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A B S T R A K 

Penelitian ini memusatkan perhatiannya pada pelaksanaan kerjasama 

Pemerintah Desa  (PEMDES) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  dalam 

pembangunan desa, Dari  pengamatan sementara dapat diketahui bahwa Desa 

Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan terdapat jalan 

kabupaten, jika dilihat dari luar, pembangunan infrastruktur di desaini terbilang 

bagus, akan tetapi ketika memasuki desa masih terdapat pembangunan 

insfrastruktur yang kurang memadai, salah satunya adalah penerangan dan banyak 

lagi faktor penghambat perkembangan desa ini. Apakah permasalahan 

terhambatnya pembangunan desa ini disebabkan oleh anggaran pembangunan 

yang kurang atau pun masalah kinerja aparatur desa dan masalah yang lain kurang 

baik maka oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa dan BPD bekerjasama 

berkaitan dengan pembangunan desa. 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui realisasi dari 

kerjasama pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam pembangunan 

desa di Desa Bintan Buyu kampong buyu Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten 

Bintan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan 

teori Siagian (2009:04). Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya jenuh. 

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam kerjasama pemerintah desa 

(PEMDES) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa 

bintan buyu kecamatan teluk bintan kabupaten bintan, belum berjalan dengan 

baik. 

Dikarenakan kurang pahamnya anggota BPD dan PEMDES dalam 

menjalankan tugas dan fungsi dalam kerjanya. Pemerintah desa masih 

menggunakan visi dan misi pada RPJMDes 2010 dan belum adanya kepala desa 

yang seharusnya di selesaikan dan di uruso leh BPD, yang mana Kepala desa 

sebagai pembuat keputusan perubahan rencana untuk pembangunan Desa. 

Ada beberapa hal yang harus diperbaiki salah satunya adalah. BPD dapat 

menampung dan menggali aspirasi dan opini masyarakat yang dapat menjadikan 

ide atau gagasan dalam pembuatan peraturan desa dan keputusan kepala desa.BPD 

juga dapat belajar bagaimana caranya untuk merancang dan merumuskan 

peraturan desa seperti desa-desa tetangga yang sudah memiliki peraturan desa, 

dan Pemerintah Desa sebaiknya melakukan sosialiasi kepada masyarakat agar 

masyarakat tahu atas peraturan Desa.  

Kata Kunci   : Kerjasama, Pemerintah Desa, Pembangunan 
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A B S T R A C T 

 

This study focuses on cooperation in the Village Government (PEMDES) 

and Village Consultative Body (BPD) in rural development, From the observation 

while it is known that the village Bintan Buyu Teluk Bintan Bintan district are 

district roads, when seen from the outside, infrastructure development in the 

village is fairly good, but when entering the village, there are still inadequate 

infrastructure development, one of which is lighting and many more factors 

inhibiting the development of the village. Is the issue of rural development is 

impaired due to the lack of development budget or performance problems village 

officials and other problems are less good then therefore, important for the 

village government and BPD cooperation with regard to rural development. 

the purpose of this research is to determine the realization of cooperation 

village government and village consultative bodies in rural development in the 

village of Bintan Buyu village of Teluk Bintan Bintan regency. This study is a 

qualitative descriptive study and using the theory of Siagian (2009: 04). 

Informants in this study were 8 people. Data analysis techniques used in this 

research is qualitative data analysis techniques performed interactively and runs 

continuously until complete, so the data is saturated. 

The final conclusion that the village government cooperation (PEMDES) 

and Village Consultative Body (BPD) in rural development sub-district of Bintan 

Buyu bay bintan district, has not gone well. 

due to lack of understanding and PEMDES BPD members in performing 

their duties and functions in its work. village government still uses vision and 

mission in 2010 and the absence RPJMDes village heads should be completed 

and in the care of BPD, which the village chief decision makers change of plans 

for the construction of the village. 

There are several things that must be improved them is. BPD can 

accommodate and dig aspirations and public opinion to make the idea or ideas in 

making regulations and decisions village head. BPD also can learn how to design 

and formulate regulations like the villages neighboring villages that already have 

village regulations, and Village Government should conduct socialization to the 

public so that people know the regulation of the village. 
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A. Latar Belakang 

UU 23 tahun 20014 pasal 1 

ayat 43 tentang desa :  Desa adalah 

desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yangberwenang untuk 

mengatur dan mengurus Urusan 

Pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan atauhak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Makna utama dari undang-

undang ini bagi desa adalah 

kedudukan desa yang tidak lagi 

dibawah kecamatan. Desa adalah 

etis yang otonom.Fungsi kecamatan 

dalam konteks ini sekedar 

menjalankan fungsi administrative 

dan koordinaatif di wilayah 

kecamatan, sesuai dengan status 

kecamatan yang tidak lagi menjadi 

sebuah kekuasaan melainkan 

sekedar sebagai perpanjangan dari 

kabupaten.Pengertian Desa adalah 

suatu kesatuan masyarakat hukum 

berdasaran Adat dan Hukum Adat 

yang menetap  dalam suatu wilayah 

tertentu batas-batasanya. Begitu 

pula ditingkat desa dalam 

menjalankan pemerintahan desa  

kepala desa tidaklah bekerja sendiri, 

namun dibantu oleh perangkat desa 

yang lain seperti sekertaris desa dan 

yang lainnya. Badan 

permusyawaratan desa (BPD) yang 

merupakan perwujudan  dari sistem 

demokrasi, didalam UUDes pasal 1 

angka 4 mengatakan bahwa BPD 

merupakan lembaga yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan 

yang anggotanya merupakan wakil 

penduduk desa berdasarkan 
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keterwakilan wilayah dan ditetapkan 

secara demokratis. BPD dilihat dari 

wewenangannya dapat dikatakan 

sebagai lembaga legislative 

ditingkat desa, sedangkan 

pemerintah desa dan perangkat yang 

lainnya adalah lembaga eksekutif. 

BPD mempunyai pengaruh 

yang sangat besar dalam 

pemerintahan desa, yaitu untuk 

menggali, menampung, meghimpun 

dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat desa terhadap program-

program yang akan dilaksanakan 

oleh pemerintah, khususnya bagi 

masyarakat dan pembangunan desa 

itu sendiri. Oleh karena itu perlu 

adanya kerjasama antara BPD dan 

pemerintah desa yang baik dan 

harmonis, dalam upaya memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang 

kemudian akan berimbas kepada 

pembangunan desa itu sendiri. 

Seperti halnya di Desa Bintan Buyu 

Kecamatan Teluk Bintan kabupaten 

Bintan dengan wilayah dataran 

rendah apakah sudah ada kebijakan 

dari pemerintah daerah yang 

berkaitan dengan pembangunan 

desa. Selain dari bidang 

infrastruktur dan melaksanakan 

program dari pemerintah, pemeritah 

daerah provinsi dan Pemerintah 

Daerah kabupaten.Yang mana untuk 

pembangunan insfrastruktur masih 

berfokus kepada perbaikan jalan. 

BPD sebagai unsur dari pemerintah 

desa ikut andil dalam pembangunan 

desa, karena setiap kebijakan, 

peraturan, ataupun segala program 

yang direncanakan oleh pemerintah 

desa tidak dapat  berjalan tanpa 

adanya persetujuan oleh BPD.  

Desa Bintan Buyu inilah 

yang ingin saya kaji dalam 

penelitian ini. Dari observasi Desa 
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Bintan Buyu Kecamatan Teluk 

Bintan Kabupaten Bintan terdapat 

jalan kabupaten, jika dilihat dari 

luar, pembangunan infrastruktur di 

desa ini terbilang bagus, akan tetapi 

ketika memasuki desa masih 

terdapat pembangunan insfrastruktur 

yang kurang memadai, salah satunya 

adalah penerangan jalan yang belum 

ada sepenuhnya, selain itu ada balai 

desa  dan kantor desa yang juga 

lumayan jauh dari masyarakat, 

masih ditemui balai desa dan 

posyandu yang  kurang memadai, 

dan banyak lagi faktor  penghambat 

perkembangan desa ini. Apakah 

permasalahan terhambatnya 

pembangunan desa ini disebabkan 

oleh anggaran pembangunan yang 

kurang atau pun masalah kinerja 

aparatur desa dan masalah yang lain 

kurang baik maka Oleh karena itu, 

penting bagi pemerintah desa dan 

BPD bekerjasama berkaitan dengan 

pembangunan desa, kenapa 

pembangunan desa ini tidak merata. 

Dari apa yang dilihat dari desa 

bintan buyu ini peran BPD dalam 

merancang pembangunan desa ini 

sudah baik tetapi BPD tidak pernah 

melakukan musyawarah terlebih 

dahulu dengan masyarakat, dimana 

tugas dan fungsi dari BPD itu salah 

satunya Menggali, menampung, 

menghimpun, merumuskan dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat 

secara langsung, tetapi dari fakta 

yang ditemukan dilapangan 

masyarakat masih kurang puas 

terhadap kinerja BPD dikarenakan 

BPD kurang bermusyawarah tentang 

apa yang ingin dibuat untuk 

pembangunan desa bintan buyu. 

Keberhasilan suatu 

pembangunan yang dilaksanakan 

ditingkat pedesaan sebaiknya 
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berdasarkan kepada suatu Bentuk 

Pemerintah Desa dengan segenap 

potensi masyarakat yang ada, dan 

kerjasama yang baik dengan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) 

sehingga keberhasilan pembangunan 

dapat dinikmati dan dirasakan 

bersama.  Dalam  penyelenggaraan  

urusan  pemerintahan  ditingkat  

desa,  maka keberadaan  BPD  selaku  

legeslatif  dalam  pemerintahan  di 

desa  menyangkut masalah  

perencanaan  dan  pelaksanaan  

pembangunan,  dimana  BPD  

merupakan wadah menampung dan 

menelaah rencana dan kegiatan 

pelaksanaan secara fisik maupun non 

fisik yang akan dilaksanakan 

didalam kelangsungan pemerintah 

desa tersebut.  Dan  tidak  terlepas 

pula dari partisipasi masyarakat  desa  

tersebut  yang  bersifat  aktif yang 

memang sangat  diperlukan,  karena  

hal  ini merupakan  dasar  bagi  

keberhasilan  pembangunan  yang  

dilaksanakan,  tanpa partisipasi  

masyarakat  sulit  kiranya  kegiatan  

pembangunan  dapat  berjalan 

sebagaimana yang diharapkan. 

Dengan  demikian,  

inilah bentuk kerjasama yang 

menentukan keberhasilan 

pembangunan khususnya ditingkat 

pedesaan. 

B. Landasan Teoritis 

1. Kerjasama 

Widjaja (2010:134) 

Diperlukan Kerjasama yang saling 

mendukung, keterlibatan 

masyarakaat desa dala proses 

pembangunan desa dan masyarakat 

desa. Semua pihak tanpa kecuali 

seperti masyarakat desa, pemerintah 

desa, kepala desa, dan  Badan 

perwakilan desa kabupaten, 
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pemerintah provinsi dan pemerintah 

pusat. 

Pada akhirnya terciptanya 

pemerataan pembangunan, 

khususnya diperdesaan akan lebih 

meningkatkan kesejahtraan dan taraf 

hidup masyarakat perdesaan 

mendorong keterlibatan aktif 

pemerintah desa dan masyarakat 

dalam proses pembangunan. 

2. Pemerintah Desa 

Sunardjo dikutip dari buku 

Wastiono dan Tahir (2006:10) “Desa 

adalah suatu kesatuan masayarakat  

hukum berdasarkan Adat dan Hukum 

yang menetap dalam suatu wilayah 

tertentu batas-batasnya; memiliki 

ikatan lahir batin yang sangat kuat, 

baik karena seketurunan maupun 

karena sama-sama memiliki 

kepentingan politik, ekonomi, sosial 

dan keamanan; memiliki susunan 

pengurus yang dipilih bersama; 

memiliki kekayaan dalam dalam 

jumlah tertentu dan berhak 

menyelenggarakan rumah tangganya 

sendiri”. 

Astawa (2009:328) Perihal 

susunan organisasi pemerintahan 

desa, ketentuan pasal 200 ayat 1 

undang-undang  Nomorn 32 Tahun 

2004 menyebutkan: 

“Dalam pemerintahan daerah 

kabupataten/kota dibentuk 

pemerintahan desa yang terdiri dari 

pemrintahan desa dan badan 

permusyawaratan desa”. 

UU NO 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 

dan 3 

a. 2 Pemerintahan Desa adalah 

penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  
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b. 3 Pemerintah Desa adalah 

Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu 

perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan 

Desa. 

3.  Badan Permusyawaratan Desa 

Wasistiono dan Tahir 

(2006:35-36) Badan Perwakilan 

Desa (BPD) Yang ada selama ini 

berubah namanya menjadi Badan 

Permusyawaratan Desa.Badan 

Permusyawaratan Desa berfungsi 

menetapkan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi 

masyarakat.Oleh karenanya BPD 

sebagai badan permusyawaratan 

yang berasal dari masyarakat desa, di 

samping menjalankan fungsi 

utamanya, yakini Fungsi resperensi. 

Perubahan ini didasarkan 

pada kondisi factual bahwa budaya 

politik local yang berbasis pada  

filosofi “musyawarah untuk 

mufakat”. Musyawarah berbicara 

tentang proses, sedangkan Mufakat 

berbicara tentang hasil. Hasil yang 

baik diharapkan diperoleh dari 

proses yang baik. Melalui 

musyawarah untuk mufakat, 

berbagai konflik antara para elit 

politik dapat segera diselesaikan 

secara arif, sehingga tidak sampai 

menimbulkan domcangan-goncangan 

yang merugikan masyarakat luas. 

4.  Pembangunan Desa 

Pembangunan menurut 

Siagian (2009:4) Pembangunan 

biasanya didefinisikan sebagai 

“rangkaian usaha mewujudkan 

pertumbuhan dan perubahan secara 

terencana dan sadar yang ditempuh 

oleh suatu Negara bangsa menuju 

modernitas dalam rangka pembinaan 

bangsa (nation-building) 
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Tjokromidjojo (2000:7) yang 

dimaksud dengan pembangunan 

adalah keseluruhan dari proses 

kegiatan pengendalian usaha untuk 

merealisasikan pertumbuhan yang 

berencana kearah modrenisasi serta 

kemajuan dalm bidang sosial 

ekonomi. Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengertian pembangunan adalah 

suatu proses perunahan sosial 

masyarakat yang berencana kearah 

kemajuan yang menyangkut berbagai 

segi kehidupan guna mencapai 

kemakmuran dan kesejahtraan 

masyarakat dan bangsa. Sedangkan 

pembangunan desa adalah usaha 

pembangunan dari masyarakat pada 

unit pemerintahan yang terendah 

yang harus dilaksanakan dan dibina 

terus menerus sistematis dan terarah 

sebagai usaha pembangunan Negara 

yang menyeluruh. 

C. Hasil Penelitian 

 

1. Pembangunan merupakan 

suatu proses 

bahwa PEMDES dan 

BPD telah merumuskan 

peraturan desa berdasarkan 

aspirasi masyarakat yang 

disampaikan oleh tokoh-

tokoh masyrakat sebagai 

wakil dari masyarakat desa. 

Pemerintah desa dan BPD 

berarti benar sudah 

merumuskan peraturan 

dengan bukti  penerapan dari 

keputusuan dari PEMDES 

sudah dilakukannya 

pembangunan tahap pertama 

dan akan dilakukan 

penyelesaian ditahap kedua 

 

2. Pembangunan merupakan 

upaya yang secara sadar 
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ditetapkan sebagai sesuatu 

untuk dilaksanakan.  

Pemerintah desa dan 

BPD bahwa APBDes sudah 

ada di anggarkan untuk desa 

tapi terdapat perbedaan 

pendapat dikarenakan 

masalah RPJMDes yang 

dikatakan ketua BPD pada 

tahun 2016 sudah selesai dan 

SEKDES mengatakan 

mengunakan  RPJMDes 

tahun 2010 dapat 

disimpulkan bahwa ada 

keridakpahaman satu sama 

lain antara BPD dan 

PEMDES Terhadap 

RPJMDes  

3. Pembangunan dilakukan 

secara terencana, baik dalam 

arti jangka panjang, jangka 

sedang, dan jangka pendek. 

Pemerintah desa dan 

BPD sudah baik dalam 

melakukan target RPJMDes  

dengan dibuktikan nya 

adanya kegitan pembangunan 

pos kambling dan lainnya, 

tetapi dilihat dari wawancara 

kepada SEKDES bahwa 

priode 2016 RPJMDes belum 

selesai berarti terdapat 

kesalahan penyampain atau 

kurang paham nya  Ketua 

BPD dalam menjalan kan 

tugasnya ketua BPD 

mengatakan sudah dibuat dan 

sudah disahkan.  

4. Rencana pembangunan 

mengandung makna 

pertumbuhan dan perubahan.  

BPD tidak adanya visi 

dan misi terlihat kembali ada 

kelemahan pada anggota 

lembaga BPD dalam 
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menjalankan tugas nya dilihat 

dari ke tidak adaan visi dan 

misi, beda hal nya dengan 

Pemerintah Desa yang sudah 

ada Visi dan misi tapi masih 

menggunakan RPJMDes 

lama sedangkan sudah masuk 

periode Baru.  

5. Pembangunan mengarah 

kepada modernitas 

PEMDES dan BPD 

dalam rangka perubahan 

pembangunan secara 

modrenitas sudah terlaksana 

dengan ditandai dengan 

adanya pembantuan dan 

pemberian alat-alat modern 

yang diberikan kepada tokoh 

masyarakat RT tetapi terdapat 

ke anehan dikarenakan BPD 

tidak mempunyai kantor dan 

terlihat bahwa ketidak 

efektifan saat bekerja  

6. Modernitas yang ingin 

dicapai melalui berbagai 

kegiatan pembangunan per 

definisi  bersifat 

multidimensional. 

bahwa benar adanya 

sudah dilakukan perubahan 

pembangunan secara 

modrenitas dengan seperti 

yang dikemukakan oleh 

Ketua BPD dan SEKDES 

dengan ditandai adanya 

pembantuan alat-alat sehari-

hari, tetapi bahwa terdapat 

juga masalah pembangunan 

yang belum seperti 

penerangan jalan  

7. Semua hal yang telah 

disinggung diatas ditujukan 

kepada usaha pembinaan 

bangsa. 

Pemerintah desa dan 

juga BPD sudah melakukan 
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tugasnya masing-masing 

cuman memang belum 

sempurna seperti yang 

dikatakan diatar pemerintah 

Desa akan terus melakukan 

yang tebaik untuk desa bintan 

buyu ini walaupun desa ini 

masih banyak 

kurangnya,begitu pula 

dengan BPD dalam 

pelaksanaan tugas dan 

fungsinya sebagai 

pengawasan terhadap 

pengelolaan dan penyusunan 

APBDes, dimana tugas dan 

fungsi ini dijalankan untuk 

mengontrol setiap proses 

yang dijalankan oleh 

pemerintah desa, dalam 

penggunaan APBDes yang 

dikelola untuk pembangunan 

desa khususnya di Desa 

Bintan Buyu ini 

D. Penutup 

1. Kesimpulan 

  

Pembangunan 

dilakukan secara terencana, 

baik dalam arti jangka 

panjang jangka, sedang dan 

jangka pendek. Bahwa BPD 

dan Pemerintah desa belum 

melaksanakan tugas 

mengenai perencanaan 

pembangunan jangka panjang 

maupun pendek karena 

dikatakan oleh pemerintah 

desa bahwa semua 

perencanaan ada pada 

RPJMDes , sedangkan diawal 

dikatakan bahwa RPJMDesa 

belum selesai.  

 

2. Saran 

 

Adanya kesadaran 

dari BPD bahwa mereka 

adalah sekaligus pengawas 

bagi pemerintah desa dalam 

menjalankan pemerintahan di 

desa, bukan sebagai bawahan 

kepala desa. Dan perlunya 

studi banding dan 

musyawarah oleh BPD 

kepada pihak luar desa dalam 

rangka penambahan 

pengetahuan dan kemapuan 

untuk malaksanakan tugas 

dan fungsinya. Dan utuk  

pemerintah desa sebagai 

pembuat keputusan untuk 

segera membuat RPJMDesa 
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untuk perubahan 

pembangunan dan 

peningkatan kinerja dari 

pemrintah desa. 
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