
 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

HUBUNGAN KEMITRAAN KEPALA DESA DAN BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  

PEMBANGUNAN FISIK DESA 

(Studi Pada Desa Sripendowo Kecamatan Sri Bhawono  

Kabupaten Lampung Timur) 

 

Oleh : 

Alex H Situmorang 

 

Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai Pemerintahan desa dengan  

tugasnya  masing-masing memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan membangun 

masyarakat desa. Hubungan  kerja  kedua  lembaga  ini  yakni  bersifat  kemitraan. 

Hubungan  kemitraan  antara   Kepala  Desa  dengan  BPD  seringkali  tidak berjalan  

dengan  baik.  Terdapat  persoalan-persoalan  yang  timbul  terkait  dengan hubungan 

kerja tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana 

hubungan kemitraan Badan Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa dalam 

penyelenggaraan pembangunan fisik Desa Sripendowo Kecamatan Sri Bhawono 

Kabupaten Lampung Timur. 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah 

data primer dan sekunder. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk 

uraian, lalu dintreprestasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan 

dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutkan ditarik suatu kesimpulan. 

 

Hubungan kerja kedua lembaga ini yakni bersifat kemitraan, konsulatif, dan 

koordinatif. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia tidak dapat 

dipungkiri hubungan kemitraan antara Kepala Desa dengan BPD seringkali tidak 

berjalan dengan baik. Terdapat persolan-persoalan yang timbul terkait dengan 

hubungan tersebut.  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa hubungan kemitraan 

Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan 

pembangunan fisik Desa Sripendowo masih ada konflik dalam pucuk pemegang 

kekuasaan yang masih berada ditangan Kepala Desa karena ada otoritas tertentu dari 

Kepala Desa oleh perangkat yang lain tidak bisa ikut campur didalamnya. 

Konsolidasi antara Kepala Desa dengan BPD Sripendowo sudah terlaksana. Kepala 

Desa dan BPD mampu menyatukan pendapat mereka meskipun sering sekali terjadi 



 

 

perbedaan pendapat, namun hal tersebut tidak pernah memunculkan konflik diantara 

Kepala Desa dengan BPD. Koordinasi antara Kepala Desa Sripendowo dengan BPD 

dalam pembangunan sudah terjalin. Jarangnya BPD hadir ke kantor desa bisa 

menghambat proses koordinasi yang terjalin antara Kepala Desa dengan BPD. 
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