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ABSTRAK 

Peran yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa 

Penuba ini belum maksimal, dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

sendiri belum melakukan terjun langsung ke lapangan dalam mewujudkan 

demokrasi yang efektif, serta BPD jarang menanggapi dan menyikapi dari 

penyelesaian permasalahan, kecuali adanya laporan-laporan dari masyarakat 

mengenai permasalahan yang ada, dan terlihat bahwa RT,RW tidak mengetahui 

jumlah KK dari jumlah penduduk. Rumusan masalah penelitian ini adalah 

bagaimana dinamika peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Penuba Kecamatan Selayar 

Kabupaten Lingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dasar penelitian yaitu 

mengacu pada konsep teori Horoepoetri, Arimbi, dan Santosa (2003) tentang 

peran. Selanjutnya pada kerangka berpikir tetap mengacu pada konsep teori diatas 

dengan masing-masing aspek dan indikator-indikator yang ada diatas. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

secara kualitatif, informan penelitian berjumlah 8 orang. Teknik pengumpulan 

data dengan menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan (pedoman 

wawancara), observasi, dokumentasi selanjutnya analisis data yang dilakukan 

secara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan dalam proses demokrasi 

pemerintahan desa terdapat ketidaksesuaian dari 5 (lima) dimensi diatas. Dari 

beberapa aspek menunjukkan bahwa tidak adanya peran sebagai suatu kebijakan 

sebagai wahana dalam menerapkan suatu program lapangan. Peran dan target 

yang sangat perlu untuk merumuskan strategi dalam memajukan semangat dan 

dorongan. Tindakan yang dilakukan atas dasar mencari dan menggali informasi 

serta dapat memberikan masukan. Perlu adanya upaya dari Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menanggapi secara langsung dalam 

menyikapi dari penyelesaian permasalahan, kurangnya komunikasi yang relevan 

dan tidak melakukan aksi secara langsung ke lapangan dalam merespon 

masyarakat. 

 

Kata Kunci : Peranan, Demokrasi, Pemerintah Desa, BPD 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 Role which is done by Village Consultative Agency (BPD) in this Penuba 

village has not been maximum, and the role of Village Consultative Agency (BPD) 

itself hasn’t done a real activity in creating affective democration, and rarely 

respond and address of the issues, except for the reports from the public about the 

existing problems, and seems like Head of neighbourhoud, Head of hamlet not 

know amount of family certificate from population. Formula of the problem this 

research is how dinamic role of Village Consultative Agency (BPD) from duties 

and functions. The aim this research is to determine the role Village Consultative 

Agency (BPD) Penuba the Districts Selayar Districts lingga regency in duties and 

functions. Basic research that relies on Horoepoetri theory concept, Arimbi and 

Santosa (2003) about the role. Further more in the frame of mind still refers to the 

concept of the above theory with each of these aspects and indicators that are 

above. This type of research is  descriptive used qualitative approach, the 

research informants amount 8 people. Collection data techniques used interview 

techniques used (interview guidence), observation, documentation subsequent 

data analysis done qualitatively. The result of this research showed in the 

democration government village process discrepancy from (5) five above 

dimensions. From some aspects indicate that absence of a role as a policy as a 

vehicle to implement in field program. The role and targets it is necessary to 

formulate a strategy in introduce passion and encouragement. Action which is 

done on the basis of search and digging for information and to provide input. 

Should the effort of the Village Consultative Agency (BPD) to respond directly in 

address from issues, the lack of communication is relevant not do action directly 

to area from response of the community. 

 

Keywords: Role, Democration, Government Village, Village Consultative Agency 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A.  Latar Belakang 

Sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

membagi daerah indonesia atas 

daerah-daerah besar dan daerah 

kecil, dengan bentuk dan susunan 

tingkatan pemerintahan terendah 

adalah Desa atau Kelurahan. Dalam 

konteks ini, pemerintahan desa 

merupakan sub sistem dari sistem 

penyelenggaraan pemerintahan 

nasional yang langsung berada di 

bawah pemerintah kabupaten. 

Desa identik dengan 

penduduk dan masyarakat, 

masyarakat tentu terdiri dari 

kumpulan banyak orang. Sehingga 

mereka mempunyai sistem yang 

harus dijalankan demi terwujudnya 

kehidupan sosial yang harmonis. 

Sistem inilah yang sering disebut 

dengan pemerintahan. Agar sistem 

pemerintahan ini berjalan dengan 

baik makanya di bentuk struktur 

kemasyarakatan yang terdiri dari 

orang-orang yang dipilih sendiri oleh 

penduduknya. Para penjabat yang 

terpilih menduduki struktur 

kemasyarakatan tersebut yang 

dikenal dengan pemerintah desa. 

Desa merupakan suatu wilayah yang 

ditinggali oleh sejumlah orang yang 

saling mengenal, hidup bergotong-

royong, memiliki adat-istiadat yang 

relatif sama dan mempunyai tata cara 

sendiri dalam mengatur kehidupan 

kemasyarakatannya. 

Seperti yang tercantum pada 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 

2014 tentang desa, pasal 1 

menjelaskan bahwa:  

1. Desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas 

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. 

2. Pemerintahan desa adalah 

penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

3. Pemerintah desa adalah kepala 

desa yang dibantu perangkat desa 

sebagai unsur penyelenggaraan 

pemerintahan desa. 

4. Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) adalah lembaga yang 

melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk 

desa berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis. 

5. Musyawarah desa atau yang 

disebut dengan nama lain adalah 

musyawarah antara Badan 

Permusyawaratan Desa, 

Pemerintah Desa, dan unsur 

masyarakat yang diselenggarakan 

oleh Badan Permusyawaratan 

Desa untuk menyepakati hal 

yang bersifat strategis. 

Sedangkan pengertian 

pemerintahan desa  dalam undang-

undang tersebut adalah 

penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Unsur 

penyelenggara pemerintahan tersebut 

di sebut dengan pemerintah                    

desa. Pemerintah desa dijabat oleh 

seorang kepala desa dan dibantu 



 

beberapa orang staff dan perangkat 

desa. 

Desa memiliki wewenang 

sesuai yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah No 72 Tahun 2005 

tentang Desa yakni:  

1. Menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang sudah ada 

berdasarkan hak asal-usul 

desa. 

2. Menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi 

kewenangan kabupaten/ kota 

yang diserahkan 

pengaturannya kepada desa, 

yakni urusan pemerintahan 

yang secara langsung dapat 

meningkatkan pelayanan 

masyarakat. 

B. LANDASAN TEORI 

 1.  Desa 

Nurcholis (2011:2) 

Desa adalah suatu wilayah 

yang ditinggali oleh sejumlah 

orang yang saling mengenal, 

hidup bergotong-royong, 

memiliki adat istiadat yang 

relatif sama, dan mempunyai 

tata cara sendiri dalam 

mengatur kehidupan 

kemasyarakatan. 

Dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2005 Tentang Desa Bab 1 

Pasal 1 menyebutkan bahwa: 

“Desa atau yang disebut 

dengan nama lain, 

selanjutnya disebut 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. 

 2.  Pengertian Peran 

 Dan menurut 

Soekanto (2000:272), 

pembahasan peranan-peranan 

tertentu yang melekat pada 

lembaga dalam lembaga 

masyarakat penting bagi hal-

hal sebagai berikut : 

a. Bahwa peranan-peranan 

tertentu harus 

dilaksanakan apabila 

struktur masyarakat 

hendak dipertahankan 

kelangsungannya. 

b. Peranan tersebut terkait 

pada individu-individu 

oleh masyarakat 

dianggap mampu untuk 

melaksanakannya. 

Mereka harus terlebih 

dahulu terlatih dan 

mempunyai pendorong 

untuk 

melaksanakannya. 

c. Dalam masyarakat 

kadang-kadang 

dijumpai individu yang 

tak mampu 

melaksanakan 

perananya sebagaimana 

diharapkan oleh 

masyarakat, oleh karena 

mungkin pelaksananya 

memerlukan 

pengorbanan yang 

terlalu banyak dari 

kepentingan pribadinya. 

d. Apabila semua orang 

sanggup dan mampu 

melaksanakan 

peranannya, belum 

tentu masyarakat akan 

dapat memberikan 

peluang-peluang yang 

seimbang. Bahkan 

seringkali terlihat 

betapa masyarakat 

terpaksa membatasi 

peluang-peluang 

tersebut. 

  Judistira dalam Giroth 

(2004:26) bahwa “Teori 

peranan adalah teori yang 

merupakan perpaduan 

berbagai teori, orentasi 

maupun disiplin ilmu. Selain 

itu dari psikologi teori 

peranan berawal dari dan 

masih tetap digunakan dalam 

sosiologis dan antropologi”. 



 

  Giroth (2004:27) 

menyatakan bahwa “Peranan 

seseorang akan berubah 

sesuai dengan situasi yang 

dihadapinya artinya sesuai 

dengan situasi dengan siapa 

ia sedang mengadakan 

interaksi. Faktor yang 

menentukan peranan yang 

akan dilakukan ditentukan 

oleh (1) norma yang berlaku 

dalam situasi interaksi, yaitu 

sesuai dengan norma 

keseragaman yang berlaku 

pada kelompok/masyarakat 

dalam situasi yang sama, (2) 

Apabila norma itu 

menjalankannya. (3) apabila 

individu dihadapkan pada 

situasi lebih dari satu norma 

yang dikenalkan maka ia 

akan berusaha untuk 

mengadakan kompromi dan 

modifikasi di antara norma-

norma”. 

  Dari pendapat diatas 

dapat dikatakan peranan 

didasari dengan adanya suatu 

posisi tertentu dan didalam 

peranan terdapat kedudukan 

begitu pula apabila ada 

kedudukan maka ada 

peranan. 

3.   Pemerintahan Desa 

Nurcholis (2011:74) 

Kepala desa mempunyai 

tugas menyelenggarakan 

urusan pemerintahan, 

pembangunan, dan 

kemasyarakatan. Dalam 

melaksanakan tugasnya, 

kepala desa mempunyai 

wewenang : 

a. Memimpin 

penyelenggaraan 

pemerintahan desa 



 

berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama 

BPD. 

b. Mengajukan rancangan 

peraturan desa 

c. Menetapkan peraturan 

desa yang telah mendapat 

persetujuan bersama 

BPD 

d. Menyusun dan 

mengajukan rancangan 

peraturan desa mengenai 

APBDesa untuk dibahas 

dan ditetapkan bersama 

BPD 

e. Membina kehidupan 

masyarakat desa 

f. Membina perekonomian 

desa 

g. Mengoordinasikan 

pembangunan desa 

secara partisipatif 

h. Mewakili desanya 

didalam dan diluar 

pengadilan dan dapat 

menunjuk kuasa hukum 

untuk mewakili sesuai 

dengan peraturan 

perundang-undangan 

i. Melaksanakan wewenang 

lain sesuai dengan 

peraturan perundang-

undangan. 

 

  

  Dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2005 Tentang Desa Bab 1 

Pasal 1 menyebutkan bahwa: 

“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. 

4. Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) 

Nurcholis (2011:77) 

BPD berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara 

pemerintahan desa. Jadi 



 

dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa terdapat 

dua lembaga. yaitu 

pemerintah desa dan BPD. 

Pemerintah desa berfungsi 

menyelenggarakan kebijakan 

pemerintah atasnya dan 

kebijakan desa, sedangkan 

BPD berfungsi menetapkan 

peraturan desa bersama 

kepala desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi 

masyarakat. Atas tugas 

tersebut BPD mempunyai 

wewenang : 

a. Membahas rancangan 

peraturan desa bersama 

kepala desa 

b. Melaksanakan 

pengawasan terhadap 

pelaksanaan peraturan 

desa dan peraturan 

kepala desa 

c. Mengusulkan 

pengangkatan dan 

pemberhentian kepala 

desa 

d. Membentuk panitia 

pemilihan kepala desa 

e. Menggali, menampung, 

menghimpun, 

merumuskan, dan 

menyalurkan aspirasi 

masyarakat 

f. Menyusun tata tertib 

BPD. 

Dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2005 Tentang Desa Bab 1 

Pasal 1 menyebutkan bahwa: 

“Badan Permusyawaratan 

Desa atau yang disebut 

dengan nama lain, 

selanjutnya disingkat BPD, 

adalah lembaga yang 

merupakan perwujudan 

demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintah 

desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan 

desa. 

 

 



 

5.  Demokrasi 

Cangara (2009:63) 

Kata “demokrasi” terdiri atas 

dua akar kata yang berasal 

dari bahasa Yunani, yakni 

demos yang artinya rakyat 

atau orang banyak dan kratos 

yang artinya kekuasaan. Jadi 

demokrasi dalam pemahaman 

bahasa Yunani kuno berarti 

kekuasaan yang beradadi 

tangan rakyat. Demokrasi 

merupakan sebuah istilah 

yang sangat popular, namun 

memiliki sejuta makna 

menurut kepentingan 

pemakai, seperti yang sering 

ditulis oleh para kritikus 

dengan sinis. Mendefinisikan 

demokrasi tidak mudah 

seperti halnya kata 

“kemajuan, keadilan dan 

kesejahteraan.” Democracy 

like love is an elastic term 

(Ernest Corea). 

Huda (2010:196-208) 

Demokrasi merupakan asas 

dan system yang paling baik 

di dalam sistem politik dan 

ketatanegaraan kiranya tidak 

dapat dibantah. Khasnah 

pemikiran dan preformansi 

politik di berbagai negara 

sampai pasa satu titik temu 

tentang ini: demokrasi adlah 

pilihan terbaik darinberbagai 

pilihan lainnya. Sebuah 

laporan studi yang disponsori 

oleh salah satu organ PBB, 

yakni UNESCO pada awal 

1950-an menyebutkan bahwa 

tidak ada satu pun tanggapan 

yang menolak “demokrasi” 

sebagai landasan dan system 

yang paling tepat dan ideal 

bagi semua organisasi politik 



 

dan organisasi modern. Study 

yang melibatkan lebih dari 

100 orang sarjana barat dan 

timur itu dapat dipandang 

sebagai jawaban yang sangat 

penting bagi studi-studi 

tentang demokrasi.  

Arifin (2014:149) 

Diantara semua model 

demokrasi yang diterapkan 

dalam dinamika politik 

Indonesia itu, terdapat model 

yang unik dank has Indonesia 

yaitu Demokrasi Terpimpin 

dan Demokrasi Pancasila. 

Kedua model demokrasi itu 

memiliki persamaan dan 

perbedaan, meskipun 

bersumber dari konstitusi 

yang sama yaitu UUD 1945. 

Salah satu hal yang sangat 

berbeda dari kedua model 

demokrasi itu adalah pada 

gagasan dan proses 

pengambilan keputusan. 

6.  Dinamika 

Menurut Santoso 

(2009) mengatakan bahwa: 

“Dinamika kelompok adalah 

suatu kelompok yang teratur 

dari dua individu atau lebih 

yang mempunyai hubungan 

psikologis secara jelas antara 

anggota yang satu dengan 

yang lain”. 

C. Hasil Penelitian 

Penilaian terhadap 

keberhasilan Dinamika Peran Badan 

Permusyawaratan Desa dalam 

Demokrasi Pemerintahan Desa Penuba 

dapat dilihat sebagaimna BPD dalam 

menjalankan pemerintahan desa, 

BPD sangat penting melaksanakan 

sistem demokrasi. dimaksud 

demikian agar terciptanya 



 

keterbukaan dan kesepakatan dalam 

menjalankan sistem pemerintahan. 

Demokrasi di Desa biasanya 

dilaksanakan dalam bentuk 

musyawarah, baik itu dalam 

menetapkan peraturan desa maupun 

dalam memecahkan permasalahan 

lain yang ada di Desa. 

Adapun dinamika dari Badan 

Permusyawaratan Desa dalam 

demokrasi Pemerintah Desa pertama, 

yaitu sebagai satu satunya lembaga 

perwakilan yang berfungsi sebagai 

saluran utama aspirasi warga desa 

maupun pemerintah desa tidak hanya 

berperan sebagai badan legilasi, 

melainkan juga sebagai perubahan 

dan pembangunan masyarakat yang 

demokrasi, hal itu yang bisa 

membuat BPD menjadi aktor dan 

pelopor demokrasi didesa 

berdasarkan ketentuan UU No. 32 

tahun 2004 pasal 209. Maka dari itu 

penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengangkat judul 

“Dinamika Peran Badan 

Permusyawaratan Desa dalam 

Demokrasi Pemerintahan Desa 

Penuba Kecamatan Selayar 

Kabupaten Lingga Tahun 2015”. 

Maka dengan demikian terdapat lima 

indikator dalam Peran Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu : 

peran sebagai suatu kebijakan, peran 

sebagai strategi, peran sebagai alat 

komunikasi, peran sebagai alat 

penyelesaian sengketa dan peran 

sebagai terapi. 

1. Peran sebagai suatu kebijakan 

Berdasarkan hasil wawancara 

peneliti kepada responden, dapat 

diketahui bahwa peran BPD terhadap 

Pemerintah Desa dalam rancangan 

kebijakan demokrasi di Desa Penuba 

ini cukup terbuka dalam kerjanya 

bersama-sama dalam membuat suatu 



 

Peraturan Desa (Perdes) baik BPD 

maupun Pemerintah Desa ini sejalan 

untuk demokrasi pemerintahan desa 

ini bersama-sama mitra kerja. 

Dengan adanya kerjasama yang baik 

dalam membuat peraturan mengenai 

kebijakan yang dilakukan terhadap 

peran yang dijalankan, bahwasanya 

BPD maupun Pemerintahan Desa 

telah melaksanakan tugasnya dengan 

baik khususnya dalam menerapkan 

suatu kebijakan didalam kerjanya. 

Hal ini sejalan dengan apa yang 

dikemukakan oleh Horoepoetri, 

DKK (2003) yaitu peran sebagai 

suatu kebijakan, yaitu penganut 

paham ini berpendapat bahwa peran 

merupakan suatu kebijaksanaan yang 

tepat dan baik unrtuk dilaksanakan. 

2. Peran sebagai strategi 

Berdasarkan hasil wawancara 

peneliti kepada responden, dapat di 

ketahui bahwa BPD dan Pemerintah 

Desa merumus kebijakan dalam 

memajukan pembangunan desa yang 

bertujuan demokrasi terbuka, baik itu 

pembangunan di desa yang bertujuan 

untuk memajukan suatu 

pembangunan, khususnya desa 

penuba. Disamping itu tidak lepas 

dukungan dari masyarakat untuk 

mendapatkan persetujuan dan 

pemufakatan. Hal ini sejalan dengan 

apa yang dikemukakan oleh 

Horoepoetri, DKK (2003) yaitu 

peran sebagai srategi, penganut 

paham ini mendalilkan bahwa peran 

merupakan strategi untuk 

mendapatkan dukungan dari 

masyarakat (public supports).  

3. Peran sebagai alat komunikasi 

Berdasarkan hasil wawancara 

peneliti kepada responden, dapat 

diketahui bahwa BPD setiap ada 

permasalahan didalam menampung 

aspirasi dari masyarakat itu memang 



 

menanggap dan BPD sendiri 

memperjelas serta mengajak 

masyarakat untuk berkomunikasi ke 

tingkat desa mengenai suatu masalah 

untuk dipecahkan bersama antara 

desa, BPD, dan masyarakat. Hal ini 

sejalan dengan apa yang 

dikemukakan oleh Horoepoetri, 

DKK (2003) yaitu peran sebagai alat 

komunikasi, persepsi ini dilandaskan 

oleh suatu pemikiran bahwa 

pemerintahan dirancang untuk 

melayani masyarakat, sehingga 

pandangan dan preferensi dari 

masyarakat tersebut adalah masukan 

yang bernilai guna mewujudkan 

keputusan yang responsif dan 

responsibel.  

4. Peran sebagai alat penyelesaian 

sengketa 

Berdasarkan hasil wawancara 

peneliti kepada responden, dapat di 

ketahui bahwa dalam hal ini setiap 

permasalahan yang ada dalam 

menyelesaikan BPD tetap melalui 

Pemerintahan Desa terhadap 

masyarakat disetiap adanya 

permasalahan akan mengadakan 

musyawarah/rapat bersama di tingkat 

kecamatan dalam demokrasi dengan 

menindaklanjuti aksi dari 

masyarakat. Dalam demokrasi 

pemilihan Kepala desa, BPD juga 

mengadakan musyawarah bersama 

elemen masyarakat, Rt, Rw, Dusun 

dengan Pemerintahan Desa. Hal ini 

sejalan dengan apa yang 

dikemukakan oleh Horoepoetri, 

DKK (2003) yaitu peran sebagai alat 

penyelesaian sengketa, peran 

didayagunakan sebagai suatu cara 

untuk mengurangi atau meredam 

konflik melalui usaha pencapaian 

konsesus dari pendapat-pendapat 

yang ada. Asumsi yang melandasi 

persepsi ini adalah bertukar pikiran 



 

dan pandangan dapat meningkatkan 

pengertian dan toleransi serta 

mengurangi rasa ketidakpercayaan 

dan kerancuan.  

5. Peran sebagai terapi 

Berdasarkan hasil wawancara 

peneliti kepada responden, dapat di 

ketahui bahwa BPD memang berbuat 

dengan kebijakan yang cukup 

tanggap terhadap masyarakat, dan 

mewujudkan demokrasi terhadap 

masyarakat baik itu mengenai 

keuangan desa, dan APBD dengan 

keterbukaan. Dalam Musyawarah 

Desa, BPD bersama-sama dengan 

Kepala Desa saling membantu. 

Diantaranya permasalahan dalam 

bidang administrasi Desa tentang 

data kependudukan. BPD Berinisiatif 

dalam mengumpulkan data per 

Kk/jumlah penduduk, dan harus 

mendapat persetujuan ke tingkat Rt, 

Rw setempat. Hal ini sejalan dengan 

apa yang dikemukakan oleh 

Horoepoetri, DKK (2003) yaitu 

peran sebagai terapi, menurut 

persepsi ini, peran dilakukan sebagai 

upaya masalah-masalah psikologis 

masyarakat seperti halnya perasaan 

ketidakberdayaan, tidak percaya diri 

dan perasaan bahwa diri mereka 

bukan komponen penting dalam 

masyarakat. 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan 

hasil dan analisis secara kualitatif 

yang telah dilakukan maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Peran sebagai suatu kebijakan 

Peran sebagai suatu kebijakan 

merupakan suatu kebijaksanaan 

yang baik dan tepat untuk 

dilaksanakan dalam menjalankan 

tugas dan fungsi seseorang 

pemegang kekuasaan atau yang 



 

menduduki status sebagai seorang 

pemimpin terutama berperan 

menentukan arah terhadap 

kebijakan yang dijalankan, dalam 

membuat kebijakan perlu adanya 

kerjasama, khususnya peran 

dalam menjalankan kebijakan. 

Kebijakan berfungsi sebagai 

wahana dalam menerapkan suatu 

program apa yang telah 

dilaksanakan, adanya kebijakan 

yang tepat dapat dilihat dari BPD 

itu sendiri yang benar-benar 

berkualitas untuk selanjutnya 

dijalankan dan dapat diterapkan 

dalam tugas dan fungsi yang 

dijalankan dalam demokrasi 

Pemerintahan di Desa Penuba. 

Dalam hal ini peran Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) 

terhadap Pemerintah di Desa 

Penuba ini dalam kebijakan 

demokrasi cukup terbuka 

terutama kinerjanya bersama-

sama dalam membuat suatu 

Peraturan Desa (Perdes) baik BPD 

maupun Pemerintah Desa ini 

sejalan untuk demokrasi 

pemerintahan desa ini  yaitu BPD 

sebagai mitra kerja desa. Dengan 

adanya penerapan dan keselarasan 

yang baik dalam membuat 

peraturan mengenai peran yang 

dilakukan terhadap kebijakan 

yang dijalankan, diketahui bahwa 

Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) maupun Pemerintahan di 

Desa Penuba ini telah 

melaksanakan tugasnya dengan 

baik khususnya dalam 

menerapkan suatu peran dalam 

proses pembuatan kebijakan. 

2.  Peran sebagai strategi 

Peran sebagai strategi yaitu upaya 

dalam merancang dan 

merumuskan langkah-langkah apa 



 

saja yang akan dibuat, disusun 

dalam sebuah program yang akan 

dijalankan, sebagai langkah atau 

tahap lanjutan dari peran sebagai 

suatu kebijakan. Seperti halnya 

melakukan strategi perlu adanya 

pendekatan khusus atas 

kemampuan dan tindakan yang 

dimiliki untuk membuat 

masyarakat mampu menyalurkan 

aspirasinya lebih baik lagi yang 

akan ditampung dan ditindak 

lanjuti oleh BPD sebagai mitra 

desa. Dalam hal ini peran Badan 

Permusyawaratan Desa Penuba 

telah merumus strategi dalam 

memajukan pembangunan Desa, 

khusunya di Desa Penuba yang 

bertujuan dalam demokrasi 

terbuka. Selain itu tidak lepas 

dukungan dari masyarakat untuk 

mendapatkan persetujuan dalam 

merumuskan strategi yang akan 

dibuat dan disepakati bersama. 

3.  Peran sebagai alat komunikasi 

Peran sebagai alat komunikasi 

adalah tindakan yang dilakukan 

atas dasar mencari dan mengali 

informasi serta memberikan 

masukan dan saran yang berguna 

untuk mengetahui solusi dan 

pemecahan masalah dari 

penyampaian yang telah 

dilakukan. Dari hasil proses 

strategi yang baik akan 

memudahkan dalam penyampaian 

komunikasi serta mampu 

berperan, terutama dalam 

menampung dan menyalurkan 

aspirasi/keluhan masyarakat. 

Dalam hal ini Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) 

menampung aspirasi masyarakat 

memang cukup tanggap dan 

selanjutnya BPD mengajak 



 

masyarakat untuk berkomunikasi 

ke tingkat Desa dalam 

penyampaian aspirasi mengenai 

suatu masalah untuk dipecahkan 

bersama-sama. Terlihat bahwa 

peran BPD dalam komunikasi ini 

sudah menjalankan tugasnya 

dengan maksimal bahwa sudah 

adanya ketanggapan dan respon 

terhadap masyarakat. 

4.  Peran sebagai alat penyelesaian 

sengketa 

Peran sebagai alat penyelesaian 

sengketa yaitu peran dilakukan 

dengan upaya mencari solusi 

permasalahan dengan cara 

meredam konflik dari 

permasalahan yang ditemukan. 

Dalam arti peran merupakan 

tindakan untuk memecahkan 

masalah melalui musyawarah 

yang telah diadakan, saling 

bertukar pikiran, dan pendapat 

antara BPD melalui Pemerintah 

Desa, RT, RW, dan elemen-

elemen masyarakat yang ada. 

Tetapi pada kenyataannya Peran 

sebagai alat penyelesaian 

sengketa yang dilakukan oleh 

Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) di Desa Penuba belum 

terjun langsung ke lapangan, 

sementara itu BPD jarang 

menanggapi secara langsung 

dalam menyikapi dari 

penyelesaian permasalahan, hal 

ini dapat dilihat dari adanya 

laporan oleh masyarakat. Terlihat 

bahwa peran yang dilakukan oleh 

BPD belum mencapai target dan 

belum terealisasikan dengan 

maksimal. 

5.  Peran sebagai terapi 

Peran sebagai terapi merupakan 

peran yang dilakukan langsung 

terjun ke masyarakat dalam 



 

mendorong dan menggerakkan 

masyarakat melakukan perubahan 

agar lebih memahami dan 

menghayati langsung 

perkembangan dan kemajuan 

kinerja yang dilakukan oleh 

Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) khusunya dalam demokrasi 

di Desa. Dengan adanya peran 

sebagai terapi yang dilakukan 

secara terstuktur, guna 

mengetahui titik dan gejala 

permasalahan yang mesti 

diselesaikan bersama. Tetapi pada 

kenyataannya peran sebagai terapi 

yang dilakukan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) di 

Desa Penuba dilakukan dengan 

kurang maksimal. Hal ini dapat 

dilihat dari kurangnya komunikasi 

yang relevan, dimana Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) di 

Desa Penuba tidak melakukan 

aksi terjun langsung ke lapangan 

dalam merespon dan menanggapi 

secara langsung aksi masyarakat. 

B. Saran 

 Dari hasil penelitian tentang 

peran dan fungsi BPD dalam proses 

demokrasi pemerintahan di Desa 

Penuba, maka penulis memberikan 

saran sebagai masukan khususnya 

bagi BPD untuk lebih meningkatkan 

kinerja yaitu sebagai berikut : 

1.  Peran sebagai suatu kebijakan 

Untuk meningkatkan kualitas 

BPD lebih dominan berperan 

menentukan arah demokrasi desa, 

terlebih dahulu harus dirumuskan 

kebijakan mengenai bagaimana 

penataan BPD, peningkatan 

sarana sekretariat BPD, serta 

perlu adanya kebijakan daerah 

untuk mengadakan suatu 

pelatihan khusus anggota BPD 



 

mengenai tugas dan fungsi dari 

BPD demi terlaksananya 

pelaksanaan peran dan fungsi 

dalam demokrasi secara optimal. 

2.  Peran sebagai strategi 

Dalam melakukan strategi, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam hal ini perlu merumuskan 

langkah-langkah secara optimal, 

hendaknya lebih mengembangkan 

ruang bagi keterlibatan dan 

partisipasi masyarakat seperti 

dilakukannya rapat bersama 

maupun pertemuan-pertemuan 

formal lainnya yang dilakukan 

secara rutin dan konsisten yang 

berguna sebagai saluran dan 

motivator khusus dengan 

masyarakat sehingga adanya 

penguatan melalui pendekatan 

yang maksimal dalam mengenal 

dan saling berinteraksi bersama 

dalam pencapaian tujuan. 

 

3.  Peran sebagai alat komunikasi 

Dalam melakukan peran terhadap 

komunikasi yang digunakan, 

Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) Desa Penuba seharusnya 

membuat sebuah kotak saran 

terutama dikantor BPD yang 

berguna dalam menyikapi aksi 

dan respon dari masyarakat 

bertujuan mendatangkan secara 

tidak langsung sebuah kritikan 

dan penyampaian dari aspirasi 

masyarakat yang dapat 

ditampung, dalam hal ini perlu 

dilakukan oleh BPD itu sebagai 

wadah penampung aspirasi 

masyarakat. 

4.  Peran sebagai alat penyelesaian 

sengketa 

Diperlukan adanya kesadaran 

yang cukup tinggi bahwa Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) 



 

memiliki fungsi mengawasi 

jalannya pemerintahan desa yang 

dijalankan oleh Kepala Desa, 

perlu mengadakan kegiatan 

rutinitas lapangan dan terjun 

langsung ke masyarakat untuk 

mendapatkan keterangan yang 

bertujuan mengurangi atau 

meredam konflik permasalahan 

yang ada, dan BPD mempunyai 

target untuk mengarahkan serta 

memperjelas peran aktif dalam 

menjalankan tugas dan fungsi 

guna membantu masyarakat, 

tentunya diperlukan mufakat dan 

keselarasan yang terjalin baik 

antara BPD, Pemerintah Desa, 

dan masyarakat. 

5.  Peran sebagai terapi 

Dengan adanya peran atau fungsi 

sebagai terapi, dalam hal ini 

adanya kesadaran dari BPD 

bahwa mereka adalah sekaligus 

pengawas bagi pemerintah desa 

dalam menjalankan tugas dan 

fungsi pemerintahan di desa, 

bukan sebagai bawahan atau 

pihak yang membantu Kepala 

Desa. Perlunya adanya studi 

banding dan musyawarah oleh 

BPD kepada pihak luar desa 

dalam rangka penambahan 

pengetahuan dan pemahaman 

dalam menjalankann tugas dan 

fungsinya. 
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