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Penyelenggaraan pembangunan pada prinsipnya selalu didasarkan adanya 
peran serta masyarakat melalui iklim budaya kerja yang bersifat gotong royong 

dilandasi semangat kebersamaan, termasuk dalam hal ini sangat terkait dengan 

penyelenggaraan pemerintahan sebagai pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Desa 

tetap menjadi ujung tombak bagi perwujudan kemandirian masyarakat. Selanjutnya 

guna menjaga stabilitas serta keharmonisan kewenangan tersebut dibentuk pula suatu 

Lembaga Perwakilan Masyarakat (LPM), yang sebelumnya dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1998, disebut Badan Perwakilan Desa (BPD). Selanjutnya 

berdasarkan hasil revisi maka kebijakan publik yaitu dalam bentuk Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Badan 

Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana peran Badan 

permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa di 

Desa Tokorondo dana pasaja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan desa serta alternative pemecahannya.  
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ABSTRACTION 

ADITYA RYANTO PUTRA T, 2020, The Role of Village Consultative Agency (BPD) 

in the Implementation of Government and Development of Tokorondo Village Kec. 

Poso Coastal Kab.Poso. guided by Suwardhi Pantih Dan Fitria Y. Alim. 

 

Keywords: The role of BPD in Tokorondo Village, Poso Pesisir District. 

 

The implementation of development in principle is always based on the 

participation of the community through a climate of work culture that is mutual 

cooperation based on the spirit of togetherness, including in this case it is closely 

related to the administration of government as the implementation of development 

itself. The village remains the spearhead for the realization of community 

independence. Furthermore, in order to maintain the stability and harmony of the 

authority, a Community Representative Institution (LPM) was also formed, which 

previously in Law Number 22 of 1998 was called the Village Representative Body 

(BPD). Furthermore, based on the results of the revision, public policy is in the form 

of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government to become the Village 

Consultative Body or abbreviated as BPD. 

The purpose of this research is to find out how the role of the Village 

Consultative Body in supervising the implementation of Village Regulations in 

Tokorondo Village is Pasaja funds that become obstacles in implementing village 

governance and alternative solutions. 
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