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Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan di Desa Mamut Kecamatan 

Senayang Kabupaten Lingga 

FAIRUS SAPUTRA 

H. JAMHUR POTI 

WAHJOE PANGESTOETI 

 

Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Maritim Raja Ali Haji 

ABSTRAK 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan sarana bagi masyarakat guna 

merencanakan pembangunan desanya. Disini dibutuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat untuk 

ikut serta dalam merencanakan pembangunan di desanya sendiri. Berarti masyarakat harus 

berpartisipasi dan secara umum masih lemahnya kinerja dari fungsi BPD desa Mamut dalam hal 

pembangunan seperti kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam pembangunan bak 

air bersih. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah BPD benar-benar 

melaksanakan peranannya dalam pembangunan desa sesuai dengan yang telah disepakati bersama 

dan penulis mengambil judul PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM 

PEMBANGUNAN DI DESA MAMUT KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA.  

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Mamut Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga, 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Peran 

Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan dan untuk mengetahui faktor-faktor 

penghambat yang terjadi pada peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa 

Mamut Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga. Sedangkan, Informan dalam penelitian ini adalah 

terdiri dari BPD, unsur Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat, dengan jumlah Informan 

Sebanyak 12  orang dan 1 orang Key Informan atau Informan Kunci. 

Hasil penelitian ini adalah Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di 

Desa Mamut dapat dikatakan kurang baik, hal ini terlihat dari jawaban informan terhadap Peran 

Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Mamut. Adapun faktor-faktor yang 

dapat menghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Mamut 

adalah masih kurangnya sarana dan prasarana bagi BPD serta masih terbatas dan kurangnya 

sumber daya manusia yang tersedia. 

Kata Kunci : Peran, Pembangunan, Masyarakat 
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ABSTRACT 

Village Consultative Body (BPD), which is a means for people to plan for 

their village development. Here it takes the initiative and governmental 

organizations to participate in the planning of development in their own 

communities. Means people must participate and generally weak performance of 

the functions of Mamut village BPD in terms of development such as lack of 

control by BPD in the development of clean water bath. Therefore, the problem in 

this case is whether the BPD actually carry out its role in rural development in 

accordance with the agreed and the authors take the title CONSULTATIVE 

BOARD ROLE IN RURAL DEVELOPMENT IN THE VILLAGE MAMUT 

Senayang DISTRICT DISTRICT LINGGA. 

 The research location is in the village of the District Mamut Senayang 

Lingga regency, type of research is qualitative research. The purpose of this study 

To determine the role of the Village Consultative Body in development and to 

determine the factors inhibiting happened to the role of Village Consultative Body 

in Rural Development in the District Mamut Senayang Lingga District. 

Meanwhile, Informants in this study is made up of BPD, elements of village 

government and community elements, with the number of informants A total of 12 

people and 1 Key Informants. 

 The result of this research is the role of the Village Consultative Body 

under construction in the village of Mamut can be said to be less good, it is seen 

from the answers informant against Village Consultative Body Role in Rural 

Development at Mamut. The factors that can inhibit the Village Consultative Body 

Role in Development in Rural Mamut is still a lack of facilities and infrastructure 

for BPD and is still limited and the lack of human resources available. 

Keywords: Strategy, Development, Community 
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A. PENDAHULUAN 

 Era reformasi telah berlangsung dan 

mengeluarkan produk penting berupa otonomi 

daerah yang sebenarnya merupakan 

perwujudan dari demokrasi sebagaimana yang 

diamanatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Otonomi Daerah dilaksanakan dengan tujuan 

untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan 

bagi seluruh rakyat Indonesia yang beraneka 

ragam. Tujuan otonomi daerah yang lain yaitu 

sebagai proses pemberdayaan kepada daerah 

dengan peningkatan partisipasi masyarakat 

dalam proses pembuatan keputusan maupun 

implementasinya, memberikan pendidikan 

politik bagi masyarakat akan pentingnya 

keterlibatan mereka dalam pemerintahan 

daerah, memberikan kesempatan bagi 

masyarakat untuk memilih pemimpin secara 

demokratis, dan membangun kepercayaan 

antara masyarakat dengan pemerintah. 

Dalam Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 

bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 

masyarakat, serta peningkatan daya saing 

daerah dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan, dan 

kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya  

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 

desa, Desa dalam susunan dan tata cara 

penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan perlu diatur tersendiri dengan 

undang-undang. Pemaknaan dari dua undang-

undang ini secara langsung memberikan 

peluang bagi hadirnya otonomi desa. 

Dengan hadirnya otonomi daerah, 

pemerintah daerah menghadirkan suatu 

organisasi yang bergerak dalam bidang 

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

terbentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 

02 tahun 2008 yang di sertakan dengan tugas, 

hak, fungsi dan kewajibannya. Salah satu peran 

Badan Permusyawaratn Desa yaitu 

mewujudkan pembangunan desa untuk menjadi 

lebih baik. 

Pembangunan desa adalah seluruh 

kegiatan pembangunan yang berlangsung di 

desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan 

masyarakat. Maka pemerintahan desa perlu 

ditingkatkan kemampuannya agar lebih mampu 

dalam menggerakkan masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan dan 

keberhasilan penyelenggaraan urusan 

pemerintah dan pembangunan di desa sangat 

ditentukan oleh terwujudnya pemerintahan desa 

yang berdaya guna dan berhasil guna. Oleh 

karena itu semakin disadari bahwa dalam 

proses penyusunan perencanaan pembangunan 

desa keterlibatan masyarakat secara langsung 

pada setiap tahapan pembangunan di desa 

mulai dari proses penyusunan rencana, 

pelaksanaan dan tindak lanjut pembangunan, 

merupakan salah satu kunci keberhasilan 

pembangunan itu sendiri. 
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Peran aktif dan keterlibatan semua 

pelaku pembangunan termasuk penyedia 

dan penerima pelayanan baik pemerintah 

desa maupun organisasi formal lainnya 

dalam pengambilan keputusan, perumusan 

rencana, pelaksanaan kegiatan, 

kesejahteraan sosial. Prakarsa dan peran 

serta secara aktif Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) berarti kerlibatan anggota 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam berbagai kegiatan pembangunan 

desa. Maka pembentukan BPD sebagai 

parlemen desa ini mempunyai arti penting. 

Bahwa dengan adanya BPD, berarti mulai 

diakui perlunya suatu pemisahan antara 

fungsi legislatif dan fungsi eksekutif, hal 

mana yang pada masa orde baru , kedua 

fungsi tersebut disatukan. Selain itu dengan 

keberadaan BPD berarti tersedia saluran 

bagi rakyat untuk mengaktualisasikan 

pikiran, aspirasi, dan kepentingannya untuk 

dapat diperjuangkan oleh wakil rakyat, 

berarti pula suara rakyat mendapat tempat. 

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dengan demikian menjadi 

instrument positif untuk mendorong 

demokrasi.   

Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) merupakan lembaga yang 

melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemerintah desa oleh 

pemerintah desa Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) ini juga memiliki fungsi untuk 

menetapkan peraturan desa bersama kepala 

desa serta menampung aspirasi masyarakat 

desa berkenaan dengan penyelenggaraan 

pemerintah desa yang pada akhirnya akan 

menjadi masukan di dalam penyusunan 

rancangan pembangunan bersama kepala 

desa. 

Peran Badan permusyawaratan Desa 

(BPD) memiliki posisi yang strategis dalam 

menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan 

situasi dan kondisi masyarakat desa setempat. 

Perannya sangat besar dalam mempercepat 

keberhasilan pembangunan desa. Lebih-lebih 

dalam melaksanakan otonomi desa, karena itu, 

selaian memahami dan mampu melaksanakan 

kedudukan, fungsi, wewenang, hak dan 

kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, setiap 

anggota BPD harus benar-benar dapat menjadi 

lembaga tersebut sebagai saluran aspirasi 

masyarakat kepada pemerintah desa. Sehingga 

Pemerintah Desa dapat berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan mayarakat desa. 

Oleh sebab itu, setiap anggota BPD 

juga harus mampu membaca kepentingan-

kepentingan masyarakat. Menyalurkan aspirasi 

masyarakat serta mempelantari apa yang 

menjadi kebutuhan masyarakat desa. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

yang merupakan sarana Kantor Kepala Desa di 

Desa Mamut Kecamatan Senayang Kabupaten 

Lingga dan masyarakat guna merencanakan 

pembangunan desanya. Disini dibutuhkan 

prakarsa dan swadaya masyarakat untuk ikut 

serta dalam merencanakan pembangunan di 

desanya sendiri. Berarti masyarakat harus 

berpartisipsi dan sebagai subjek dalam 

pembangunan di desanya. 

Sebagai subjek pembangunan  

tentunya warga masyarakat hendaknya sudah 

dilibatkan untuk menentukan pembangunan 
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sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat 

yang bersangkutan. Dalam arti bahwa 

pembangunan yang akan dilaksanakan dapat 

menyentuh langsung kebutuhan masyarakat 

sehingga program pembangunan desa yang 

akan direncanakan, masyarakat dapat 

berpatisipasi seoptimal mungkin. Ide-ide 

pembangunan harus berdasarkan pada 

kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi 

kebutuhannya yang menunjang terhadap 

pembangunan nasional. Ide-ide pembanguanan 

desa demikian inilah yang akan ditampung 

dalam Badan permusyawaratan Desa (BPD) 

dan akan dimufakatkan bersama dalam 

musyawarah pembangunan desa sehingga dapat 

direncanakan dengan baik antara pemerintah 

dengan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan 

menumbuhkan prakasa dan swadaya 

masyarakat serta partisipatif aktif nantinya pada 

saat pelaksanaannya. 

Setelah sekian lama Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk di Desa 

Mamut Kecamatan Senayang Kabupaten 

Lingga, mendorong penulis untuk meneliti 

Peran Badan Permusyawaran Desa (BPD) 

dalam pembangunan, apakah benar-benar 

menjalankan tugasnya dalam penyelenggaran 

pemerintahan serta tugas-tugas lainnya atau 

hanya menjadi simbol demokrasi tanpa 

implementasi, atau malah menimbulkan 

masalah yang tidak perlu, yang hanya akan 

menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih 

dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk 

melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis 

ekonomi. 

Salah satu pembangunan untuk 

memakmurkan masyarakat desa khususnya 

bagi desa yang terletak pada wilayah pesisir 

adalah dengan memberikan pembangunan Bak 

Air Bersih bagi masyarakat yang dapat 

memudahkan masyarkat untuk melakukan 

kegiatan. Pembangunan bak air bersih 

merupakan pembangunan yang berdasarkan 

dan Besumber dari Anggaran Dana Desa 

(ADD). Dengan adanya pembangunan bak air 

bersih tersebut tentu sangat membantu 

masyrakat Desa Mamut. 

Selain peran pemerintah desa dalam 

pembangunan bak air bersih, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) juga berperan 

aktif dalam pembangunan bak air bersih 

tersebut. Adapun peran BPD dapat dilihat 

separti adanya pembahasan tentang 

pembangunan dalam RPJMD, kemudian 

adanya pengawasan dalam pembangunan 

tersebut. 

Berdasarkan pengamatan awal dan dari 

informasi yang didapatakan oleh penulis 

bahwa selama ini pembangunan di desa sering 

tertunda. Hal ini terlihat dari masih lemahnya 

kinerja dari fungsi Badan Permusyawaran 

Desa (BPD) Desa Mamut dengan desa lainnya 

dalam hal pembangunan seperti kurangnya 

pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam 

pembangunan bak air bersih. Oleh karena itu, 

yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah 

apakah BPD benar-benar melaksanakan 

perannya dalam pembangunan desa sesuai 

dengan yang telah disepakati bersama. 

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis 

tertarik untuk mengkaji permasalahan-
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permasalahan tersebut dengan mengangkat 

suatu judul penelitian yaitu “Peran Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

Pembangunan di Desa Mamut Kecamatan 

Senayang Kabupaten Lingga.” 

Sebagaimana berdasarkan latar belakang 

dan uraian sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini 

kedalam Rumusan masalah sebagai berikut: 

“Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa 

Mamut Kecamatan Senayang Kabupaten 

Lingga? Dan Apa saja Hambatan yang terjadi 

pada Peran Badan Permusyawaratan Desa 

dalam Pembangunan Desa?” 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan 

masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah “Untuk mengetahui Peran Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

pembangunan di Desa Mamut dan untuk 

mengetahui hambatan Peran Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

pembangunan di Desa Mamut kecamatan 

senayang Kabupaten Lingga”.  

Adapun kegunaan dari penelitian ini 

diharapkan agar dapat : 

a. Untuk penerapan ilmu yang telah 

peneliti pelajari khususnya dalam 

bidang Ilmu Administrasi Negara. 

b. Untuk memberikan bahan masukan 

untuk pertimbangan dan sumbangan 

pemikiran yang bermanfaat bagi 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam menjalankan perannya 

menyalurkan aspirasi masyrakat, 

membuat peraturan bersama kepala 

desa dan menjalankan perannya 

sebagai badan legislatif desa dalam 

pembangunan di Desa Mamut 

Kecamatan Senayang Kabupaten 

Lingga. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

mengembangkan wawasan dan 

menerapkan pengetahuan yang 

didapatkan selama ini diperkuliahan. 

 

B. KONSEP TEORITIS 

1. Peran/peranan 

 Menurut Nurwoko (2007:158) 

“peran (role) merupakan aspek yang 

dinamis dari kedudukan (Status)”. Artinya 

seseorang telah menjalankan hak-hak dan 

kewajiban–kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka orang tersebut telah 

melaksanakan suatu peran. 

Selanjutnya Nurwoko (2007:160) 

juga mejelaskan beberapa fungsi peran 

yaitu: 

a. Memberi arah pada proses 

sosialisasi 

b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, 

nilai-nilai, norma-norma dan 

pengetahuan 

c. Dapat mempersatukan kelompok 

atau masyarakat, dan 

d. Menghidupkan sistem pengedali 

dan control, sehingga dapat 

melestarikan kehidupan 

masyarakat. 

selanjutnya Soekanto (2010:213) 

mengatakan “setiap orang mempunyai 

macam-macam peranan yang berasal dari 
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pola-pola pergaulan hidupnya”. Hal itu 

sekaligus berarti bahwa peranan 

menentukan apa yang diperbuatnya bagi 

masyarakat kepadanya, pentingnya peranan 

adalah karena ia mengatur perilaku 

seseorang.  

Soekanto (2010:217) juga 

mengatakan :Peranan merupakan aspek 

dinaminis dari kedudukan, yaitu seseorang 

yang melaksanaakan hak-hak dan 

kewajibannya”. Suatu peranan paling 

sedekit mencakup tiga hal yaitu : 

a. Peranan meliputi norma-norma yang 

dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. 

b. Peranan merupakan satu konsep 

perihal apa yang dapat dilakukan 

oleh individu dalam masyarakat 

sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapat dikatakan 

sebagai prilaku individu yang 

penting bagi struktur sosial. 

Dari penjelasan diatas dapat 

penulis simpulkan bahwa peran adalah 

suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang 

diharapkan dari seseorang yang 

berdasarkan posisinya dimasyarakat. 

Sementara posisis tersebut merupakan 

identifikasi dari status atau tempat 

seseorang dalam suatu sistem sosial dan 

merupakan perwujudan dan aktualisasi 

diri. Peran juga diartikan sebagai 

serangkaian perilaku yang diharapakan 

oleh lingkungan sosial berhubungan 

dengan fungsi individu dalam kelompok 

sosial. 

 

2. Badan Permusyawaran Desa (BPD) 

Dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 

tentang desa, pada pasal 29 sampai dengan 

pasal 42 yang membahas tentang BPD 

(Badan Permusyawaratan Desa), BPD 

berfungsi menetapkan peraturan desa 

bersama kepala desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD 

mempunyai wewenang : 

1. Membahas rancangan peraturan 

desa bersama kepala desa 

2. Melaksanakan pengawasan 

terhadap pelaksanan peraturan 

desa dan peraturan kepala desa 

3. Mengusulkan pengangkatan dan 

pemberhentian kepala desa 

4. Membentuk panitia pemilihan 

kepala desa 

5. Menggali, menampung, 

menghimpun, merumuskan, dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat, 

dan menyusun tata tertib BPD 

6. Meminta keterangan kepada 

pemerintah desa 

7. Menyatakan pendapat 

Badan Permusyawaratan Desa 

atau yang disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan 

wakil dari penduduk Desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis. Undang-undang No. 6 Tahun 

2014 Tentang Desa, pada pasal 55 

dinyatakan bahwa, Badan 

Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, 
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membahas dan menyepakati Rancangan 

Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat Desa, dan melakukan 

pengawasan kinerja Kepala Desa. 

Selanjutnya pasal 56, dijelaskan bahwa :  

1. Anggota Badan Permusyawaratan 

Desa merupakan wakil dari 

penduduk Desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah yang 

pengisiannya dilakukan secara 

demokratis.  

2. Masa keanggotaan Badan 

Permusyawaratan Desa selama 6 

(enam) tahun terhitung sejak 

tanggal pengucapan sumpah/janji.  

3. Anggota Badan Permusyawaratan 

Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dipilih untuk masa 

keanggotaan paling banyak 3 

(tiga) kali secara berturut-turut 

atau tidak secara berturut-turut  

Dari uraian di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa, dalam konteks 

pembangunan intitusi demokrasi desa, 

kehadiran BPD telah memberikan 

instrumen (sebagai alat) kelembagaan bagi 

masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam 

proses politik desa. Ruang bagi masyarakat 

desa untuk menyuarakan kepentingannya, 

dapat disampaikan melalui BPD. Berkaitan 

dengan itulah proses-proses penguatan atas 

lembaga BPD dan individu-individu dalam 

BPD patut untuk didorong, sehingga 

harapan atas terbangunnya BPD untuk 

mempu menjalankan fungsinya sebagai 

lembaga yang menjadi penghubung antara 

kepentingan masyarakat (yang harus 

diperjuangkan) dengan kepentingan 

pemerintah desa (yang mesti diawasi) 

dapat terwujud.’ 

Menurut Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 

tentang desa pada pasal 1 ayat (5), desa 

atau yang disebut dengan nama lain,  

selanjutnya disebut desa adalah 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 system Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 

dimaksut desa dalam pengertian ini yaitu 

desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh 

masyarakat dengan batas-batas wilayah 

yang berlandaskan hukum dan memiliki 

wewenang mengatur dan mengurus 

wilayah serta kepentingan masyarakat 

sendiri.  

Menurut Nurcholis (2011:02) 

“Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali 

oleh sejumlah orang yang saling mengenal, 

hidup bergotong royong, memiliki adat 

istiadatnya yang relatif sama, dan 

mempunyai tata-cara sendiri dalam 

mengatur kehidupan kemasyarakatannya”. 

Dari uraian pengrtian tentang desa dapat 

diartikan bahwa Desa adalah suatu wilayah 

yang dihuni oleh sejumlah orang dimana 

mereka menganut adat yang sama dan 

saling mengenal. 
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Undang-Undang No.6 Tahun 

2014 Tentang Desa, mengatakan bahwa 

desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut 

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.  

Selain itu tinjauan tentang desa 

juga banyak ditemukan dalam undang-

undang maupun peraturan-peraturan 

pemerintah sebagaimana yang terdapat 

dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa yang memberikan penjelasan 

mengenai pengertian desayang 

dikemukakan bahwa: 

Pasal 1 angka 5 disebutkan 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”. 

 

 

Pasal 1 angka 6 disebutkan 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 

yangdiakui dan dihormati dalam 

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”. 

Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa : 

“Pemerintah Desa atau yang disebut 

dengan nama lain adalah Kepala Desa 

dan Perangkat Desa sebagai 

administrasi penyelenggara 

pemerintahan desa”. 

Dalam beberapa pengertian diatas 

dapat dijelaskan tugas dan kewajibannya 

Kepala Desa bertanggung jawab kepada 

rakyat melalui surat keterangan persetujuan 

dari BPD dan menyampaikan laporan 

pelaksanaan tugasnya kepada Bupati 

dengan tembusan camat. Adapun 

Perangkat Desa dalam melaksanakan 

tugasnya bertanggung jawab kepada 

Kepala Desa. Dalam melaksanakan 

tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa 

berkewajiban melaksanakan koordinasi 

atas segala pemerintahan desa, 

mengadakan pengawasan, dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas masing-masing secara berjenjang. 

Apabila terjadi kekosongan perangkat 



11 
 

desa, maka Kepala Desa atas persetujuan 

BPD mengangkat pejabat perangkat desa. 

3. Pembangunan 

Menurut Ndraha (1990:100) 

“secara jelas memisahkan pengertian 

pembangunan di pedesaan dengan 

pembangunan pedesaan”. Pembangunan di 

pedesaan berarti pembangunan nasional 

yang berlokasi di desa sehingga ia dapat 

berupa program-program dan proyek 

pemerintah yang dilaksanakan dalam batas 

wilayah desa. Adapun pembangunan 

pedesaan berarti pembangunan pedesaan 

yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-

prinsip dan jiwa pembangunan masyarakat 

(community development).Selanjutnya 

Findley dalam Rohandi (2005:19) 

menyatakan : “Keberhasilan pembangunan 

pedesaansangat ditentukan bagaimana 

terciptanya kesesuaian antara 

perencanaanpembangunan yang dibuat 

dengan potensiyang ada, kebutuhan dan 

keinginanmasyarakat di pedesaan”. 

Dari pengertian tersebut terlihat 

bahwa masyarakat merupakan komponen 

pokok yang menjadi objek dan subjek 

pembangunan di desa. Oleh karena itu 

secara konseptual pendekatan yang 

dipergunakan dalam mendefinisikan 

pembangunan pedesaan adalah paradigm 

pembangunan masyarakat pedesaan 

(community rural development). Kemudian 

didefinisikan dan ditetapkan oleh 

Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 

1956 dalam Ndraha (1990:72) adalah 

sebagai berikut:  

“Pembangunan desa adalah 

dengan mana usaha-usaha 

pemerintah untuk meningkatkan 

taraf hidup masyarakat, 

mengintegrasikan kehidupan 

masyarakat desa kedalam 

kehidupan bangsa dan 

memungkinkan mereka untuk 

memberikan sumbangan 

sepenuhnya kepada kemajuan 

nasional”.  

Menurut Smit dalam Arsyad (2011:10) 

mengatakan bahwa pembangunan harus 

meliputi : 

1. Berorientasikan kepada kebutuhan 

manusia, baik material maupun 

non material 

2. Bersifat endogen, artinya muncul 

dari jiwa masyarakat itu sendiri 

yang tercermin pada kedaulatan 

nilai-nilai dan visi mereka 

3. selftreliance yang artinya bahwa 

setiap masyarakat mengandalkan 

terutama sekali pada kekuatan-

kekuatan dan sumberdaya-

sumberdaya mereka sendiri 

(masyarakat, lingkungan alam, 

dan budayanya) 

4. ecologically-sound artinya 

penggunaan sumberdaya-

sumberdaya alam secara rasional 

dan bijak berdasarkan tranformasi 

struktural dalam hubungan-

hubungan sosial, dalam kegiatan 

ekonomi dan distribusi spasial, 
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seperti halnya juga perubahan 

struktur kekuasaan. 

Selanjutnya Siagian (2003: 4) memberikan 

pendapatnya mengenai administrasi 

pembangunan sebagai berikut: “Administrasi 

pembangunan adalah sebuah usaha yang 

dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki 

tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam 

berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut 

dalam rangka usaha mencapai tujuan yang telah 

ditentukan”. 

Berdasarkan definisi tersebut, 

pembangunan masyarakat desa dipahami 

sebagai suatu proses kerjasama pemerintah 

dan masyarakat dalam memperbaiki 

kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan ke 

dalam keterpaduan komunitas kehidupan 

bangsa. Proses tersebut meliputi dua 

elemen dasar yaitu partisipasi masyarakat 

dan bantuan pelayanan teknis dari 

pemerintah. Proses tersebut dinyatakan 

dalam berbagai program yang dirancang 

untuk kepentingan masyarakat. Dengan 

demikian pembangunan desa tidak hanya 

diukur dari pelaksanaan pembangunan itu 

mampu meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat dan adanya 

partisipasi masyarakat, tetapi harus dilihat 

sejauhmana adanya kemauan dari 

masyarakat untuk secara mandiri 

melestarikan dan mengembangkan hasil 

pembangunan.  

Pemikiran tersebut sejalan dengan 

pandangan Ndraha (1990:84) sebagai 

berikut:  

“Pembangunan desa dapat 

dianggap berhasil apabila, kondisi 

kehidupan desa berhasil 

diperbaiki dan ditingkatkan, 

adanya partisipasi yang 

bertanggung jawab dimana setiap 

orang merasa tergerak untuk 

berpartisipasi serta masyarakat 

desa telah mampu berkembang 

dengan sendirinya untuk hidup 

dalam suasana sejahtera dengan 

lingkungannya”.  

Dengan demikian maka, dampak 

keberhasilan pembangunan desa menurut 

Ndraha dapat diukur dari:  

1. Meningkatkan taraf hidup 

masyarakat, yang dapat diketahui 

dari terpenuhinya kebutuhan 

pokok masyarakat, yakni 

kebutuhan akan sandang 

(pakaian), pangan (makanan) dan 

papan (perumahan atau 

pemukiman). Disamping itu 

terpenuhinya kebutuhan akan 

pendidikan, pelayanan kesehatan, 

keamanan dan ketertiban.  

2. Adanya partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan desa, sebagai 

hasil pembangunan yang yang 

dinikmati secara merata dan adil 

sehingga masyarakat terdorong 

untuk meningkatkan 

kesejahteraan lahir dan batin. 

Partisipasi disini baik dalam 

partisipasi dalam pengambilan 

keputusan, partisipasi dalam 



13 
 

pelaksanaan program dan 

pembangunan, partisipasi dalam 

berbagai manfaat pembangunan, 

serta berpartisipasi dalam bentuk 

pengawasan dan evaluasi program 

serta proyek pembangunan. 

3. Kemampuan masyarakat desa 

untuk berkembang secara mandiri, 

yakni kemampuan masyarakat 

desa untuk mengidentifikasi 

kebutuhan dan masalah yang 

dihadapi, memecahkan masalah 

tersebut serta melaksanakannya. 

C. KERANGKA BERPIKIR 

Menurut Uma dalam Sugiyono 

(2013:65) “kerangka berpikir merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. 

Dengan demikian, maka kerangka berfikir 

merupakan suatu bentuk konseptual yang 

didasarkan sesuai permasalahan yang 

berkaitan dengan variabel penelitian dan 

berkenaan dengan teori yang saling 

berhubungan antar faktor-faktor permasalahan 

mulai dari proses hingga akhir keseluruhan 

permasalahan. 

D. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode kuantitatif yang bersifat deskriptif 

sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono 

(2013:06), “penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan terhadap variabel 

mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan 

atau menggabungkan dengan variabel lain”. 

Lokasi penelitian merupakan tempat 

dimana penelitian ini dilakukan. Adapun lokasi 

penelitian ini adalah di Desa Mamut 

Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga. 

Informan Menurut Arikunto (2006:145) 

mengatakan “Orang yang memberikan 

informasi dan memberikan keterangannya 

karena dipancing oleh pihak peneliti”. 

Mengingat penelitian ini mengunakan 

penelitian kualitatif, maka penelitian diarahkan 

melihat atau menganalisis objek dan informasi 

penelitian tentang Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa, dan 

untuk mendapatkan Informasi yang objektif, 

maka informan yang dipakai sebagai berikut: 

Pemerintah Desa, Badan Permusyawaran Desa 

(BPD), Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat 

Desa.  

Jenis dan Sumber data Untuk 

mendapatkan data yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas, penulis  

mengambil data sebagai berikut: 

a. Data primer yaitu data yang 

dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

peneliti yang diperoleh melalui 

wawancara. 

b. Data sekunder Data yang diperoleh 

secara tidak langsung diperoleh oleh 

peneliti dari subjek penelitiannya yaitu 

studi kepustakaan. Biasanya berupa 

teknik pengumpulan data atau 

informasi yang menyangkut masalah 

yang diteliti dengan mempelajari dan 

menelaah buku, majalah atau surat 

kabar dan bentuk-bentuk tulisan 
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lainnya yang ada relevansinya dengan 

masalah yang diteliti. 

Teknik dan Alat pengumpulan Data Untuk 

memperoleh data yang akurat dan lengkap 

sebagaimana diharapkan maka, teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Wawancara 

Yakni pengumpulan data 

yang dilakukan melalui 

komunikasi langsung atau tanya 

jawab antara peneliti, responden 

dan key informan. Teknik ini 

dilakukan secara bebas dan 

terbuka dalam penyampaian 

informasi dan pemberian data 

yang sesungguhnya . wawancara 

dilakukan dengan menggunakan 

pedoman wawancara yang telah 

ditentukan. Menurut Sugiyono 

(2013:157) “wawancara 

digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, 

dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah 

respondenya sedikit atau kecil”. 

b. Observasi 

Yaitu suatu teknik 

dengan melakukan penijauan 

secara langsung ke lokasai 

penelitian 

Analisa data Dalam 

penelitian ini, teknik analisa yang 

digunakan adalah analisis data 

kualitatif yang dapat menghasilkan 

data deskkriptif analisis ini dinyatakan 

secara lisan dan tulisan. Analisis 

digunakan untuk membatasi atau 

menyempitkan penemuan yang ada 

untuk menjadi data yang lebih berarti. 

Analisis dilakukan setelah tahapan 

pengumpulan data. Analisis ini 

berproses secara induktif yaitu 

kesimpulan setelah data terkumpul. 

Menurut Zuriah (2007:198) “teknik  

analisis nonstatistik dilakukan 

terhadap data yang bersifat kualitatif, 

biasanya berupa studi literer atau sandi 

empiris, apa yang ditemukan pada 

suatu saat adalah satu pedoman yang 

langsung terdapat apa yang 

dikumpulkan berikutnya dan dimana 

akan dicari”. 

Dari defenisi yang dijabarkan 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis dari 

apa yang ditemukan pada 

permasalahan-permasalahan yang 

dikaji untuk menjadikan pola yang 

relevansi menyempitkan penemuan 

yang ada untuk menjadikan sebuah 

data yang lebih berarti. 

E. GAMBARAN UMUM LOKASI 

PENELITIAN 

 Lokasi penelitian dalam 

penelitian ini adalah di Desa Mamut, yang 
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secara administratif Desa Mamut 

Termasuk Wilayah Kecamatan Senayang 

Kabupaten Lingga. Luas wilayah Desa 

Mamut adalah 27.892  Km² dengan 

rincian, luas daratan mencapai 396,11 Km² 

dan lautan mencapai kurang lebih 27.496 

Km², dengan jumlah penduduk 387 jiwa 

dengan Penyebaran penduduk yang tidak 

merata. Desa Mamut merupakan salah satu 

dari 10 (sepuluh) desa di dalam wilayah 

Kecamatan Senayang yang Mana Memiliki 

batasan-batasan wilayah sebagai berikut :  

1. Sebelah Utara berbatasan dengan 

Desa Temiang 

2. Sebelah Selatan berbatasan 

dengan Desa Pasir Panjang 

3. Sebalah Barat Barat berbatasan 

dengan Desa Rejai 

4. Sebelah Timur Berbatasan 

deangan Desa Tanjung Kelit 

Wilayah Desa Mamut memiliki 

topografi yang bervariasi, dari dataran 

hingga berbukit dan lembah. Wilayah laut 

Desa Mamut sangat kaya akan hasil laut 

yang mengandung berbagai jenis ikan 

seperti Kerapu, Sonu, Bilis, Kepiting, 

Udang dan masih banyak lagi jenis-jenis 

hewan laut lainnya yang bisa di jual 

kepasar lokal maupun ekspor, namun itu 

semua belum diberdayakan semaksimal 

mungkin oleh masyarakat  yang hanya 

mengandalkan alat tangkap serta cara yang 

masih tradisional. 

Umumnya iklim laut di Desa 

Mamut beriklim tropis dan musim kemarau 

yang dipengaruhi oleh angin musim. 

Sebagian besar tanah di Desa Mamut  

merupakan kawasan hutan dan Perkebunan 

masyarakat, selebihnya merupakan tanah 

perkarangan / bangunan perumahan. 

Letak Desa Mamut berdekatan 

dengan Kota Tanjung Pinang, dengan jarak 

tempuh + 2 jam perjalanan laut yang 

ditempuh dengan menggunakan pery 

regular (penumpang) yang melayari rute 

Tanjungpinang – Lingga dari 

Tanjungpinang ke Desa Benan dari Desa 

Benan ke Rejai. 

Kependudukan bagi Negara kita 

merupakan masalah yang paling utama 

untuk secepat mungkin di atasi. Untuk itu 

perlu perhatian pemerintah maupun 

masyrakat. Karena penduduk adalah subjek 

dari suatu pembangunan baik itu di bidang 

politik, ekonomi, sosial budaya dan lain-

lain. Dengan demikian apabila potensi 

penduduk ini dapat dimanfaatkan 

semaksimal mungkin, maka tidak mustahil 

akan tercapainya keberhasilan 

pembangunan di segala bidang. 

F. PEMBAHASAN  

1. Analisi Peran Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) Dalam Pembangunan Di 

Desa Mamut Kecamatan Senayang 

Kabupaten Lingga 

a. Fungsi Penyerapan Aspirasi 

Badan Permusyawaratan Desa 

merupakan organisasi yang berfungsi 

sebagai badan yang menetapakan 

peraturan desa bersama Kepala Desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. Anggotannya adalah 

wakil dari penduduk desa 
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bersangkutan yang ditetapakan dengan 

cara musyawarah dan mufakat. 

Dengan indikatornya adalah : 

1) Adanya Pembahasan Mengenai 

Pembangunan 

Maksuknya disini adalah 

fungsi yang menjelaskan 

bagaimana cara pemerintah dalam 

hal ini adalah BPD dalam 

membahas dan melibatkan 

Masyarakat dalam pembahasan 

pembangunan. Pada poin ini 

peneliti mengutip pendapat dari 

hasil wawancara dengan 

responden dengan pertanyaan 

bagaimana pembahasan yang 

dilakukan mengenai 

pembangunan, pertanyaan 

tersebut dapat dilihat sebagai yang 

telah dirangkum oleh peneliti : 

Dari hasil wawancara peneliti 

kepada 12 (dua belas) responden, 

dengan masing-masing diberi 

tanda R1, R2, R3, yaitu Seketaris 

Desa Mamut, seketaris dan 

anggota Badan Permusyawatan 

Desa (BPD) Desa mamut dan R4, 

R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, 

R12 merupakan perwakilan dari 

Masyrakat Desa Mamut dalam hal 

ini didapatkan hasil sebagai 

berikut : 

Adapun tanggapan responden 

yang diberi tanda R4, R6, R8, R9, 

R11 dan R12 yang jawabannya 

hampir sama yaitu :  

“Untuk pembahasan program 

pembangunan desa kemungkinan tidak 

pernah dilakukan dikarenakan tidak 

adanya undangan yang diberikan 

untuk masyarakat sekitar oleh BPD 

yang seharusnya terlibat dalam 

pembahasan pembangunan desa, tetapi 

untuk ditingkat pemerintahan desa 

memang ada pembahasannya”. (Hasil 

wawancara tanggal 4 mei 2016). 

 

Selanjutnya hal serupa juga di 

sampaikan responden yang diberi tanda 

R5, R7, R10 yaitu : 

“Kemarin memang ada ikut 

pembahasannya di kantor BPD, hanya saja 

peserta yang ikut disitu hanya beberapa 

orang saja, tidak semua masyarakat 

dilibatkan”. (Hasil wawancara tanggal 4 

mei 2016). 

Selanjutnya pernyataan yang hampir 

sama juga di jelaskan responden yang 

diberi tanda R1, R2, R3 sebagai berikut : 

“Sebelum perumusan tentang 

pembangunan masyarakat desa, kepala 

desa mengusulkan rancangannya 

bersama BPD untuk membahas dan 

disetujui dalam musyawarah desa yang 

yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat.” 

(Hasil wawancara tanggal 5 mei 2016) 

 

Selanjutnya hal ini diperjelas kembali 

oleh key informan Bapak Mulyadi Ketua 

BPD Desa Mamut sebagai berikut : 

“Kepala desa mengusulkan rancangan 

bersama BPD setelah mendapat 

persetujuan dan dimusywarahkan untuk 

pemufakatan bersama-sama pada 

musyawarah yang hadir seperti tokoh-

tokoh masyarakat. Memang pada waktu 

itu pihak BPD hanya mengundang 

beberapa tokoh masyarakat saja 

dikarnakan tempat yang kurang 



17 
 

memadai”. (Hasil wawancara tanggal 5 

mei 2016). 

 

Dari hasil pemaparan yang 

disampaikan oleh ke 12 (dua belas) 

Responden dan key informan diatas dapat 

diambil kesimpulan bahwa memang sudah 

seharusnya sebelum melaksanakan 

pembangunan perlu dilakukan pembahasan 

terlebih dahulu, paling tidak pembahasan 

ditingkat interal desa yaitu pembahsan 

bersama pemerintah desa dan bersama 

BPD sebagaimana dalam peraturan Nomor 

72 Tahun 2005 pasal 37 bahwa salah satu 

kewajiban BPD yaitu menyerap, 

menanapung, menghimpun, dan 

menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 

Berdasarkan wawancara diatas tentang 

BPD melakukan pembahasan yang 

hasilnya kurang baik, dikarnakan tidak 

semua masyarakat bisa ikut berperan aktif 

dalam pembahasan perencanaan 

pembangunan tersebut. 

2) Mengakomodasi Aspirasi Masyrakat 

dalam Pembangunan 

Yaitu fungsi yang dimiliki 

oleh Pemerintah Desa dalam hal 

ini BPD tehadap bagaimana cara 

menapung aspirasi masyarakat 

terutama menyangkut masalah 

pembangunan di desa, dengan 

pertanyaan apakah BPD sudah 

tepat dalam mengakomadasikan 

aspirasi masyarakat dalam 

pembangunan, berikut ini 

tanggapan dari responden yang 

diberi tanda R4, R5, R8, R9 R11, 

dan R12  yang memberikan 

pernyataan hampir sama sebagai 

berikut : 

“Sebagai masyarakat desa, kemana lagi 

nak menyalurkan aspirasi kalau bukan 

sama pemerintah dan BPD dan itulah 

tugas wajib mereka. Selama ini kami 

sring memberikan aspirasi serta ide dan 

gagasan kepada pemerintah, tapi lebih 

sering ke kantor desa dari pada ke kantor 

BPD karna kantor BPD sering sepi”. 

(Hasil wawancara tanggal 4 mei 2016). 

 

Kemudian di perjelas kembali dari 

responden yang diberi tanda R6, R7,dan R10 

dengan pernyataan hampir sama sebagai 

berikut : 

 “Sebagai lembaga penyalur aspirasi 

masyarakat sudah kewajiban BPD untuk 

mengakomodasi semua aspirasi 

masyarakat baik itu terkait dengan masalah 

pembangunan dan lain-lainnya, tapi BPD 

selama ini hanya mendengar aspirasi kami 

saja sebagai masyarakat tapi tidak 

ditanggapi sema sekali”. (Hasil wawancara 

tanggal 4 mei 2016). 

 

Kemudian mengenai hal ini disampaikan 

juga dari responden yang diberi tanda R1, 

R2, dan R3 memberikan tanggapan hampir 

sama sebagai berikut : 

“BPD sebagai salah satu tempat 

menampung aspirasi masyarakat di desa. 

Tentu saja. Sebagai BPD itu sudah 

menjadi kewajiaban kami untuk 

melayani masyarakat jika ada yang 

hendak memberikan aspirasi terkait 

keadaan di desa dan demi kemajuan di 

desa”. (Hasil wawancara tanggal 5 mei 

2016). 

 

Kemudian hal ini diperjelas kembali 

oleh Bapak Mulyadi Ketua BPD Desa 

Mamut sebagai berikut : 
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“Sebagai ketua BPD memang sering 

saya mendapat ide dan gagasan serta 

saran dan kritik dari masyarakat tentang 

pembangunan di desa. Selain sama saya 

ada juga sebagian menyalurkan ke 

pemerintah desa. Sama saja sih 

sebenarnya dan tak ada masalah, nanti 

hal tersebut juga dibahas bersama-sama 

kan”. (Hasil wawancara tanggal 5 mei 

2016). 

 

Dari tanggapan dari 12 (dua belas) 

responden dan key informan diatas dapat 

kita ketahui bahwa sebanarnya untuk 

mengakomodasi permasalahan dan 

pembangunan di desa BPD kurang baik, 

lemahnya pihak dari BPD jarang berada 

ditempat sehingga masyarakat yang ingin 

menyalurkan aspirasi  harus beralih ke 

kantor desa. Sangat penting kiranya untuk 

mengakomodasi semua aspirasi 

masyarakat dalam menetapkan atau 

menyusun pembangunan karena 

masyarakat juga merupakan suatu unsur 

yang sangat penting dalam suksesnya 

pembangunan di desa baik pembangunan 

yang akan, yang sedang maupun yang 

sudah dilaksanakan di desa. 

 

b. Fungsi Pengayoman 

Pelasanaan fungsi 

pengayoman oleh BPD dapat berjalan 

dengan baik apabila peran dari BPD 

dan juga kesadaran masyarakat yang 

cukup tinggi terhadap nilai-nilai sosial 

seperti musyawarah dalam 

pelaksanaan pembangunan di desa. 

Indikatornya adalah : 

 

 

1). Adanya Pelasanaan Musyawarah dengan 

Masyarakat dalam hal Program 

Pembangunan Desa. 

Dalam hal melaksanakan 

pembangunan diperlukan musyarawarah 

terlebih dahulu. Musyawarah tersebut tidak 

dilakukan oleh kalangan aparat desa saja 

namun, juga melibatkan seluruh lapisan 

masyarakat desa. Adapun pertanyaannya 

adalah bagaimana pelaksanaan 

musyawarah dengan masyarakat dalam hal 

program pembangunan desa.  hal tersebut 

dapat dilihat dari  tanggapan hampir sama 

dari responden yang diberi tanda R6, R7, 

R8, R9, R11, dan R12  dibawah ini yaitu : 

“Kami tidak tau pelaksanaan 

musyawarah dalam hal program 

pembangunan desa dikarnakan hanya 

pemerintah, BPD dan beberapa 

masyarakat desa saja yang ikut dalam 

musyawarah tersebut, seharusnya semua 

lapisan masyarakat yang ikut dalam 

musyawarah program pembangunan kan 

kami sebagai masyarakat harus tau apa 

saja program pembangunan desa yang 

akan dilaksanakan”. (Hasil wawancara 

tanggal 4 mei 2016)  

 

Kemudian diperjelas kembali dari 

responden yang diberi tanda R4, R5, dan R10 

yang tanggapannya hampir sama sebagai 

berikut : 

“Musyawarah juga merupakan salah satu 

tahap dalam proses pembangunan, jadi 

sangat penting lah untuk  dilakukan, 

kalau tidak ada musyawarah macam 

mana nak jalan program pembangunan 

masyarakat itu, kalau pelaksanaannya 

kemaren kalau tak salah tidak semua 
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masyarakat dilibatkan”. (Hasil 

wawancara tanggal 4 mei 2016) 

 

Hal tersebut dijelaskan juga dari 

responden yang diberi tanda R1, R2, dan R3 

dengan tanggapan hampir sama yaitu : 

 “Sebelum melaksanakan pembangunan 

di desa tentu saja harus dilakukan 

musyawarah terlebih dahulu. Hal 

tersebut bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana pentingnya pembangunan 

tersebut bagi masyarakat. Jika memang 

merupakan prioritas Insya Allah tentu 

akan kita Realisasikan”. (Hasil 

wawancara tanggal 5 mei 2016). 

 

Selanjutnya juga disampaikan oleh 

Bapak Mulyadi Ketua BPD yang berpendapat 

sebagai berikut : 

“Sejauh ini setiap ada pembangunan di 

desa pasti dilakukan musyawarah terlebih 

dahulu yang diadakan pemerintah desa 

dengan melibatkan seluruh lapisan 

masyarakat desa. Baik itu Musrenbang 

maupun bentuk musyawarah lainnya”. 

(Bapak Mulyadi Ketua BPD, hasil 

wawancara tanggal 5 mei 2016). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari 12 

(dua belas) responden dan key informan dan 

hasil pengamatan yang telah penulis lakukan 

dapat diambil kesimpilan bahwa pelaksanaan 

musyawarah ditingkat desa dalam membahas 

proses pelaksaan pembangunan masyarakat 

kurang baik. Dikarnakan tidak disertakan nya 

masyarakat desa hanya beberapa masyarakat 

desa saja bersama perangkat desa kedalam 

rapat atau musyawarah tersebut. 

Masyarakat sebagai unsur utama dalam 

pembangunan wajib untuk diikutsertakan 

dalam kegiatan pembangunan baik itu tahap 

pembahasan higga tahap konstruksi atau 

pelaksanaanya. Hal ini dikarenakan nantinya 

yang merasakan manfaat dari pembangunan 

tersebut adalah masyarakat sendiri. Jadi, 

masyarakat berhak dan wajib untuk ikut 

musyawarah dalam pembangunan bersama 

perangkat desa dan BPD. 

Senada dengan hal tersebut 

responden mengemukakan bahwa dalam 

pelaksanaan musyawarah dengan masyarakat 

kurang sesuia dengan program yang 

dijalankan dilapangan adapun pertanyaan 

yang di sampaikan apakah dalam 

pelaksanaan musyawarah yang disampaikan 

sesuai dengan program yang dijalankan 

dilapangan, dapat lihat dari tanggapan 

responden yang diberi tanda R4, R5, R7, R8, 

dan R12 yang tanggapannya hampir sama 

sebagai berikut : 

“Setau kami pelaksanaan musyawarah 

dalam hal program pembangunan kurang 

sesuai dengan yang dijalankan 

dilapangan, karna pembangunan 

dilakukan semena-mena saja tidak 

dilakukan dengan baik”. (Hasil 

wawancara tanggal 4 mei 2016) 

Kemudian sejalan dengan pernyataan 

diatas responden yang diberi tanda R6, R9, 

R10, dan R11 juga menyatakan sebagai 

berikut : 

“Kami tidak tau betul musyawarah itu 

sesuai apa tidak dengan hasil 

dilapangan, tapi dari yang kami lihat 

pembangunan yang dilakukan saat ini 

hanya sebagai symbol pembangunan”. 

(hasil wawancara tanggal 4 mei 2016) 

Kemudian tanggapan juga 

disampaikan dari responden yang diberi 
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tanda R1, R2, dan R3 yang memberikan 

tanggapan sebagai berikut : 

“Sudah sesuai, hanya saja pelaksanaan 

dilapangan tidak semua pembangunan 

dijalankan dengan baik, hanya 

beberapa saja, tapi bagi kami sudah 

cukup baik dengan musyawarah yang 

dilakukan kemarin”. (Hasil wawancara 

tanggal 5 mei 2016) 

Kemudian diperjelskan kembali oleh key 

informan Bapak Mulyadi Ketua BPD yang 

berpendapat sebagai berikut : 

 “Pelaksanaan musyawarah yang 

dilakukan kemarin hasilnya  

dilaksanakan langsung dilapangan 

maka dari itu pelaksanaannya sudah 

sesuai yang dijalankan dilapangan”. 

(Bapak Mulyadi Ketua BPD, hasil 

wawancara tanggal 5 mei 2016). 

 

Dari wawancara dengan 12 (dua belas) 

responden dan key informan dapat 

disimpulkan bahwa dalam melaksakan 

musyawarah tentang pembangunan tidak 

sesuai dengan hasil yang dilaksanakan 

dilapangan dikarnakan pembangunan yang 

dilaksanakan jauh dari yang diharpkan. 

Dalam pembangunan harus berdasarkan 

peraturan yang ada bukan hanya menjalakan 

saja tetapi harus ada pemanfaatan dan hasil 

yang bergunan bagi masyarakat yanga ada 

didesa. 

c. Fungsi Legislasi 

Yaitu fungsi BPD dalam 

membuat dan menetapkan rancangan 

peraturan perundang-undangan di desa 

khususnya dalam hal pembangunan 

bersama perangakat desa. Hal ini dapat 

dilihat dari indikator sebagai berikut : 

1). Adanya Pembahasan Terhadap Peraturan 

yang dibuat Bersama Perangakat Desa dan 

Masyarakat dalam Bidang Pembangunan. 

Segala sesuatu yang berhubungan dengan 

pembangunan perlu dilakukan pemabahasan 

terlebih dahulu mengenai pelasanaannya, 

teknisnya dan peraturannya. Adapun 

pertanyaan adalah bagaiman bentuk peraturan 

tentang pembangunan bersama perangkat desa 

dengan masyarakat, adapun tanggapan 

responden yang diberi tanda R7, R8, R9, dan 

R10 dengan tanggapan hampir sama adalah 

sebagai berikut :  

“Setahu kami yang ada pembahasan 

untuk pelaksanaan pembangunan, tapi 

kalau pembahasan untuk peraturan 

dalam pembangunan belum pernah, 

tak tau lah kalau ini cuma beberapa 

perangkat desanya saja yang 

membahasnya”. (Hasil wawancara 

tanggal 4 mei 2016). 

 

Kemudian sejalan dengan perndapat 

yang diatas responden yang diberi tanda R4, 

R5, R6, R11, dan R12 yang menyatakan 

hampir sama sebagai berikut : 

“Kami tak pernah tahu bang kalau ada 

pembahasan tentang pelasanaan 

pembangunan dan peraturan 

pembangunan”. (Hasil wawancara 

tanggal 4 mei 2016) 

 

Kemudian tanggapan dari responden 

yang diberi tanda R1 yang menyatakan 

sebagai berikut : 

“Sebagai pemerintah desa, memang 

kami melakukan pembahasan terlebih 

dahulu mengenai pelasanaan 
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pembangunan dan biaya perawatan. 

Hanya saja untuk pembahasan 

mengenai peraturan terhadap 

pembangunan lebih diserahkan kepada 

BPD”. (Hasil wawancara tanggal 4 

mei 21016). 

 

Kemudian didapati juga hasil wawancara 

dengan responden yang diberi tanda R2 dan 

R3 yang menyatakan hampir sama sebagai 

berikut : 

“Sebenarnya apapun bentuk dari 

proses pembangunan baik itu 

perencanaan dan pembahasan harus 

melibatkan semua unsur masyarakat 

apalagi dalam menetapkan peraturan 

pembangunan. BPD sebagai lembaga 

yang memiliki kewenangan untuk 

menyerap aspirasi masyarakat 

seharusnya lebih mengedepankan 

keterbukaan informasi publik apalagi 

mencakup masalah pembangunan”. 

(Hasil wawancara tanggal 4 mei 

2016). 

 

Kemudian diperjelas kembali oleh key 

informan Bapak Mulyadi Ketua BPD yang 

menyatakan sebagai berikut :  

“Dalam melaksanakan pembangunan 

memang perlu dibuat beberapa 

peraturan didalamnya sebagai acuan 

dalam proses pembangunan dan 

terdapat sanksi apabila ada yang tidak 

sesuai dan melanggar. Dan itu sudah 

kami bahas sebelum pembangunan 

dimulai”. (Ketua BPD Bapak Mulyadi, 

hasil wawancara tanggal 5 mei 2016). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

12 (dua belas) responden dan key informan 

yang penulis lakukan dapat ditarik 

kesimpulan terhadap adanya rapat 

pembahasan mengenai peraturan untuk 

pelaksanaan pembangunan dilakukan tetapi 

tanpa dihadiri oleh masyarakat dan hal ini 

dapat dikategorikan tidak baik karena 

masalah pembangunan merupakan masalah 

yang penting yang harus diketahui oleh 

seluruh lapisan masyarakat di desa baik itu 

berupa pembahasan perencanaan maupun 

pemabahasan mengenai peraturan untuk 

pelaksanaan pembangunan.  

Dari uraian diatas dapat dikatan bahwa 

fungsi legislasi yang ada pada BPD tidak 

dimaksimalkan terhadap pelaksanaan 

pembahasan peraturan proses pembangunan 

yang tanpa disertai oleh masyarakat desa. Hal 

ini tidak boleh terjadi sebenarnya mengingat 

seluk beluk pembangunan di desa harus 

diketahui sepenuhnya oleh masyarakat di 

desa.  

d. Fungsi Pengawasan 

yaitu fungsi BPD dalam mengawasi 

dan mengamati semua tindakan-tindakan 

baik itu dari kepala desa dan perangakat 

desa dalam hal penyelenggaraan 

pemerintah umumnya, dan pelaksanaan 

pembangunan khususnya. Indikatornya 

adalah : 

1). Adanya Pengawasan yang Dilakukan 

oleh BPD Terhadap Pelaksanaan 

Pembangunan Desa. 

Dalam pelaksanaan pembangunan 

tentu tidak berjalan begitu saja, harus ada  

pengawasan dari pihak-pihak terkait. 

Seperti program pembangunan Desa 

Mamut juga dilakukan pengawasan 

terhadap setiap tahap pembangunan dari 

perencanaan, pelaksanaan pembangunan 

hingga proses penyelesaian pelaksanaan 
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pembangunan desa. Adapun pertanyaan 

yaitu bagaimana bentuk pengawasan yang 

dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan 

pembangunan desa, berikut adalah 

tanggapan dari responden yang diberi 

tanda R5, R7, R9, R11, dan R12 yang 

menyatakan hapir sama sebagai berikut : 

“Setahu kami tidak adanya 

pengawasan yang dilakukan BPD 

dalam program pembangunan,  ada 

beberapa perangkat desa saja yang 

melakukan pengawasan itu pun sekali-

sekali”. (Hasil wawancara tanggal 4 

mei 2016) 

 

Kemudian tanggapan yang diberikan 

responden yang diberi tanda R4, R6, R7, R8, 

dan R10 menyatakan sebagai berikut :  

“Pelaksanaan program pembangunan 

didesa tidak diawasi oleh BPD dengan baik 

karna pembangunan yang dijalankan tidak 

memuaskan, contohnya pembangunan bak 

air bersih seharusnya bisa membantu 

masyarakat desa malah menimbulkan 

masalah, baru dibangun 1 bulan lebih dah 

roboh”. (Hasil wawancara tanggal 4 mei 

2016) 

 

Kemudian disampaikan juga oleh 

responden yang diberi tanda R1 yang 

menyatakan sebagai berikut : 

“ Sebagai pemerintah desa memang 

benar BPD melakukan pengawasan 

terhadap pembangunan desa. 

Pengawasan dilakukan tidak tidak 

hanya oleh BPD saja akan tetapi kami 

sebagai pemerintah desa juga 

berkoordinasi bersama BPD dan 

melakukan pengawasan bersama-

sama”. (Hasil wawancara tanggal 5 

mei 2016) 

 

Kemudian diperelas kembali dari 

responden yang diberi tanda R2 dan R3 yang 

mengungkapkan sebagai berikut : 

“Fungsi pengawasan memang 

merupakan pokok dan fungsi Yang 

dimiliki Lembaga Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi, 

segala sesuatu tentang pelasanaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan berada di bawah 

pengawasan langsung oleh BPD”. 

(Hasil wawancara tanggal 4 mei 

2016). 

 

Kemudian terdapat tanggapan yang 

diberikan key informan Bapak Mulyadi Ketua 

BPD yang menyatakan sebagai berikut : 

“Sebagai ketua BPD melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan 

sebuah pembangunan adalah 

merupakan suatu fungsi yang wajib 

dimiliki dan dilakukan oleh BPD. 

Pengawasan yang kami jalankan tidak 

hanya mengawasi pelaksanaan 

pemerintahan saja tetapi kami juga 

mengawasi pelaksanaan pembangunan 

di desa. Dalam pembangunan bak air 

bersih masyarakat kami melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaannya 

secara berkala. Hal itu dilakukan 

untuk mengetahui sejauh mana 

perkembangan pembangunan 

tersebut”. (Ketua BPD Bapak 

Mulyadi, hasil wawancara tanggal 5 

mei 2016). 

Berdasarkan hasil wawancara dari 12 

(dua belas) responden dan key informan yang 

penulis lakukan dapat di tarik kesimpulan 

bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD 

terhadap pelaksanaan pembangunan bak air 

bersih masyarakat tidak terlaksana dengan 

baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
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tanggapan dari responden yang secara umum 

menyatakan bahwa BPD tidak melaksanakan 

pengawasan terhadap pembangunan di Desa 

Mamut. 

Badan Permusyawaratan Desa 

mempunyai fungsi pengawasan yaitu 

meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan 

peraturan desa, anggaran pendapatan dan 

belanja desa danpembangunan di desa. 

Prinsip pengawasan yang harus dijalankan 

bahwa pengawasan yang harus dijalankan 

bahwa pengawasan bukan mencari 

kesalahan, melainkan untuk menghindari 

kesalahan dan kebocoran yang lebih besar. 

Seharusnya BPD melaksanakan 

pengawasan dalam pembangunan agar 

tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 

dan tidak merugikan masyarakat desa yang 

ingin pembangunan didesa terlaksana 

dengan baik  

G. PENUTUP  

Berdasarkan uraian yang telah 

dijelaskan, khususnya mengenai hasil penelitian 

yang dilakukan sebelumnya maka selanjutnya 

dapat dirumuskan beberapa kesimpulan dan 

saran - saran. Berikut ini merupakan pemaparan 

hasil perdimensi variabel kepuasan masyarakat 

sudah puas dan baik, hal ini dapat dilihat dari 

dimensi : 

1. Fungsi Penyerapan Aspirasi 

Peran BPD terhadap adanya 

pembahasan sebelum pembangunan 

kurang baik, dikarnakan tidak semua 

masyarakat yang ikut dalam 

pembahasan mengenai program 

pembangunan. Dalam mengakomodasi 

permasalahan dan pembangunan 

didesa, BPD juga berperan kurang 

baik  dikarnakan aspirsai-aspirasi 

masyarakat tidak ditampung dengan 

baik, serta sepinya kantor BPD di 

Desa Mamut yang mengakibatkan 

susahnya masyarakat untuk 

menyalurkan aspirasi, ide serta 

gagasan. 

2. Fungsi Pengayoman 

Peran BPD sebagai fungsi 

pengayoman diketahui kurang baik 

Dikarnakan tidak disertakannya 

masyarakat desa hanya beberapa 

masyarakat desa saja bersama 

perangkat desa kedalam rapat atau 

musyawarah tersebut. 

3. Fungsi Legislasi 

Peran BPD sebagai fungsi 

Legislasi dikatakan kurang baik 

karena kurang dimaksimalkannya 

terhadap pelaksanaan pembahasan 

peraturan proses pembangunan yang 

tanpa disertai oleh masyarakat desa. 

4. Fungsi Pengawasan 

Peran BPD sebagai fungsi 

Pengawasan kurang baik. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya tanggapan 

dari beberapa responden yang secara 

umum menyatakan BPD tidak 

melaksanakan pengawasan terhadap 

pembangunan di Desa Mamut, yang 

seharusnya pembangunan tersebut 

harus ada pengawasannya biar 

terlaksana dengan baik. 
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Dari hasil kesimpulan yang telah 

dikemukakan, maka saran yang penulis dapat 

sebagai bahan pertimbangan pihak instansi 

pemerintah adalah sebagai berikut : 

1. Sarana dan prasarana adalah salah 

satu masalah pokok yang terjadi 

di Desa Mamut, kurangnya 

fasilitas penunjang ini membuat 

lembaga desa yang ada menjadi 

terhambat dalam melaksanakan 

tugasnya, meningkatkan sarana 

dan prasarana yang harus 

dilakukan Pemerintah Desa 

Mamut seperti menambah unit 

komputer dikantor desa dan 

fasilitas bagi lembaga-lembaga 

desa agar lebih efesien dalam 

melaksanakan tugasnya; 

2. Perlu ditingkatkannya sumber 

daya manusia (SDM) bagi 

anggota BPD dengan cara 

melakukan pelatihan-pelatihan 

bagi anggota BPD mengenai 

organisasi manajemen dan fungsi 

BPD di masyarakat bila perlu 

diadakannya kursus komputer 

untuk anggota BPD mengingat 

semakin modernnya zaman agar 

kinerja BPD dalam menjalankan 

Perannya menjadi lebih baik. 
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