlangsung di Indonesia sejak tahun 1998. Sebagaimana 

muatan amanat reformasi yang diserukan oleh seluruh lapisan masyarakat, 

esensi otonomi daerah sebenarnya adalah demokratisasi. Tujuan umum 

otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas keadilan, demokrasi, 

1 Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
2 Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa Merupakan Yang Asli Bulat dan Utuh. Jakarta. 

Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Hal. 1. 
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dan kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa yang beragam di dalam 

bingkai Negara Republik Indonesia. Sedangkan tujuan khusus dari 

kebijakan otonomi daerah adalah pertama, meningkatkan keterlibatan serta 

partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan maupun 

implementasinya sehingga terwujud pemerintahan lokal yang bersih, 

efisien, transparan, responsif, dan akuntabel. Kedua, memberikan 

pendidikan politik pada masyarakat akan urgensi keterlibatan mereka 

dalam proses pemerintahan lokal yang kontributif terhadap tegaknya 

pemerintahan nasional yang kokoh dan legitimate. Ketiga, memberikan 

kesempatan bagi masyarakat untuk memilih para pemimpin mereka secara 

demokratis. Keempat, membangun kesalingpercayaan antar masyarakat di 

satu pihak, dan antara masyarakat dengan pemerintahan di pihak lain.3  

  Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk 

memungkinkan Daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri untuk mengingatkan daya-guna dan hasil-guna 

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap 

masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan 

tujuan tersebut maka kepada Daerah perlu diberikan wewenang-wewenang 

untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah 

tangganya.4 

                                                
3 Abdur Rozaki. 2004. Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi. 

Yogyakarta. Penerbit IRE Press Yogyakarta. Hal. 3 dan 4. 
4 Imam Hidayat. 1995. Beberapa Permasalahan Sentralisasi Dekonsentrasi 

Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Malang. Malang. Jurnal Interest. No. 2. Fakultas Ilmu Sosial 

dan Politik. Universitas Muhammadiyah Malang. Hal. 14 dan 15. 
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Negara telah mengamanatkan bahwa desa sebagai daerah otonom 

harus dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan 

mengakui (rekognisi) dan menghormati kedudukan hak-hak istimewa dan 

susunan asli yang kemudian disebut desa.5 

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan 

pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk BPD 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 (yang selanjutnya 

disebut sebagai APBDes) dan Keputusan Kepala Desa.6 

  BPD merupakan suatu lembaga yang mewakili kepentingan 

masyarakat desa. BPD merupakan ganti wujud dari rembug desa pada 

masa lalu. Rembug desa dapat dihadiri dan dijalankan secara langsung 

oleh semua warga desa karena jumlahnnya masih sedikit dan jenis mata 

pencaharian belum homogen, yakni sebagai petani dan pekebun. Seiring 

dengan perkembangan zaman,  maka lembaga rembug desa berubah wujud 

menjadi Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang kemudian berubah lagi 

menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Walaupun berganti nama, 

                                                
5 Enny Nurbaningsih. 2014. Kedudukan dan Kewenangan Desa dalam Kerangka 

Otonomi Daerah. Majalah Hukum Nasional. Universitas Gadjah Mada. Hal. 17. 
6 Widjaja, HAW, Opcit. Hal. 3. 
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substansi keberadaan BPD adalah tetap mewakili kepentingan masyarakat 

desa.  

  BPD bukanlah DPR desa karena tidak dipilih melalui proses politik 

dalam sebuah pemilihan umum. Meskipun demikian, BPD mewakili 

kepentingan masyarakat desa yang pengisiannya dilakukan melalui 

mekanisme musyawarah dan mufakat. Orang-orang yang terpilih dalam 

musyawarah dan mufakat merupakan perwakilan dari masyarakat desa 

untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan di desa.7  

Sejarah perkembangan BPD di Indonesia adalah sebagai berikut : 

1. Inlandsche Gemeente Ordonantie atau IGO (Stbl No. 83/1906) dan 

Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten atau IGOB (Stbl No. 

490/1938 jo Stbl No. 681/1938). 

2. Osamu Seirei.  

3. Undang-undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. 

4. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa.  

5. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. 

6. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.  

7. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.8 

Keberadaaan BPD yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan 

pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa, APBDes dan keputusan Kepala 

                                                
7 Sadu Wasistiono. 2012. Telaah Kritis Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang 

Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Edisi 38. Hal. 13-26.  
8 Surya Ningsih. Sejarah Perkembangan Badan Permusyawaratan Desa di Indonesia 

Dahulu Kini dan Masa Depannya. https://www.researchgate.net. Diakses pada tanggal 05 Agustus 

2017. 

https://www.researchgate.net/
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Desa, merupakan wujud dari totalitas formal bargaining position (posisi 

tawar) partisipasi rakyat dalam pembangunan demokrasi desa. 9  

  Pemerintahan Desa adalah suatu kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan yang dilaksanakan oleh aparatur desa, tujuan yang ingin 

dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah mewujudkan 

desa yang mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dalam arti 

mampu membiayai kegiatan rutin dan pembangunan serta mampu 

melaksanakan pelayanan yang baik dan efisien terhadap masyarakat. 

  Dengan memperhatikan pentingnya fungsi dan peranan Aparatur 

Pemerintah Desa yang merupakan barisan terdepan dalam mensukseskan 

program pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat maka BPD 

yang merupakan perwujudan Demokrasi Pancasila di tingkat Desa, 

memiliki peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas-tugas di 

bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 

masyarakat.10   

BPD mempunyai fungsi yaitu:  

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa. 

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.  

                                                
9 Isworo Widyanto. 2003. Demokratisasi Pemerintahan Desa. Sidoarjo. Jurnal 

Kalamsiasi. Vol. 1 No. 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo. Hal. 122. 
10 Rangga Rakasiwi. 2005. Fungsi dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan 

Peraturan Desa. Probolinggo. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah 

Malang. Hal. 2. 
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c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.11 

Oleh karenanya sebagai BPD yang berasal dari masyarakat desa, 

disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara 

Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi 

utamanya yaitu fungsi representasi (Perwakilan).12 

  Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. Peraturan ini berlaku di 

wilayah desa tertentu. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan 

memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. 

Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum 

dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat 

berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka 

penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Untuk 

melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala 

Desa dan Keputusan Kepala Desa. Nama istilah Peraturan Desa dapat 

bervariasi di Indonesia.13 

BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan 

Peraturan Desa yang diajukan BPD dan Kepala Desa. Pembahasan 

rancangan Peraturan Desa diselenggarakan BPD dalam musyawarah 

bersama Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala 

                                                
11 Pasal 55 Undang-Undang No.06 Tahun 2014 tentang Desa. 
12 Sadu Wasistiono dan M.Irawan Tahir. 2007. Prospek Pengembangan Desa. Bandung. 

Penerbit CV Fokus Media. Hal. 35. 
13 Arlina. Peraturan Desa. http://www.sungaigampaasahi.desa.id. Diakses tanggal 12 Mei 

2017. 

http://www.sungaigampaasahi.desa.id/
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Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling 

lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa 

diterima oleh BPD. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa 

anntara BPD dan Kepala Desa untu pertama kali dilakukan paling lama 30 

(tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Setiap 

pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang 

dituangkan dalam notulen musyawarah.14 

Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan 

Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap 

mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak 

disepakati. Rancangan Peraturan Desa dapat diajukan oleh Kepala Desa 

kepada Bupati/Wali kota melalui Camat disertai catatan permasalahan 

yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah 

pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.  

Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan dapat berbentuk : 

a. Penghentian Pembahasan 

b. Pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan 

Peraturan Desa. 

Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan dapat dihadiri Camat atau 

pejabat lain yang ditunjuk Bupati/Wali kota.15 

                                                
14 Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun  2016 

Tentang Badan Permusyawaratan Desa. 
15 Ibid. Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun  

2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. 
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Kepala Desa dan BPD sebagai lembaga yang bertanggung jawab 

atas pembuatan Peraturan Desa harus bekerja keras mewujudkan keinginan 

masyarakat Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar saat 

menyampaikan aspirasi melalui Badan Permusyawaratan Desa Selopuro. 

Dalam proses pelaksanaan membahas dan menyepakati rancangan 

Peraturan Desa Selopuro, BPD juga melibatkan semua komponen 

masyarakat untuk berpartisipasi mewujudkan Peraturan Desa secara 

demokratis berdasarkan Pancasila. 

Akan tetapi, tidak semua aspirasi masyarakat diambil karena 

Kepala Desa beserta BPD lebih mengutamakan permasalahan yang lebih 

penting untuk diutamakan. Dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam 

membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 

Desa juga ada permasalahan mengenai kurangnya pengetahuan dan 

perbedaan pendapat dalam merumuskan Peraturan Desa.  

  Oleh karena itu, Penulis ingin meneliti bagaimana pelaksanaan 

fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa 

Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar tersebut dengan judul 

“PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DALAM MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN 

PERATURAN DESA BERSAMA KEPALA DESA BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA 

(Studi di Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)”. 

 



9 
 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi BPD Selopuro Kecamatan Selopuro 

Kabupaten Blitar dalam membahas dan menyepakati rancangan 

Peraturan Desa? 

2. Apa saja faktor penghambat BPD Selopuro Kecamatan Selopuro 

Kabupaten Blitar dalam membahas dan menyepakati rancangan 

Peraturan Desa? 

3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam membahas dan 

menyepakati rancangan Peraturan Desa? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPD Selopuro Kecamatan 

Selopuro Kabupaten Blitar dalam membahas dan menyepakati 

rancangan Peraturan Desa. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat BPD Selopuro Kecamatan 

Selopuro Kabupaten Blitar dalam membahas dan menyepakati 

rancangan Peraturan Desa. 

3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam membahas dan 

menyepakati rancangan Peraturan Desa. 
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D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Atas dasar maksud, tujuan, dan alasan sebagaimana yang penulis uraikan 

diatas maka penulis berharap penelitian ini akan memiliki manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

dan wawasan mengenai pelaksanaan fungsi peraturan BPD dalam 

membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa Selopuro 

Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar sekaligus sebagai syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana S1 Ilmu Hukum. 

b. Bagi Pemerintah 

 Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, 

sumbangan pemikiran serta kontribusi dari pemerintah untuk lebih 

terbuka pemikirannya mengenai pelaksanaan fungsi peraturan BPD 

dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa 

bersama Kepala Desa oleh BPD Selopuro Kecamata Selopuro 

Kabupaten Blitar. 

c. Bagi Masyarakat 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada 

masyarakat mengenai pelaksanaan fungsi peraturan BPD dalam 

membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa oleh Badan 
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Permusyawaratan Desa Selopuro Kecamata Selopuro Kabupaten 

Blitar yang harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis serta 

sumbangan pemikiran terhadap perkembangan dunia pendidikan dan ilmu 

pengetahuan khususnya di Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Desa. 

 

F. Metode Penulisan 

1. Metode Pendekatan 

 Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian 

masalah melalui tiap tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga 

mencapai tujuan penelitian atau penulisan.16 Penelitian mengenai 

pelaksanaan fungsi peraturan BPD dalam membahas dan menyepakati 

rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa oleh BPD Selopuro 

Kecamata Selopuro Kabupaten Blitar ini menggunakan pendekatan 

yuridis sosiologis, yuridis sosiologis adalah melihat hukum sebagai 

perilaku manusia dalam masyarakat.17 

2. Lokasi Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil lokasi penelitian di BPD 

Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Pengambilan lokasi 

didasarkan pada penulis ingin mengetahui apakah pelaksanaan fungsi 

                                                
16 Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Penerbit Citra 

Aditya Bakti. Hal. 112. 
17 Pedoman Penulisan Hukum. 2013. Malang. Fakultas Hukum UMM. Hal. 18. 
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BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa 

bersama Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa Selopuro 

Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar sudah berjalan sesuai Undang-

undang Nomor 06 Tahun 2104 tentang Desa. 

3. Jenis Sumber Data 

a. Data Primer adalah jenis data, file, informasi, pendapat dan lain-lain 

yang diperoleh langsung dari pemerintah Desa Selopuro dengan cara 

wawancara, dan lain-lain. 

b. Data Sekunder adalah jenis data, dokumen tertulis, informasi, 

pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, 

majalah, dan sumber-sumber yang berhubungan dengan penulisan 

penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data : 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai 

berikut :  

a. Wawancara 

Penulis akan mendapatkan dan mengumpulkan data-data penelitian 

melalui dialog tanya jawab secara langsung kepada Kepala Desa 

Selopuro beserta pihak yang bersangkutan di BPD Selopuro 

mengenai bagaimana pelaksanaan fungsi peraturan BPD dalam 

membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa oleh BPD 

Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. 
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b. Dokumentasi 

Penulis akan mengumpulkan beberapa data-data yang ada di lokasi 

penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh 

penulis.   

c. Studi Pustaka 

Penulis akan melakukan pencarian dan penelusuran sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti seperti buku-buku maupun jurnal.  

d. Internet 

Penulis akan melakukan penelusuran melalui website internet untuk 

melengkapi bahan hukum lainnya. 

5. Analisis Data 

Penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu 

menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan tema 

permasalahan penelitian hukum. 

 

G.  Sistematika Penelitian 

     Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab 

dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah 

pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

  Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan 
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kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

     Bab ini berisi tentang kajian teori efektivitas hukum tentang 

Pemerintah Desa, Peraturan Desa dan BPD yang dipergunakan 

penulis sebagai bahan pijakan untuk pembahasan dalam bab III. 

BAB III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

     Dalam bab ini berisi mengenai pembahasan yang diangkat oleh 

penulis terkait Tinjauan Yuridis Sosiologis Mengenai Pelaksanaan 

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas Dan 

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa 

Di Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar serta 

melakukan penelitian, mengkaji, kesesuaian, dan menganalisis 

berdasarkan kenyataan yang ada pada obyek penelitian yang terjadi 

dan didukung dengan teori yang relevan dengan permasalahan 

dalam penulisan ini yaitu proses pelaksanaan fungsi BPD Selopuro 

Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dalam membahas dan 

menyepakati rancangan Peraturan Desa, faktor penghambat BPD 

Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dalam membahas 

dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, serta BPD mengatasi 

hambatan dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan 

Desa.  
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BAB IV. PENUTUP 

    Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan hukum ini dimana 

berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan berisikan 

saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang diteliti. 

 




