
BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan desa dalam hal ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam 

rangka mensukseskan program pemerintah, sehingga diperlukan pengayoman dan 

dukungan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

yang diakui dalam sitstem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

 Penting pula ditegaskan bahwa desa dan penyelenggaraan pembangunannya 

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. Sehubungan dengan hal itu, penyelenggaraan pemerintah di 

daerah dilaksanakan melalui pola otonomi yang seluas-luasnya, sebagaimana tersurat 

dalam Ketentuan Umum Undang-Undang yang sama. 

Dapat ditegaskan bahwa salah satu diktum pada Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2019Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana 

disebutkan diatas adalah untuk memberikan kewenangan dengan pengaturan, 

pembagian dan pemanfaatan sumber daya serta tindakan nyata pelaksanaan 

pemerintahan di daerah Kabupate/Kota, dimana desa tetap menjadi ujung tombak bagi 

perwujudan kemandirian masyarakat. Karenanya setiap kabupaten, terdapat wilayah-

wilayah hukum pemerintah terkecil yang disebut desa, merupakan satu wilayah hukum 

dengan pemberian wewenang serta otoritas untuk mengatur masyarakatnya sendiri, 

dimana setiap wilayah hukum dimaksudkan dipimpin oleh seorang yang disebut 

Kepala Desa. 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  Dan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  BPD tersebut Badan Perwakilan Desa 

mengalami perubahan nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat 



dengan BPD.Dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). 

 Pada lingkup kegiatan pemerintah desa BPD mempunyai kedudukan sebagai 

wadah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat yang ada di desa mempunyai 

kewajiban mengajak, mendorong, membimbing, menumbuhkan menggerakan dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan, sekaligus salah satu 

perwujudan demokrasi pancasila yang berfungsi sebagai wadah penampung dan 

penyalur aspirasi masyarakat dalam pelaksanaannya dibidang pengawasan terhadap 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemerintahan desa dalam membuat 

Peraturan Desa. Dimana status kelembagaan masyarakat di desa merupakan salah satu 

program dari lembaga BPD untuk menerapkan fungsi pengawasan terhadap 

pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. 

Hal tersebut bertujuan agar hasil penyelenggaraannya dapat diketahui apakah sudah 

sesuai dengan tujuan kemasyarakatan desa dan komitmen atau kesepakatan bersama. 

 Berkaitan dengan pembahasan diatas maka penulis melakukan  penelitian di 

Desa TokorondoKecamatan Poso PesisirKabupaten Poso, dimana untuk 

menyempurnakan sistem kelembagaan pemerintahannya dibentuk pula lembaga yang 

dapat mewakili masyarakat dan mitra kerja pemerintahan desa dalam hal ini disebut 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu lembaga yang menjadi musyawarah 

masyarakat dengan menggunakan penetapan keanggotaan (personil) dengan pola 

minimal 7 (Tujuh) orang anggota, berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk 11.100 

orang. Dalam kaitan itu permusyawaratan Desa tersebut dalam menjalankan program-

program kemitraannya dengan perangkat desa lainnya memiliki karakteristik 

permasalahannya sendiri. 

 Berpijak pada konsep tersebut dapat diasumsikan terutama setelah penulis 

melakukan pengamatan awal, dimana Lembaga Badan Permusyawaratan di Desa 

Tokorondo juga berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan Peraturan Desa  Tokorondo Kecamatan Poso Pesisir 

Kabupaten Poso. Dalam artian Bahwa sebagai suatu lembaga serta forum formal 

pengambilan keputusan atas laporan dan pertanggung-jawaban tahunan Kepala Desa, 

yang berperan sebagai administrator pemerintah, administrator pembangunan dan 

administrator kemasyarakatan. Maka BPD, melalui mekanisme forum BPD, berhak 

meminta kepada Kepala Desa serta perangkat desa lainnya setiap tahunnya harus 



mempertanggungjawabkan program-program pembangunan yang telah 

diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan. 

 Dalam makna lain bahwa BPD DesaTokorondomerupakan forum aspirasi 

masyarakat Desa Tokorondo itu sendiri. Disamping sekaligus bertindak atas nama 

masyarakat desa untuk membawa aspirasi guna memberikan masukan-masukan 

kepada Kepala Desa dan perangkatnya dalam rangka melaksanakan fungsi 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

 Beratnya tugas yang dilaksankan oleh BPD Desa Tokorondo Kecamatan Poso 

Pesisir Kabupaten Poso, dalam pengawasan terhadap peraturan desa, anggaran 

pendapatan dan belanja desa serta keputusan desa, maka harus diimbangi dengan 

kualitas sumber daya anggota BPD tersebut agar mampu memberikan masukan guna 

tercapainya kondisi kehidupan masyarakat yang lebih baik dari sudut ekonomi, sosial 

budaya, sekaligus terlaksananya pembangunan yang bersifat perencanaan dari bawah. 

 Akan tetapi di Desa Tokorondo kenyataannya masih lemah terutama dari segi 

kemitraan yang dilakukan oleh lembaga BPD, khususnya ketika bersama-sama dalam 

mekanisme pengambilan keputusan atas pertanggung-jawaban tahunan Kepala Desa, 

dalam menjalankan Peraturan Desa. Kondisi ini disebabkan oleh tingkat kualitas 

sumber daya manusia anggota BPD sebagian besar masih rendah. Artinyarata-rata 

anggota BPD berijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan berijazah 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), bahkan ada yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD), 

sehingga tidak mampu secara maksimal dalam melakukan pengawasan 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, khususnya pelaksanaan Peraturan 

Desa. 

 Akibat kelemahan pola kemitraan tersebut akhirnya, keputusan-keputusan 

kepala desa yang berorientasi pada pertanggungjawaban tahunan Kepala Desa, belum 

menyentuh pada substansi laporan pertanggung-jawaban tahunan. 

 Berpijak pada latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Peranan  Badan Permuswaratan Desa (BPD) 

Dalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Tokorondo Kecamatan 

Poso Pesisir Kabupaten Poso” 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan, maka dalam 

penelitian ini yang menjadi permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : 



1. Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan 

pemerintahan  dan pembangunan  di Desa Tokorondo Kecamatan  Poso Pesisir 

Kabupaten Poso ? 

2. faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peranan   BPD dalam Pelaksanaan 

Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Tokorondo Kecamatan  Poso Pesisir 

Kabupaten Poso? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Tokorondo 

Kecamatan Poso Pesisir  Kabupaten Poso 

b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala Peranan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pemerintahan dan 

pembangunan  desa Tokorondo Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Segi keilmuan, diharapkan hasil penelitian ini menjadi dasar pembentukan 

pemikiran konseptual dan menambah suatu kajian administrasi publik pada 

bidang kajian administrasi pemerintahan desa khususnya badan 

permusyawaratan desa, serta menunjang penelitian sejenis pada waktu 

yang akan datang. 

b. Segi terapan, hasil penelitian ini bermanfaat dalam menangani masalah 

pada pelaksanaan fungsi BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan dan 

pembangunan  Desa secara umum di Desa TokorondoKecamatan  Poso 

Pesisir  Kabupaten Poso 

 

 

 

 

 

 

 


