
1.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Interaksi antara aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak

dapat dipisahkan dan saling berkaitan dalam sistem pemerintahan desa.

Aparatur Desa diibaratkan sebagai lembaga eksekutif dan BPD diibaratkan

sebagai lembaga legislatif. Kedua unsur tersebut merupakan mitra kerja yang

bersinergi untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa. BPD juga

berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas Kepala

Desa, mengingat bahwa BPD dan Kepala Desa memunyai kedudukan yang

sama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

bahwa kedua unsur tersebut sama-sama memiliki tugas dan fungsi masing-

masing.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mampu

melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran secara optimal

menjadi sangat penting. Hal tersebut berguna bagi pertumbuhan dan

perwujudan demokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang

akuntabel. Kondisi tersebut terjadi apabila hubungan yang harmonis antara

Aparatur Desa dan BPD terealisasi. Namun jika hubungan kedua lembaga

tersebut terjadi permasalahan dan terjadi konflik maka akan berpengaruh juga
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terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan

penelitian sebelumnya (Dadang Mansyur, 2010: 5) menjelaskan :

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia memang seringkali
mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan
tersebut, seperti hubungan antara Kepala Desa dengan BPD. Beberapa
issu yang terjadi dalam hubungan antara aparat desa (Kepala Desa)
dengan BPD adalah sebagai berikut:

a. Adanya arogansi BPD yang merasa kedudukannya lebih tinggi dari
Kepala Desa, karena Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD;

b. Dualisme kepemimpinan desa, yaitu kepala desa dengan
perangkatnya dan Badan Permusyawaratan Desa, yang cenderung
saling mencurigai;

c. Sering terjadi mis-persepsi sehingga BPD sebagai unsur legislatif
desa tetapi melakukan tugas dan fungsi eksekutif kepala desa;

d. Anggota BPD sering belum bisa memilah antara fungsi
pemerintahan desa dengan pemerintah desa;

e. Kondisi sumberdaya manusia BPD yang masih belum memadai;
f. Kinerja perangkat desa menjadi tidak efektif karena banyak mantan

calon Kepala Desa yang tidak jadi kepala Desa menjadi anggota
BPD dan cenderung mencari-cari kesalahan perangkat desa bahkan
ada kesan pula mereka berusaha untuk menjatuhkan Kepala Desa.
Sumber : (http://repository.unri.ac.id/xlmlui/bitstream/handle/.pdf
di akses pada tanggal 25 maret 2015)

Terkait dengan penelitian sebelumnya penulis mencantumkan skripsi

terdahulu yang berjudul Relasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) Dalam Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJMDes) Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

penelitian ini dilakukan oleh Ayu Novita Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Ayu Novi
bahwa Penelitian ini menggunakan teori kelembagaan Huntington
untuk menjawab tingkat kelembagaan, teori formulasi kebijakan
publik David Easton untuk menggambarkan proses pembuatan
peraturan Desa, dan konseptualisasi tentang sistem pemerintahan
Presidensial untuk menjawab relasi lembaga eksekutif dan yudikatif di
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Desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk
menjelaskan dan mendeskripsikan kondisi yang sedang terjadi
dilapangan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwasanya relasi antara
kepala desa sebagai lembaga eksekutif dan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif adalah berkedudukan setara
sebagai mitra kerja tanpa ada subordinasi dibawahnya. Tetapi karena
kurangnya pemahaman mengenai struktur pemerintahan
mengakibatkan adanya kekuatan lembaga di salah satu pihak. Kepala
Desa lebih mendominan dalam perumusan Peraturan Desa dari pada
Badan permusyawaratan Desa (BPD) dikarenakan ternyata
kelembagaan Kepala Desa Lebih kuat dibandingkan dengan BPD,
dalam proses pembuatannya melalui 3 tahap yaitu input, proses dan
output. Input terdiri dari tuntutan dan dukungan oleh masyarakat Desa
melalui perwakilan- perwakilan yang dibahas dalam forum
Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang
kemudian disahkan oleh BPD menjadi sebuah output yaitu Peraturan
Desa Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
Sumber: (http://journal.unair.ac.id di akses pada tanggal 11 juni 2015,
pukul 21:00 WIB.)

Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadi fokus penelitian ini adalah relasi

kedudukan Kepala Desa sebagai lembaga eksekutif di tingkat desa dan Badan

Permusywaratan Desa (BPD) selaku lembaga legislatif. Sesuai dengan hasil

penelitian sebelumnya bahwa Kepala Desa lebih dominan dalam pembauatan

pearturan desa sedangkan BPD merupkan mitra kerja pemerintah desa.

Perbedaan dalam penelitian yang akan di lakukan penulis adalah interaksi

politik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Dalam

Pelaksanaan Pemerintahan Desa. Hal ini lah yang menjadi perbedaan dari

penelitian sebelumnya sehingga penulis tertarik ingin mengkaji tentang

interaksi politik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa

dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
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Pada penelitian sebelumnya yang berjudul Peran Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) Dalam Proses Sinergisitas Dengan Kepala Desa Untuk

Membangun Pemerintahan Yang Demokratis di Desa Matekan Kecamatan

Besuk Kabupaten Probolinggo. (Siska Dewi Agustin, 2012: 8)

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui peran BPD dalam
upaya membangun pemerintahan yang demokratis di Desa Matekan
kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. 2) Untuk mengetahui dan
menganalisis pola hubungan Kepala Desa dan BPD dalam proses
sinergisitas untuk membangun pemerintahan yang demokratis di Desa
Matekan kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. Penelitin ini
menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskripif. Tehnik
pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara, studi dokumen,
dan observasi. Subyek penelitian ini adalah ketua BPD, Kepala Desa,
tokoh masyarakat desa Matekan, Kabupaten Probolinggo.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu BPD juga beperan
mengawasi pelaksanaan roda pemerintahan desa apabila adanya
penyelewengan atas kewenangan dan kekuasaan pemerintah desa
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dalam melakukan
pengawasan terhadap suatu program pemerintah, fungsi
pemerintahan,

2. Pola hubungan dalam membangun pemerintahan yang demokratis ini
harus baik dan kompak dalam menjalankan sistem pemerintahan di
desa karena demi kesejahteraan dan mencapai pemerintahan yang
demokratis desa ini. Antara BPD dan Kepala desa pola hubungannya
harus baik karena untuk kenyamanan dalam menjalankan roda
pemerintahan desa. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa semua aparatur pemerintah desa dalam
hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat
dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang
professional.

3. Kendala yang di hadapi kepala desa dan BPD dalam membangun
pemerintahan yang demokratis ialah: Kendala yang di hadapi Kepala
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membangun
pemerintahan yang demokratis pertama, kurangnya SDM masyarakat
desa matekan ini masi banyak yang berpendidikan rendah jadi tidak
mengerti apa yang mau di program oleh desa, Kedua, pemerintah
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desa juga butuh partisipasi masyarakat desa agar pembangunan desa
bisa berjalan dengan baik dan lancar, karena dalam menjalankan
pembangunan desa partisipasi masyarakat sangat penting demi
kelancaran pembangunan desa. ketiga, dalam melaksanakan program
desa tentang pembangunan desa masih terjadi beda persepsi antara
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu dalam
menjalankan program pembangunan desa terjadi terjadi tarik
menarik pembangunan yang akan segera di selesaikan. Tapi kendala
tersebut masih bisa di selesaikan dengan cara musyawarah mufakkat.
Karena jalan satu-satunya dalam mengatasi beda persepsi itu adalah
musyawarah mufakat.
Sumber : (http://jurnalonline.um.ac.id/ di akses pada tanggal 12 juni
2015, pukul 10:00 WIB)

Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini

adalah Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Sinergisitas

Dengan Kepala Desa Untuk Membangun Pemerintahan Yang Demokratis di

Desa Matekan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. Hal ini

menunjukan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang

akan di lakukan oleh penulis. Penelitian yang akan di lakukan oleh penulis

berjudul interaksi politik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala

Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Fenomena saat ini yang terjadi bahwa keharmonisan hubungan antara  Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala  Desa dalam pelaksanaan

pemerintahan desa tidak dapat berjalan dengan semestinya. Wewenang yang

dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa tidak di manfaatkan secara baik.

Salah satu contoh adalah di Desa Alai Utara bahwa Badan Permusyawaratan

Desa bukan sebagai pengawas aparat desa Hal ini terlihat dari beberapa

pernyataan dari masyarakat setempat.
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Berdasarkan wawancara dari salah satu masyarakat setempat, Apyudi Prawira

yang menyatakan :

“Peran Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan
pemerintahan desa saat ini belum terlihat sebagaimana mestinya. Seperti
tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintah
desa. Padahal kami mengharapkan adanya perhatian dari BPD, karena
BPD adalah penampung aspirasi dari masyarakat seharusnya” .
(Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu, 21 Maret 2015 pukul 13.44
WIB)

Selaras dengan pendapat Apyudi Prawira, Sabilly Rahman sebagai

masyarakat setempat pun memberikan komentarnya mengenai koordinasi

BPD:

“Selama ini koordinasi Badan Permusyaratan Desa (BPD) tidak terlihat
harmonis. Seperti dalam pengambilan keputusan hanya terlihat dari salah
satu pihak saja. Sehingga cenderung kekuasaan yang di pegang hanya
dikuasai oleh Kepala Desa dan ini sudah terjadi dari tahun-tahun
sebelumnya, sampai saat ini belum ada perubahan koordinasi antara Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa”. (Berdasarkan
wawancara yang dilakukan peneliti pada Hari Sabtu, 21 Maret 2015 pukul
16. 54 WIB).

Pernyataan Sabily Rahman diperkuat oleh pernyataan Kepala Desa Alai Utara

menurutnya:

“Keaktifan Badan Permusyawaratan Desa saat ini memang kurang aktif.
Selama kurang lebih dua tahun Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) baru melakukan rapat sebanyak tiga kali.
Memang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Alai Utara kurang
aktif karena masih perlu arahan mengenai tugas dan fungsi sebagai Badan
Permusyawaratan Desa”. ( Berdasarkan wawancara yang dilakukan oeh
peneliti Pada Minggu, 5 April 2015 pukul 16.21)

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa adanya permasalahan antara Badan

Permusyawartan Desa dan Kepala Desa sudah lama mengalami keadaan yang

kurang baik. Hal tersebut terlihat dalam melaksanakan tugas dan fungsi
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terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. Kondisi ini sama halnya dengan

kepemimpinan sebelumnya dimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

kurang memahami dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut.  Pemerintah

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentunya bisa menciptakan

keharmonisan sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan

apa yang diinginkan oleh masyarakat melalui aspirasi-aspirasi dari

masyarakat.

Berdasarkan observasi di lapangan pada tanggal 3 April 2015 bahwa interaksi

politik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa memang

kurang terlihat begitu baik. Hal ini terlihat pada aktivitas kegiatan pemerintah

desa di Kantor Desa Alai Utara yang tidak aktif. Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) dan Kepala Desa semestinya memiliki kegiatan rutin agar

interaksi politik dari dua lembaga ini bisa berjalan dengan baik. Sesuai

dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa masing-

masing kedua unsur pemerintah desa sudah memiliki tanggung jawab seperti

tugas dan fungsi aparatur desa.

Permasalahan ini mengungkapkan bahwa adanya ketidakaktifan di Badan

Permusyawaratn Desa (BPD) cenderung kurang aktif dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa sehingga belum memberikan kontribusi yang lebih sebagai

lembaga yang memiliki tugas dan fungsi sebagai mana mestinya. Sesuai

dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa, BPD

memiliki wewenang untuk membuat peraturan desa dengan aparat desa.

Pembuatan peraturan desa yang semestinya dilakukan oleh Badan
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Permusyawaratan Desa merupakan salah bentuk kontribusi yang bisa

dilakukan oleh BPD namun hal tersebut belum dilakukan oleh Badan

Permusyawartaan Desa (BPD) Desa Alai Utara Kecamatan Lembak

Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan penjelasan

di atas mengenai permasalahan ketidakaktifan Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) penulis melihat dari absensi kehadiran rapat sebagai berikut:

Tabel 1. Absensi Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Perangkat
Desa 25 Februari Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pengelolaan
Kegiatan (UPK) dalam Pelaksanaan Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya
di Desa Alai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera
Selatan

NO Nama Jabatan
Absensi

Hadir Tidak
Hadir

1 Zulman Kepala Desa Alai Utara 
2 Indrawandi Sekretaris Desa 
3 Ebiet Fiaramon Kaur Pemerintahan 
4 Agusin, SE Kaur Ekobang 
5 Herwanto, S.PdI Kaur Kesra 
6 Rudi Ananto Kap. Kantibmas 
7 Sapli Kap. P. Tani 
8 Hedi Kadus I 
9 Hairon Kadus II 

10 Zulkipli Kadus III 
11 Yendi Herwan Kadus IV 
12 Abd. Aripin, S.PdI Ketua BPD 
13 Mat Darmali Wakil Ketua BPD 
14 Dedi Efrian Sekretaris BPD 
15 Kurnia Anggota 
16 Abdullah Anggota 
17 Rudi Hartono Anggota 
18 Rizal Efendi Anggota 
19 Hata Anggota 
20 Tonowadi Anggota 

Sumber : Dokumen Absensi Rapat Desa Alai Utara Kecamatan Lembak
Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan Tabel 1 tentang Pembentukan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK)

dalam pelaksanaan bantuan stimulus perumahan swadaya di Desa Alai

Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan
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menunjukan bahwa kehadiran rapat aparatur pemerintah desa belum

maksimal. Terlihat dari jumlah kehadiran yang tidak mencapai 20 orang. Hal

ini terlihat dari total jumlah pemerintah desa 20 orang, sedangkan yang hadir

hanya 12 orang (60%) dan yang tidak hadir berjumlah 8 orang (40%).

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah,

karena pemerintahan desa yang berhubungan dan bersentuhan langsung

dengan masyarakat. Sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan

daerah sangat didukung dan ditentukan oleh aparat desa dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah.

Interaksi semestinya dilakukan dengan baik oleh pemerintahan desa sehingga

dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan

perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Proses pemerintahan desa yang baik tercipta dari adanya check and balances

system antara Aparat Desa dengan BPD sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kontrol atas jalannya penyelenggaraan

pemerintahan desa dapat dilakukan secara kolektif yakni aparat desa mampu

berkerja sama dengan BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa atau

sebaliknya, karena dengan adanya kemitraan yang harmonis maka akan

tercipta pembangunan yang memajukan bagi desa. Pelaksanaan dan

kenyataannya dilapangan masih banyak BPD diberbagai nusantara yang

masih belum berjalan secara optimal dan belum sesuai dengan tugas serta

fungsi yang semestinya sebagai lembaga penyalur aspirasi masayarakat desa.
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Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah interaksi politik Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam pelaksanaan

pemerintahan desa. Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya koordinasi

dan solidaritas antara Kepala Desa dan BPD di Desa Alai Utara Kecamatan

Lembak Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Praktik-praktik

hubungan kerja yang kurang harmonis dan menunjukkan kecenderungan

terjadinya dominasi oleh Kepala Desa dibadingkan Badan Permusyawaratn

Desa (BPD). Disisi lain, kententuan Undang-Undang Nomor. 6 tahun 2014

tentang Desa yang mengatur mengenai fungsi dan kewenangan kepala desa

juga telah melebihi batas kewenangan.

Sehubungan dengan itu, pelaksanaan fungsi pemerintahan desa yang efektif,

mutlak diperlukan karena pemerintah desa merupakan lembaga yang

memiliki peran dan potensi yang cukup besar dalam proses perumusan desa.

Selain itu. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang

seyogianya merupakan unsur pemerintah desa yang harus bersama-sama

dalam melaksanakan pemerintahan desa.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti interaksi

politik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam

Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Alai Utara Kecamatan Lembak

Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
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B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana interaksi politik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan

Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Alai Utara

Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

2. Apa implikasi interaksi politik Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

dengan Kepala Desa terhadap kinerja pemerintah desa Alai Utara

Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaksan interaksi politik

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam Pelaksanaan

Pemerintahan Desa di Desa Alai Utara Kecamatan Lembak Kabupaten Muara

Enim Provinsi Sumatera Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil yang akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan

sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini merupakan salah satu kajian ilmu pengetahuan

khususnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya yang

berkaitan dengan interaksi politik antara Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) dan Aparatur Desa.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan masukan aparat

Desa Alai Utara yang menangani langsung mengenai masalah interaksi

politik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam

Pelaksanaan pemerintahan desa.


