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ABSTRAK 

Birri, Muhammad Fatihul. 2017. Model Optimalisasi Kinerja Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemerintahan Desa Perskpektif Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Butuh Kecamatan 

Kalikajar Kabupaten Wonosobo). Skripsi. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 

Universitas Negeri Semarang. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si 

Kata Kunci: Kinerja; Model Optimalisasi; BPD; Pemerintahan Desa. 

Penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi 

dasar Otonomi Desa. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa(BPD)Perspektif 

Undang- undang No 6 Tahun 2014 merupakan upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang berfungsi sebagai mengayomi adat isitiadat, 

membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta 

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Model 

Optimalisasi Kinerja perlu diwujudkan karena pentingnya dalam menjalankan roda 

pemerintahaan Desa serta para perangkat Desa Butuh yang membantu Kinerja BPD 

Desa Butuh 

Kajian dan Teori yang digunakan teori negara kesatuan, teori sistem hukum, 

teori otonomi daerah, konsep pemerintahan desa dan model optimalisasi kinerja 

BPD perspektif undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa.  

Pendekatan Kualitatif, jenis penelitian yuridis-sosiologis , fokus penelitian 

model optimalisasi kinerja BPD dalam pemerintahan desa, lokasi penelitian di Desa 

Butuh Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, sumber data primer dan 

sekunder. Teknik pengumpulan dan data wawancara, observasi dan dokumentasi, 

validitas data dengan triagulasi dan teknik analisis data. 

Hasil Menunjukkan bahwa Profil Pemerintahan Desa Butuh Kecamatan 

Kalikajar Kabupaten Wonosobo dalam Kinerja BPD dalam Pemerintahan Desa 

perskpektif Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang terdiri dari  2 indikator yaitu 

koordinasi dan komunikasi yang dilakukan antar Kepala Desa dan BPD dalam 

hubungan kinerja. Model Optimalisasi tentang kendala BPD Desa Butuh yang 

dihadapi pemerintah Desa Butuh dalam Kinerja. 

Simpulan penelitian dan pembahasan ini adalah Model Optimalisasi kinerja 

BPD dalam pemerintahan desa cukup baik. Kendala-kendala kinerja BPD dalam 

melakukan pemerintahaan desa yaitu terdiri dari kendala internal maupun eksternal. 

Model kinerja BPD dalam Pemerintahan Desa dengan Model berbasis E-

Goverment. Saran yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan kerjasama antara 
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pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas 

Hukum untuk memberikan pembekalan legal drafting kepada BPD, perlu alokasi 

dana yang memadai bagi operasional kegiatan BPD, Pemerintah perlu 

mempertimbangkan adanya imabalan, yaitu berupa tunjangan kepada BPD.  
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Pemerintahan Desa terdiri atas pemerintahan desa yang meliputi kepala 

desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa 

merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan BPD. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga 

perwujudan demokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota 

BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan 

wilayah yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. 

Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu lembaga legislasi dan 

wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki 

kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, 

dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislatif desa, BPD bertugas 

membuat peraturan desa (PERDES) dimana BPD ikut serta dalam merumuskan 

dan menetapkan peraturan desa yang akan ditetapkan dan dijalankan oleh 

pemerintah desa.Produk dari Perdes salah satunya APBDes. 

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah 

akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, 

sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung 

dan ditentukan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

sebagai bagian dari Pemerintah Daerah.  
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Penyelenggaraan pemerintahan desa yang outputnya pelayanan publik, 

pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap 

tahun yang dituangkan dalam APBDes. Dalam APBDes inilah terlihat apa yang 

akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan. Sesuai ketentuan PP No. 

37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa pembahasan Perdes 

APBDes dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengingatkan adanya sistem 

pemerintahan dan agar lebih efektif dan efesien serta demokrasi. Dengan 

demikian maka haruslah ada sebuah lembaga legelasi desa dan yang berperan dan 

berfungsi membuat keputusan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khusunya 

dalam membuat keputusan desa.  

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai wewenang: 

a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; 

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan 

peraturan kepala desa; 

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; 

d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa; 

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat; 

f. Menyusun tata tertib BPD. 
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Sedangkan dalam pasal 209 lebih lanjut dinyatakan bahwa Badan 

Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala 

Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian 

diharapkan  dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang 

demokratis yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Pemerintah Desa yang semula 

merupakan unit pemerintahan terendah di bawah Camat, berubah menjadi sebuah 

self governing society yang mempunyai kebebasan untuk mengurus kepentingan 

masyarakat setempat dan mempertanggungjawabkan pada masyarakat pula. 

Bahwa dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokratis dalam 

penyelenggara pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk 

berpatisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka 

setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai 

mufakat. Oleh karena itulah, Badan Permusyawaratan desa mempunyai fungsi 

mengayomi adat istiadat, menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksananaan 

peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan 

pemberhentian kepala desa 

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, sejak 

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka 

pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota 

dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai ketentuan peraturan 

Perundang-Undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas 
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penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan.Adapun hak 

otonomi atau hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa sebagai 

daerah hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa.  

      Otonomi Desa harus menjadi inti dari konsep NKRI. Dengan catatan 

bahwa”otonomi desa” bukan merupakan cabang dari daerah otonom daerah 

karena yang memberi inspirasi adanya otonomi daerah yang khas bagi NKRI. Hal 

tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan, meningkatkan 

pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa , dan 

meningkatkan daya saing desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa Pasal 7 ayat 3). 

Desa menurut Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 

mengartikan Desa sebagai berikut: 

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul 

dan atau/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Hal tersebut menjelaskan bahwa desa 

mempunyai wewenang untuk mengurus sendiri pemerintahannya. Dan 

mementingkan masyarakat setempat yang berdasarkan prakasa masyrakat , hak 

asal usul dan hak tradisional yang di akui dan di hormati. 
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Rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 

Desa, Bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurusi urusan 

Pemerintahan, hal ini terdapat unsur-unsur otonomi Desa yang penting  antara lain 

adalah:1)adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat desa yang 

bersangkutan;2)tanah,pusaka,dan kekayaan desa;3)sumber-sumber pendapatan 

desa;4)urusan rumah tangga desa;5)pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari 

kalangan masyarakat desa yang bersangkutan, yang sebagai alat desa yang 

memegang fungsi”mengurus”;6)lembaga atau badan perwakilan atau 

musyawarah, yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa 

memegang fungsi”mengatur”. Kemudian Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah 

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD ) dalam Pemerintahan Desa 

dengan berbagai  fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan 

check and balances dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian 

di sisi lain, kehadiran BPD juga disinyalir menimbulkan berbagai permasalahan 

di tingkat desa terutama yang menyangkut hubungan kerja antara BPD dengan 

Kepala Desa yang diatur berdasarkan kaidah normatif. 

Kondisi ini tentunya perlu dihindari, karena alasan apapun antara 

Pemerintah Desa dengan BPD menjalankan satu fungsi yang utuh dalam suatu 

sistem pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antara semua 
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unsur, terutama antara kepala desa dengan BPD. Dengan demikian diharapkan 

akan mendorong peningkatan kinerja BPD itu sendiri. Sesuai hasil prasurvei 

menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya di Desa 

Butuh memperlihatkan fenomena yang kurang menggemberakan. Artinya bahwa 

BPD yang ada di desa tersebut kurang berperan dalam menjalankan fungsinya, 

baik sebagai lembaga legislasi desa, lembaga pengayom adat, lembaga penyalur 

aspirasi masyarakat desa dan lembaga pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan desa. 

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah 

akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, 

model optimalisasi kinerja BPD harus di arahkan untuk dapat menciptakan 

pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi 

dalam masyarakat. Persepsi dan langkah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi organisasi, aparatur pemerintahan Desa Butuh Kecamatan Kalikajar 

Kabupaten Wonosobo perlu peningkatan peranan kelembagaan desa yang perlu 

dilakukan di era otonomi daerah sekarang ini. 

Tabel 1.1 Susunan Perangkat Desa 

No Tugas Nama Pendidikan 

1 Kepala Desa Mustofa SMA 

2 Kaur Pemerintahan Rochim SMP 

3 Kaur Pembangunan Sukamto SMP 

4 Kaur Kersa Ahyaro SMP 

5 Kaur Keuangan Paiman Santoso SMP 

6 Kaur Umum Dikroni SMP 
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No Tugas Nama Pendidikan 

7 PTL Sarsidi SMP 

8 PTL Mudzakir SMP 

9 PTL Tubari SMP 

10 PTL NTCR Abdul Rosyid SD 

11 PTL NTCR Abdul Rohim SD 

12 Kepala Dusun Parsidi SMP 

13 Kepala Dusun H. Chomaedi SMP 

14 Kepala Dusun Hadi Yanto SMP 

15 Kepala Dusun Turmadi SMP 

 

Desa Butuh memiliki hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri. 

Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintahan desa yang meliputi Kepala Desa, 

Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan 

pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama BPD.Lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan desa adalah BPD. Hasil penelitian awal menunjukan bahwa peranan 

kelembagaan desa dalam menunjukan bahwa peranan kelembagaan desa dalam 

menyusun APBDes sebagian sudah berjalan sesuai harapan, namun masih banyak 

hambatan dan kendala di lapangan.  

Peran Dominan terlihat hanya kepada kepala desa atau hukum tua saja 

terutaman dalam optimalisasi kinerja BPD. Kajian penelitian di arahkan pada 

Model kinerjanya BPD dan bagaimana kinerja BPD dalam pemerintahan  di Desa 
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Butuh Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Masalahnya terkadang BPD 

tidak melaksanakan fungsi secara optimal untuk mewujudkan APBDes yang 

partisipatif, forum BPD menjadi elit desa semata dimana saluran aspirasi 

masyarakat terhambat terutama dalam penyusunan APBDes yang memerlukan 

pembahasan secara partisipatif begitu juga pengawasannya sebagaimana salah 

satu tugas BPD menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat.  

Bagi kepala desa dan BPD di Desa Butuh Kecamatan Kalikajar Kabupaten 

Wonosobo hendaknya menyadari peran, tugas, fungsi, dan  apa yang disebut 

budaya organisasi. Supaya pemerintah Desa memiliki kerangka berpikir 

sistematis, terarah dan terukur dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang 

mandiri, sejahtera dan berkeadilan social, pengelolaan Keuangan Desa sebagai 

rangkaian yang diawali dengan kegiatan perencanaan,yaitu penyusunan APBDes. 

seperti tingkat pendidikan anggota BPD yang masih rendah serta kesibukan 

bekerja masyarakat Desa Butuh, menyebabkan kurangnya pemahaman warga 

mengenai fungsi, tugas dan wewenang BPD untuk mengatasi hal tersebut.  

Tabel 1.2 Susunan Organisasi BPD Desa Butuh 

No Nama Jabatan Pendidikan 

Terakhir 

1 Taufik  Ketua BPD SMP 

2 Hamdan Rosyadi  Wakil Ketua SMP 

3 Sukirno  Sekretaris SMA 

4 Muh Yasir  Anggota SMP 

5 Yitno Saputro  Anggota SD 
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6 Suroso  Anggota SMP 

7 Kamtiyono  Anggota SMA 

8 Basiran  Anggota S.1 

9 Wahyudi  Anggota SMP 

10 Sugiyanto  Anggota SD 

11 Abu Cholid  Anggota SD 

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 5 bahwa 

pelaksanaan penyelenggaraan desa harus dilaksanakan secara demokratis, terkait 

dengan optimalisasi kinerja BPD pada pemerintah desa yang merupakan Instrumen 

yang sangat penting dalam menentukan rangka perwujudan tata pemerintahan desa 

yang baik di tingkat desa. Argumen diatas menjadi perlunya dilakukan penelitian 

mengenai Model Optimalisasi Pemerintah Desa dalam Pemerintahan Desa 

Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa studi di Desa Butuh 

Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. 

Berdasarkan pada observasi awal di Desa Butuh Kecamatan Kalikajar, realitas 

menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Butuh tingkat pendidikannya 

masih tergolong rendah, tetapi demokrasi di Desa Butuh dapat berjalan denga baik, 

hal itu dapat di tunjukkan denga sudah tersalurnya aspirasi masyarakat melalui BPD 

dan Pemerintahan di Desa Butuh dapat berjalan secara akuntabel dan transparan, 

hal tersebut tidak lepas dari perananan Badan Permusyawaratan Desa. 

Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) dengan Kepala Desa sebagai 

Unsur Penyelenggara pemerintahan Desa di  Desa Butuh Kecamatan Kalikajar 
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Kabupaten Wonosobo dalam penyusunan Peraturan Desa. Penulis ini akan berfokus 

pada: 1) Bagaimanakah Kinerja Badan Permusyawaratan Daerah di Desa Butuh 

Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. 2) Bagaimanakah Model Optimalisasi 

Kinerja Permusyawaratan Daerah di Desa Butuh Kecamatan Kalikajar Kabupaten 

Wonosobo. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat di identifikasikan masalah 

yang di temukan yaitu: 

1. Kualitas kinerja  Badan Permusyawaratan Desa dalam proses 

pemerintahan desa di Desa Butuh Kecamatan Kalikajar Kabupaten  

Wonosobo dengan masyarakat di rasakan kurang berfungsi dengan 

baik. 

2. Perspektif penyusunan Peraturan Desa tentang kinerja Badan 

Permusyawaratan yang selama ini di anggap kurang efektif kepada 

kepentingan masnyarakat Desa Butuh Kecamatan Kalikajar 

Kabupaten Wonosobo. 

1.3  Pembatasan Masalah 

       Dari uraian identifikasi masalah di atas maka peneliti membatasi masalah 

1. Masih kurang pengetahuan dan pemahaman yang dimliki oleh Anggota 

BPD Perihal Pelaksanaan tugas dan fungsinya. 

2. Pelaksanaan kinerja fungsi BPD dan tugas BPD harus di tingkatkan guna 

menghasilkan rekomendasi kebijakan yang baik untuk pembangunan 

desa.  
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1.4  Rumusan Masalah 

      Rumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap 

penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan 

penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-

sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Agar permasalahan yang 

diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang 

diinginkan maka perlu di susun perumusan masalah: 

1. Bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Butuh 

Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo perspektif Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014? 

2. Bagaimana Model Optimalisasi Kinerja Permusyawaratan Desa dalam 

Pemerintahan di Desa Butuh Kecamatan Kalikajar Kabupaten 

Wonosobo perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014? 

1.5  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam 

pemerintahan  di Desa Butuh  Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo 

2. Untuk menemukan model kinerja, fungsi BPD dalam pemerintahan Desa 

Butuh Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. 
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1.6  Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

a. Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat menambah 

wawasan kepustakaan terkait permasalahan yang berhubungan dengan 

kinerja BPD dalam Pemerintahan di Desa . 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dan pengembangan 

bagi ilmu hukum pada umumnya. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, penelitian ini dapat dijadikan 

masukan bagi pemerintah Kabupaten Wonosobo terhadap Model Kinerja  

BPD dalam pemerintahan di Desa Butuh Kecamatan Kalikajar Kabupaten 

Wonosobo. 

b. Bagi Peneliti, Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti, melatih 

mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur 

kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah di peroleh. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah 

proposal atau laporan penelitian karena pada bab ini diungkapkan pemikiran atau 

teori-teori yang melandasi dilakukannya penelitian. Teori yang disajikan pada bab 

tinjauan pustaka menerangkan hubungan antara beberapa konsep yang digunakan 

untuk menjelaskan masalah penelitian. Konsep-konsep tersebut kemudian akan 

dijabarkan menjadi variabel-variabel penelitian. Oleh sebab itu, bab ini juga harus 

menyajikan temuan-temuan penelitian yang berkaitan dengan masalah atau variabel 

penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam 

membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, penulis membutuhkan 

landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep 

tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat.  

2.1. Penelitian Terdahulu 

Hasil yang penyusun pahami atas berbagai karya tulis baik berupa buku-buku 

ilmiah, skripsi, jurnal ataupun yang lain, telah banyak ditemukan karya-karya yang 

membahas persoalan Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra pemerintah desa 

dalam penyususan dan penetapan peraturan desa, hal ini tentu saja karena tema 

tersebut sendiri termasuk dalam kategori persoalan klasik. Namun dalam mencari 

referensi yang membicarakan tentang optimalisasi kinerja BPD dalam 

pemerintahan desa dan kendala-kendala kinerja yang dialami BPD, penyusun 

belum menemukan yang menjelaskan hal itu, namun hanya sebuah karya-karya 
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yang dapat disebutkan disini yang menjadi acuan penyusun dalam mereview materi 

yang akan diteliti adalah sebagai berikut. 

Sebuah kripsi hasil penelitian lapangan Ahmad Nuralif mahasiswa Siyasah 

Syariyyah berjudul Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa Dan 

BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kesejahteraan Umum (Studi Kasus 

Desa Permagsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor), dalam kesimpulannya 

hanya sedikit menyinggung peran BPD selaku legislatif desa yang mampu 

menciptakan chek and balance dalam penyelenggaraan pemerintah desa, tidak 

menjabarkan sesuai yang penyusun teliti di skripsi ini bagaimana proses 

pembentukan peraturan desa dari mulai penyerapan aspirasi masyarakat, membuat 

rapat untuk membawa aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa 

sampai penetapan dan kendala-kendalanya, sehingga kinerja anggota Badan 

Permusyawaratan Desa dapat efektif dalam menciptakan peraturan desa yang sesuai 

kepentingan masyarakatnya. 

Membangun Good Governance di Desa. Buku yang ditulis pada tahun 2003 

oleh AAGN Ari Dwipayan dalam bab III dijelaskan bahwa dalam konteks 

pembangunan institusi demokrasi desa, kehadiran badan Permusyawaratan Desa 

telah memberikan instrumen kelembagaan bagi masyarakat desa untuk 

berpartisipasi dalam politik desa. Ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan 

kepentingan, terlibat dalam proses politik, dan turut mengontrol jalannya proses 

politik di level desa terakomondasi dengan keberadaan BPD, akan tetapi tidak 

menjelaskan mengenai fungsi BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam 

penyusunandan penetapan peraturan desa. 
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Moh. Ali Hasan Taufiq (dalam skripsinya yang berjudul: Kedudukan dan Peran 

Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa studi kasus Desa 

Karangkiring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Universitas Gresik Tahun 

2012). Menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang 

berfungsi sebagai legislasi dan pengawasan terhadap peraturan Desa, disamping itu 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berfungsi mengayomi ada istiadat yang 

hidup ditengah-tengah masyarakat,menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana 

menciptakan kehidupan demoktratik, memberikan pelayanan sosial yang baik 

sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram 

dan berkeadilan. 

Penelitian kedua berjudul Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Perannya di Era Otonomi Daerah (Suatu 

Studi di Desa Mosu Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintui Provinsi Papua 

Barat)2010, artikel ditulis oleh Musa Orocomna, Masje Pangkey, dan Sonny 

Rompas. Dalam penelitian tersebut menjelaskan kinerja BPD dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya di desa Mousum Distrik Moskona 

Utara Kabupaten sebagai lokasi penelitian ini memperlihatkan fenomena yang 

kurang menggembirakan. Artinya bahwa BPD yang ada di desa tersebut kurang 

berperan, kinerja belum optimal dalam menjalankan tugasnya. Hal ini di 

indikasikan dengan frekuensi pertemuan atau rapat-rapat yang dilaksanakan BPD 

(bersama dengan pemerintahan desa) sangat minim. 



16 
 

 
 

Penelitian ketiga di tulis oleh Earlita Korompis (2011) dalam artikel nya yang 

berjudul Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsi 

Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Tambuan Kabuapten Minahasa Sulawesi 

Utara). Penelitian  ini menerangkan bahwasanya BPD berkedudukan  sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa, kedudukan inilah yang menjadikan BPD sebagai 

lembaga yang turut menentukan keberhasilan dalam pemerintahan di desa. 

Pelaksanaan BPD dalam pemerintahan di Desa Temboan belum optimal dalam 

menggali, menampung, mmenghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat belum optimal dan kinerjanya dalam pemerintahan belum baik. 

Berikut ini adalah penelitian terdahulu dan kebaharuan penelitian yang 

diuraikan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel. 2.1 Kebaharuan dengan penelitian penelitian terdahulu 

 

Peneliti Judul Tahun Kebaruan Penelitian 

Moh. Ali Hasan 

Taufiq 

Kedudukan dan Peran 

Badan 

Permusyawaratan 

Desa dalam 

Pemerintahan Desa 

studi kasus Desa 

Karangkiring 

Kecamatan Kebomas 

Kabupaten Gresik 

2012 Badan Permusyawaratan Desa  di Desa 

Karangkiring selalu menampung aspirasi 

masyrakat yang disampaikan oleh 

masyarakat desa  Karangkiring yang 

berkembang di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat sebagai langkah –langkah 

yang diambil perumusan dan penetapan 

peraturan serta program kerja 

pembangunan kerja, pada soal 

menampung aspirasi masyarakat  terhadap 

perencanaan yang akan di susun 

tertampung. Partisipasi masyarakata 

bersama pemerintahan desa dalam 

perencanaan pembangunan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa   

1. Dalam aspek kehandalan (reliability), 

dari hasil penelitian terungkap bahwa 

aspek reliability (kehandalan) mengenai 

anggota BPD dan Pemerintah  dalam 

menangani setiap aspirasi masyarakat, 
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handal dalam segi waktu dan ketepatan 

proses pelayanan  

2. Aspek daya tanggap (responsiveness) 

pegawai pemerintahan desa dalam hal 

membantu masyarakat sudah maksimal, 

bisa dikatakan  bahwa dalam pelaksanaan 

pemerintahan desa Karangkiring mampu 

memberikan pengaruh pada peningkatan 

kinerja BPD dalam pemerintahan di Desa 

Karangkiring. Hal itu dapat terlihat dari 

sikap petugas yang menerangkan dengan 

sejelas-jelasnya mengenai prosedur 

pelayanan dan menerima kritik mapun 

saran dengan sepenuh hati sebagai 

interopeksi untuk layanan yang lebih 

baik.  

 

Musa 

Orocomna, 

Masje Pangkey, 

dan Sonny 

Rompas. 

Evaluasi Kinerja 

Badan 

Permusyawaratan 

Desa (BPD) Dalam 

Menjalankan Fungsi 

Dan Perannya di Era 

Otonomi Daerah 

(Suatu Studi di Desa 

Mosu Distrik 

Moskona Utara 

Kabupaten Teluk 

Bintui Provinsi Papua 

Barat) 

2010 Dalam evaluasi kinerja BPD di desa  

Moskona, peneliti merumuskan dalam  

penarikan kesimpulan mengenai  

1) Implementasi atau pelaksanaan 

pelayanan dan pengawasan atas 

penyelenggaraan dalam evaluasi 

kinerja BPD sebagai lembaga 

masyarakat  telah menjalankan 

fungsi pengayoman adat yang 

terdapat masih banyak masalah 

adat seperti hak kepemilikan tanah 

adat, menurut sebagai besar 

informan telah dapat diselesaikan 

melalui forum musyawarah BPD 

Kampung Moskona 

2) Pelaksanaan fungsi pengayoman 

adat salah satu fungsi BPD adalah 

membuat peraturan desa(PerDes). 

Menurut sebaian informan bahwa 

fungsi legislasi ini telah 

dilaksanakan dengan baik, namun 

ada sebagian besar informan yang 

menganggap belum optimal 

dilakukan fungsi ini oleh BPD.   

3) Pelaksanaan fungsi pengawasan . 

Hampir keseluruhan informan 

menyatakan bahwa fungsi 
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pengawasan telah dijalankan 

dengan baik oleh BPD kampung 

Mousum, mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan sampai 

pada tahap pemanfaatannya. 

 

Earlita 

Korompis 

Kinerja Badan 

Permusyawaratan 

Desa Dalam 

Menjalankan Fungsi 

Pengawasan 

Pemerintahan (Studi 

di Desa Tambuan 

Kabuapten Minahasa 

Sulawesi Utara) 

2011  Badan Permusyawaratan Desa 

merupakan salah satu unsur penting dalam 

pemerintahan desa. Mengingat tugas, 

kedudukan dan fungsinya BPD memiliki 

Peran Penting dalam menciptakan 

pemerintahan desa yang bersih, efektif 

dan terarah. Dalam hal ini BPD dalam 

menjalankan kinerja pemerintahan 

meliputi: 

1) Kinerja dalam pengawasan 

2) Kinerja dalam menciptakan 

kinerja yang bersih dan terarah 

3) Fokus dengan keinginan dan 

aspirasi masyarakat. 

Ahmad Nuralif Kajian Hukum Islam 

Tentang Peranan 

Pemerintah Desa Dan 

BPD Dalam 

Pelaksanaan 

Pembangunan Dan 

Kesejahteraan Umum 

(Studi Kasus Desa 

Permagsari 

Kecamatan Parung 

Kabupaten Bogor), 

2010 pembangunan institusi demokrasi desa, 

kehadiran badan Permusyawaratan Desa 

telah memberikan instrumen kelembagaan 

bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi 

dalam politik desa. Ruang bagi 

masyarakat untuk menyuarakan 

kepentingan, terlibat dalam proses politik, 

dan turut mengontrol jalannya proses 

politik di level desa terakomondasi 

dengan keberadaan BPD, akan tetapi tidak 

menjelaskan mengenai fungsi BPD 

sebagai mitra pemerintah desa dalam 

penyusunandan penetapan peraturan desa 

Ari Dwipayan Membangun Good 

Governance di Desa 

2012 Ari Dwipayan dalam bab III 

dijelaskan bahwa dalam konteks 

pembangunan institusi demokrasi desa, 

kehadiran badan Permusyawaratan Desa 

telah memberikan instrumen kelembagaan 

bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi 

dalam politik desa. Ruang bagi 

masyarakat untuk menyuarakan 

kepentingan, terlibat dalam proses politik, 

dan turut mengontrol jalannya proses 

politik di level desa terakomondasi 

dengan keberadaan BPD, akan tetapi tidak 

menjelaskan mengenai fungsi BPD 
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2.1   Teori Negara Kesatuan Perskpektif NKRI 

Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat sejak 

diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 di tetapkan satu hari kemudian 

pada tanggal 18 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar 1945, meskipun beberapa 

pasal mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan. Dalam Pasal 1 ayat 

(1) di tetapkan bahwa negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk 

Republik. 

Dalam sebuah negara, persoalan pembagian kekuasaan merupakan hal 

yang biasa. Hal ini disebabkan sangat luas dan kompleknya urusan negara yang 

sangat tidak memungkinkan apabila hanya diselenggarakan dan di kontrol oleh 

satu badan/instansi pemerintah. Oleh sebab itu disinilah pentingnya konsepsi 

pembagian kekuasaan yang menghendaki agar kekuasaan negara tidak terpusat 

pada satu instansi saja, karena mengingat kekuasaan yang sentralistik 

cenderung disalahgunakan. 

Pengertian pembagian kekuasaan berbeda dengan pemisahan kekuasaan 

berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik 

mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya. Dalam kenyataan bahwa 

suatu pemisahan kekuasaan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Indonesia 

lebih tepat memilih istilah pembagian kekuasaan, yang berarti bahwa kekuasaan 

itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian tetapi tidak dapat dipisahkan. 

sebagai mitra pemerintah desa dalam 

penyusunandan penetapan peraturan desa. 
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Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu mungkin 

adanya kerja sama. 

Miriam Budiarjo membedakan teori pembagian kekuasaan menjadi dua 

yaitu : 

1. Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal yaitu pembagian kekuasaan menurut 

tingkat pemerintahan. Pembagian kekuasaan ini terlihat dengan jelas pada 

pembedaan bentuk negara kesatuan dengan Federasi. 

2. Pembagian Kekuasaan secara Horisontal, yaitu pembagian kekuasaan 

negara menurut fungsinya. Berdasarkan pembagian fungsional ini maka 

kekuasaan negara menurut fungsinya menjadi tiga yaitu kekuasaan 

legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pembagian ini lebih dikenal dengan teori 

“Trias Politicanya Montesquieu”. 

Sedangkan inti dari ajaran Trias Politica ialah adanya pemisahan kekuasaan 

dalam negara, sehingga dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan negara 

tidak berada dalam kekuasaan satu tangan. Sementara itu kekuasaan cenderung 

disalahgunakan (Power Tends to Corrrup). Ada kecenderungan untuk menyalah 

gunakan kekuasaan, dan dalam konteks ini diperlukan adanya pembatasan 

kekuasaan. 

Ismail Suny berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti materiil itu 

sepantasnya disebut Separatim of  Power (Pemisahan Kekuasaan), sedangkan yang 

dalam arti formil sebaiknya disebut Devision of  Power (Pembagian Kekuasaan). 

Dengan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar, ada dua pola 



21 
 

 
 

pembagian kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan secara Vertikal dan pembagian 

kekuasaan secara Horizontal.  

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa : 

1. Pembagian kekuasaan secara Vertikal adalah pembagian kekuasaan 

negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

2.  Pembagian kekuasaan secara Horizontal adalah pembagian kekuasaan 

kepada organ utama negara, yang dalam ketatanegaraan Indonesia 

disebut dengan lembaga negara, yang meliputi lembaga tertinggi negara 

dan lembaga tinggi negara. 

a. Pembagian Kekuasaan Negera secara Vertikal. 

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan negara dibagi 

kepada daerah-daerah otonomi melalui desentralisasi. Akan tetapi dalam Undang-

Undang Dasar tersebut tidak memerinci secara tegas tentang pelaksanaan asas 

desentralisasi dan sistem otonomi. Oleh sebab itu dalam perjalanan negara 

Indonesia terdapat bermacam-macam pelaksanaan desentralisasi dan sistem 

otonomi daerah. 

Dalam perkembangan tersebut untuk penyeleng-garaan asas desentralisasi dan 

otonomi daerah telah mengalami perubahan. Dimana perubahan tersebut setelah 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mana inti dari isi 

Undang-Undang tersebut adalah menyatakan bahwa, di dalam daerah kota  dan 

daerah Kabupaten dilaksanakan asas desentralisasi secara utuh dan bulat. Hal ini 
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berbeda dengan sebelumnya, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah 

didasarkan pada tiga asas sekaligus yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan yang diterapkan secara bersama-sama, baik di Daerah Tingkat II 

(Kabupaten dan Kota) maupun di Daerah Tingkat I (Propinsi). 

b. Pembagian Kekuasaan Negara secara Horizontal 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945 kekuasaan negara dibagi atas dua kekuasaan : a. Kekuasaan pemerintahan 

negara yang terdiri dari kekuasaan pemerintahan, berdasarkan Pasal 4 ayat (1). 

Kekuasaan ini ada di tangan Presiden; b. Kekuasaan membentuk Undang-Undang, 

berdasarkan Pasal 5 ayat (1). Kekuasan ini dipegang oleh Presiden dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi ini sebelum di amandemen. 

Kemudian setelah di amandemen ke empat Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 berubah menjadi “Presiden berhak mengajukan Rancangan 

Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. 

2.2 Negara Hukum Perspektif Welfare State 

Plato dan Aristoteles : Sebelum munculnya negara hukum terlebih dahulu di 

awali dengan munculnya cita negara hukum atau pemikiran tentang negara hukum. 

Pemikiran tentang negara hukum. Pemikiran cita negara hukum sebenarnya sudah 

sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Kenegaraan. 

Pemikiran pertama adalah Plato yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya. 

Aristoteles. Paling tidak ada 3 buah karya yang sangat relevan dengan masalah 
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kenegaraan, yaitu : Pertama Politiea (The Republica),  kedua Policos (The 

Stoteman), ketiga Nomoi (The Law). Jean Jacques Rousseau : Manusia menurut 

kodratnya adalah baik peradabanlah yang merusak manusia. Oleh karena manusia 

tidak dapat menjamin dirinya secara sendiri-sendiri, maka untuk mengatasinya 

manusia membentuk perjanjian masyarakat.  

Perjanjian masyarakat setiap rakyat selaku individu menyerahkan 

kekuasaannya kepada rakyat secara keseluruhan artinya pengalihan kekuasaan dari 

rakyat (individu) kepada rakyat (keseluruhan). Oleh karena itu pemegang 

kekuasaan tetap pada rakyat secara keseluruhan, sehingga rakyatlah yang berkuasa 

dan berdaulat. Karena pemikirannya inilah Rousseau diberi gelar sebagai bapak 

‘Teori Kedaulatan Rakyat’. Ia berpendapat, untuk membentuk pemerintahan tidak 

usah dengan mufakat bulat (Volunte de tout) tetapi sudah cukup dengan Volunte 

generale (suara terbanyak), dengan menyatakan : ‘Jika manusia tidak dapat 

menciptakan kekuasaan baru bagi kepentingan sendiri, tetapi hanya menghimpun 

serta mengatur kesemuanya seperti yang berlaku sekarang, maka satu-satunya jalan 

untuk mempertahankan dirinya ialah membentuk kesatuan kekuatan dengan cara 

menghimpun diri dalam satu badan, yang dapat digerakkan untuk bertindak 

bersama-sama agar mampu mengatasi segala masalah. Persatuan ini harus 

dihasilkan oleh kesepakatan orang banyak. 
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2.3 Teori Welfare State Perspektif Demokrasi Indonesia 

Teori ini digunakan untuk menganalisis tentang peran dan campur tangan 

pemerintah/negara dalam pembentukan perundang-perundangan guna mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Pencetus teori wefare state, Prof. Mr. R Kranenburg menyatakan bahwa negara 

harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat 

dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan 

golongan tertentu tapi seluruh rakyat (Ridwan HR,2016:19). 

Ide dasar Negara Kesejahteraan seperti dikemukakan oleh Watts, Dalton 

dan Smith sudah ada semenjak abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1978-1832) 

menjelaskan gagasan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk 

menjamin the greatest happiness (welfare)of the greatest number of their citizen, 

artinya bahwa pemerintah berkewajiban membuat bahagia sebanyak mungkin 

warganya (Bessant,2006:11). 

  Grave dalam artikelnya menyatakan bahwa: 

“The welfare state will thus not only have to ensure acces to the classical 

benefits and services, but also be aware of how citizens can be happy. This 

does not imply that the welfare state will be the provider of happiness, but 

rather that it is not only money that matters”(Grave,2008:69). 

Artinya negara kesejahteraan tidak hanya memberikan akses jaminan yang 

bermanfaat dan pelayanan. Tetapi negara kesejahteraan harus membuat warga 

negaranya bahagia (Grave, 2008:69). 
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 Konsep welfare state muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep Legal 

state atau negara penjaga malam. Konsep negara ini menempatkan pemerintah 

sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya (Ridwan 

HR,2016:14). 

Paham Negara Kesejahteraan (welfare state) lahir pada abad XIX sebagai reaksi 

terhadap kelemahan liberalisme dan kapitalisme klasik dan sekaligus rekasi 

terhadap ajaran”negara penjaga malam” yang mengidealkan prinsip pemerintah 

yang paling baik adalah yang memerintah sesedikit mungkin (the best goverment is 

the least goverment) (Jimly Assiddiqie 2006:330) 

 Konsep Negara Kesejahteraan (welfare state) merupakan jawaban terhadap 

akses-akses negatif paham kapitalisme periode pertama yang sangat meminimalkan 

peran negara (Adji Samekto:2005:18). Dalam Konsep Negara Kesejahteraan, 

gagasan bahwa menjadi gagsan bahwa pemerintah harus intervensi dan 

bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, dan karenanya harus proaktif 

mengatur kehidupan ekonomi dan sosial (Adji Samekto:2005:18). 

Intervensi tersebut bila diakitkan dengan tujuan pokok negara kesejahteraan 

(Tjandra W Riawan, 2008:4), antara lain: 

a. Mengontrol dan menggunakan sumber daya sosial dan ekonomi untuk 

kepentingan politik. 

b. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata. 

c. Mengurangi kemiskinan 

d. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantage people. 
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e. Menyediakan asuransi sosial (kesehatan dan pendidikan) bagi masyarakat 

miskin. 

f. Memberikan proteksi sosial bagi setiap warga negara. 

Secara konstitusional Negara Kesejahteraan indonesia tertuang dalam Alinea 

ke- 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat (2), Pasal 33 dan 

Pasal 34 (Djauhari:312). Pemahaman mengenai Negara Kesejahteraan terfokus 

pada dua konsep yaitu social welfare state dan  economic devolopment. Social 

welfare state berkaitan dengan altruism, hak-hak sosial, dan  redistribusi asset. Hal 

ini merupakan mekanisme redistribusi kekayaan untuk membiayai layanan sosial 

bagi masyarakat yang kurang mampu. Economic development  berkenaan dengan 

pertumbuhan, akumulasi modal, dan keuntungan ekonomi. 

2.4  Teori Sistem Hukum  (Legal System Theory) oleh Lawrence 

M.Friedmen 

Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terbagi dalam 3 komponen yaitu: 

1. Substansi Hukum (substance rule of the law), 

Dalam teori Lawrence M. Friedman di dalamnya melingkupi seluruh aturan 

baik yang tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal. 

Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam 

sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan 

baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup 
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(living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang (law 

book). 

2. Struktur hukum (structure of the law),  

Melingkup pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakan hukum. 

Struktur hukum erat kaitanya dengan sistem peradilan pidana, aplikasi 

penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat. 

3. Budaya hukum (legal structure) 

Merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, 

opini-opini, cara bertindak dan berfikir, yang mengarahkan kekuatan sosial 

dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan 

tercipta budaya hukum yang baik yang dapat merubah pola pikir masyarakat 

mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan 

masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya 

hukum (Lawrence M. Friedman,2009:12-16). 

Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan 

sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran 

kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, 

kemudian hakim mengelola bahan-bahan mentah tersebut mengelola bahan-bahan 

mentah tesebut hingga menghasilkan output berupa putusan (Lawrence M, 

Friedmen, 1975:13). 
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2.5  Konsep Otonomi Daerah Perskpektif Undang-Undang No 6 

Tahun 2014 

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan 

susunan pemerintahan, mengatur dan mengurusi rumah tangga, serta memiliki 

kekayaan dan aset. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta 

bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban 

menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagia kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa 

dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, 

memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut muka 

pengadilan. 

Otonomi daerah merupakan suatu instrumen politik dan instrumen 

administrasi/manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal 

sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat di 

daerah, terutaman menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan 

masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta 

masyarakat dan mengembangkan demokrasi.(Kaloh, 2007:13). 

Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat sendiri sesuai dengan perundang-undangan. 
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Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan atau sebuah bentuk 

pergaulan hidup yang harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain:adanya 

pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup teratur, yang 

merupakan syarat minimum yang harus dimiliki oleh tiap-tiap negara serta harus 

ada tujuannya. Para pendiri negara telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip 

pemencaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara indonesia 

yang tujuannya tercantum pada aline ke- empat Pembukaan UUD 1945: 

“melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 

dan keadilan sosial”. 

Guna mencapai maksud tersebut, para pejabat di daerah-daerah membantu 

mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah dan kesejahteraan sosial 

melalui pembangunan daerah karena daerah indonesia terbagi kedalam daerah yang 

bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi. Asas otonomi dan tugas 

pembantu secara yuridis formal tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945: 

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi 

dan daerah provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur 

dengan undang-undang. 

2. Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asa otonomi dan tugas 

pembantuan. 
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3. Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih 

melalui pemilihan umum. 

4. Gubernur, Bupati dan walikota masing-masing sebagai Kepala 

Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara 

demokratis. 

5. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-seluasnya, kecuali 

urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 

pemerintah pusat. 

6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur 

dalam undang-undang (Pipin, 2005:13-14). 

Otonomi merupakan pencerminan dari demokrasi pancasila di seluruh 

wilayah negara republik indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika suatu 

otonomi dalam suatu negara dapat berjalan dengan baik, maka demokrasi dalam 

sebuah negara tersebut pun telah dapat berjalan dengan baik pula. Perundang-

undangan di indonesia juga telah mengalami perkembangan yang berangsur-angsur 

menempuh kemajuan. Hal ini dapat dilihat dengan sistem otonomi yang juga telah 

diterapkan pada sistem Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa mempunyai 

kewenangan untuk mengurus desa untuk menjadi desa yang maju dan mandiri. 

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan 

merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaiknya pemerintah berkewajiabn 
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menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa 

dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, 

memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka 

pengadilan (HAW Widjaja,2013-165). 

Otonomi yang dimiliki oleh desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki 

oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang 

dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadat istiadatnya, bukan 

berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Otonomi desa mengandung 

prinsip keluluasaan (discretionary), kekebalan (imunitas)dan kapasitas (capacity). 

Keterpaduan antara keluasaan dan kapasitas melahirkan kemandirian desa, yakin 

kemandirian mengelola sumber daya lokal sendiri yang sesuai dengan profesi 

masyarakat lokal. Kemandirian merupakan kekuatan atau sebagai sebuah 

prakondisi yang memungkinkan proses peningkatakan kualitas penyelenggaran 

pemerintahan desa, pembangunan desa, pengembangan prakarsa dan potensi lokal, 

pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan. Untuk 

membangun otonomi desa, desentralisasi harus didorong sampai ke level desa di 

mana distribusi kewenangan tisak hanya berhenti pada pemerintah daerah saja 

tetapi perlu juga distribusi kewenangan hingga pada tingkat desa. 

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat 

untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan 
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pemerintahan berdasarkan asal-usul desa urusan yang menjadi wewenang 

pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun 

harus selalu di ingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa 

tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam 

pelaksanaan hak, kewenangn dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa 

harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dengan menekanka bahwa desa adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari bangsa dan negara indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan 

kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, 

persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan 

dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (H.A.W 

Widjaja,2003:165). 

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 

kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa berdasrkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan 

adat istiadat desa. Dan menurut pasal 19 Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang 

Desa kewenangan desa meliputi: 

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; 

2. Kewenangan lokal berskala desa; 

3. Kewenangan yang ditugasikan oleh pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, atau pemerintah daerah 



33 
 

 
 

4. Kabupaten/kota; dan 

5. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, atau pemerintah 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah Pasal 200 

dan 216 menyatakan bahwa desa di Kabupaten/Kota memiliki kewenangan-

kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara Pemerintah Desa dan BPD 

yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan 

tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan 

berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparatur daerah tentang 

kewenangan mereka, pontensi daerah dan menjaring aspirasi masyarakat di 

wilayahnya. 

Dalam undang-Undang No. 32 tahun 2004 disebutkan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan desa mencakup: 

1. Urusan pemerintahaan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang 

diserahkan pengaturannya Kepada Desa; 

2. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau 

pemerintah kabupaten/kota dan yang terakhir urusan pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa 

disertai dengan pembiyaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya 

manusia 
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Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa pasal 18 

kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggara 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut 

pasal 19 kewenangan desa meliputi: 

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; 

2. Kewenangan lokal berskala desa; 

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, atau pemerintah daerah kabuapaten/kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah. Pasal 1 poin 6 bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Otonomi Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang 

tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom daerah 

mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggerakan kepentingan 

masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan 

pertanggung jawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan 

otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di 

daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktek-praktek korupsi 
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kolusi dan nepotisme serta adanya pertimbangan antara keuangan pemerintah pusat 

dan Daerah (Widjaja, 2001:7). 

Otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratis dimana 

aspirasi rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di tiap daerah dapat 

terakomodasi dengan baik. Otonomi  daerah memungkinkan kearifan lokal masing-

masing daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai prakarsa dan inisiatif 

masyarakat daerah. Sebagaiman umum diketahui bahwa dalam rangka 

demokratisasi dan pembatasan kekuasaan, dikenal adanya prinsip pemisahan 

kekuasaan (Separation of power). Teori yang paling populer mengenai soal ini 

adalah gagasan pemisahan kekuasaan negara yang dikembangkan oleh sarjana 

Prancis bernama Montesqueieu. Menurutnya, kekuasaan negara haruslah dipisah-

pisah ke dalam fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan judikatif (Busrizalti, 2003:7). 

Prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata 

dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi daerah adalah suatu prinsip bahwa untuk 

menangani urusan pemerintahan dilaksanakan  berdasarkan tugas dan wewenang 

serta kewajiban yang nyata telah ada, serta berpontensi tumbuh, hidup, berkembang 

sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi  

bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun otonomi yang 

bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggarannya harus benar 

sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk 

memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang 

merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Siswanto Sunarno, 2012:8) 
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Asas Otonomi Daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah 

daerah berdasarkan Otonomi daerah. Prinsip penyelenggaraan Pemerintah daerah 

menggunakan Asas-asas sebagai berikut: 1) Asas Desentralisasi adalah penyerahan 

urusan Pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan 

Asas otonomi, 2) Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintaha Pusat kepada Gubernur 

sebagai wakil pemerintah Pusat, kepada instansi verikal di wilayah tertentu, 

dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan 

pemerintahan Umum, 3) Asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari 

pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagaian urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari Pemerintah 

Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten / Kota untuk melaksanakan sebagian 

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. 

2.6  Konsep Desa Perspektif Undang- Undang No 6 Tahun 2014 

Desa menurut Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 

mengartikan Desa sebagai berikut: 

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau/ hak tradisional yang diakui dan 
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dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”. 

  Hal tersebut menjelaskan bahwa desa mempunyai wewenang untuk 

mengurus sendiri pemerintahannya. Dan mementingkan masyarakat setempat yang 

berdasarkan prakasa masyrakat , hak asal usul dan hak tradisional yang di akui dan 

di hormati. Rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 

tentang Desa,. Kemudian Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 

disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah 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 

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (PPRI No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa). Menurut Undang –Undang 

Desa No. 6 Tahun 2014 Pengertian Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan 

pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, 

penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, 

pembiyaan , kordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya 
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(PEMENDAGRI No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata cara Pelaporan 

dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa). 

Susunan Pemerintahan Desa diatur dalam Pasal 202 UU No 6 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa 

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa 

terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, yang dimaksud dengan 

perangkat desa lainnya, dalam ketentuan ini adalah Perangkat Pembantu Kepala 

desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan seperti Kepala 

urusan, dan Unsur Kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain. 

1. Kepala Desa 

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di 

dalam Pasal 204 dijelaskan bahwa Kepala Desa sebagai Unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa, masa jabatannya ditetapkan selama 

6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa 

jabatan berikutny. Lama masa jabatan kepala desa ini berbeda dengan 

ketentuan yang berlaku sebelumnya yang menetapkan masa jabatan 

Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan 

terhitung sejak tanggal ditetapkan. 

2. Perangkat Desa  

Dalam Pasal 202 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Perangkat Desa terdiri dari 

Sekretaris desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa bertugas 

membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
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mempunyai peran penting khususnya dalam membantu Kepala desa di 

bidang administrasi, teknis dan kewilayahan sesuai dengan tugas 

pokoknya. Khusus bidnag administrasi menjadi standar penilaian 

kinerja Kepala desa. 

Pasal 202 (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan 

daerah dijelaskan Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari 

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sementara itu, sekretaris desa 

yang sudah ada sebelum berlaku UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa 

disi oleh bukan Pegawai Negeri Sipil , namun secara bertahap diangkat menjadi 

Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Peraturan Desa merupakan produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh 

Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka kinerja BPD 

dalam Pemerintahan Desa Undang – Undang No. 6 Tahun 2014. Peraturan Desa 

merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi dengan memperlihatkan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang- 

Undangan mengklasifikasikan Peraturan Desa sebagai salah satu bentuk Peraturan 

Daerah sebagai produk hukum daerah, sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat 

(1) dan (2): 

1. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: 

a. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Undang Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

c. Peraturan Pemerintah; 
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d. Peraturan Presiden; 

e. Peraturan Daerah. 

2. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: 

a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah provinsi bersama dengan Gubernur; 

b. Peraturan daerahPeraturan Daerah Kabuapten atau Kota dibuat oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten atau Kota bersama Buapti 

atau Walikota; 

c. Peraturan Desa atau Peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan 

Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau 

nama lainnya. 

Menurut Permendagrai No. 15 Tahun 2005 tentang jenis dan bentuk produk 

hukum daerah, peraturan desa tidak diakomondasi sebagai salah satu jenis produk 

hukum daerah, menurut pasal 2 Permendagri tersebut, jenis Produk hukum daerah 

terdiri atas: Peraturan kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, 

Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah.  

Meskipun beberapa hal yang telah diuraikan diatas menjadi titik lemah dari 

perangkat peraturan yang mengatur tentang Desa, namun secara umum ada 

beberapa langkah maju dengan implementasi regulasi tersebut, antara lain: 

a. Adanya penengasan tentang urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan desa, termasuk urusan pemerintahan Kabupaten atau Kota 

yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa beserta rinciannya; 
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b. Adanya penegasan tentang besaran pendapatan desa yang berasal dari 

bagian dari bagi hasil pajak dan bagian dana perimbangan sebesar 

minimal 10% dari dana yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. 

c. Adanya upaya memperbaiki menajemen pemerintahan desa dari 

manajemen tradisional menjadi manajemen yang lebih modern melalui 

pengangkatan sekretaris desa dari PNS yang memenihi persyaratan 

d. Adanya upaya memperbaiki tingkat kesejahteraan para Perangkat Desa 

termasuk Kepala Desa, melalui penegasan Pendapatan desa minimal 

sebesar Upah regional minimal Kabuapten atau Kota (Irawan dkk, 2004 

137-139). 

2.7  Pemerintahan Desa Perskpektif Undang-Undang No. 6 Tahun 

2014 

Pengertian Pemerintahan dalam rangka hukum administrasi digunakan dalam 

arti Pemerintahan Umum atau Pemerintahan Negara. Pemerintahan dapat dipahami 

melalui dua pengertian, disatu pihak dalam arti fungsi pemerintahan (kegiatan 

memerintah), di lain pihak dalam arti organisasi pemerintahan (kumpulan dari 

kesatuan –kesatuan pemerintah). Sedaangkan pengertian desa yang dikemukakan 

oleh para ahli, tinjauannya meliputi aspek morfologi, jumlah penduduk, ekonomi, 

dan aspek sosial budaya. 

Dari aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah penduduk 

dengan kepadatan yang rendah. Dari aspek ekonomi, pencaharian pokoknya 

dibidang pertanian atau nelayan. Dan dari aspek sosial budaya, desa itu tampak dari 
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hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, kekeluargaan, bersifat 

pribadi, serta gotong royong. 

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia desa diartikan dusun, kampung, suatu tempat 

yang dihuni beberapa rumah, pedalaman, udik daerah, tanah, tempat, dan 

sebagainya. Desa terbentuk Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan yang 

merupakan Pemerintahan Desa, dapat kita ketahui bahwa Pemerintahan Desa 

adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memegang kekuatan eksekutif dan 

Badan Permusyawaratan Desa memegang kekuatan legislatif. 

2.8  Terminologi Model Kinerja Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan 

perwujudan demokrasi dalam penyelenggarana pemerintahan desa sebagai unsur 

penyelenggar pemerintahaan desa. Badan Permusyawaratan berfungsi untuk 

menetapkan Peraturan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. BPD 

menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dan menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakyat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa 

bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara 

musyawarah dan mufakat. Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat 

diangkatan/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, 

pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai kepala desa 

dan perangkatnya.  

Bab 1 pasal 1 point (b) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 

2016 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, sebagai aturan 
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pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Desa.selanjutnya, BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka 

masyarakat yang ada di desa, menampung dan menyalurkan aspirasi, fungsi BPD 

dalam rangka demokratisasi desa dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat-isitiadat yang hidup dan 

berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang 

kelangsungan pembangunan. 

b. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersma-

sama Pemerintah Desa. 

c. Pengawasan,yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan 

Desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, serta Keputusan Kepala 

Desa. 

d. Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan 

aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang 

berwenang.   

Kedudukan BPD dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan setara, 

karena kedua belah pihak sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat desa tetapi 

kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan BPD berkedudukan lebih tinggi, 

dimana BPD mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa 

kepada Buapati. Sementara Kepala Desa tidak lebih dari itu, dalam proses 

penetapan perangkat desa, kepala desa harus meminta persetujuan kepada BPD. 

Namun, demikian kedua lebah pihak tidak saling menjatuhkan karena sama –sama 

dilihat oleh masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat. Kedudukan BPD 
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dan pemerintah desa sejajar, artinya kepala desa dan BPD sama posisinya dan tidak 

ada yang berada lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya dipilih oleh masyarakat 

dan mengemban amanah dari masyarakat.  

Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya 

menjadi Badan Permusywaratan desa, berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa 

bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh 

karenanya BPD sebaagai Badan Permusyawaratan yang berasal dari desa, 

disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala 

Desa dengan masyarakat desa, juga hararus dapat menalankan fungsi utamanya, 

yakni fungsi representasi. 

Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal 

yang berbasis pada filosofi” musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara 

tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik 

diharapkan diperoleh dari proses yang baik, melalui musyawarah untuk mufakat 

berbagi konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif sehingga 

tidak sampai menimbulkan goncangan goncangan yang murigakan masyarakat 

luas. 

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari wakil penduduk 

desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang 

dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, 

pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa 
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6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 

berikutnya. 

Mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing –masing unsur 

Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya 

dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain oleh karena itu , hubungan yang 

bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi 

yaitu: 

a. Adanya kedudukan diantara yang bermitra; 

b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai; 

c. Adanya prinsip saling menghormati; 

d. Adanya niat baik untuk saling membentuk dan saling mengingatkan 

Hubungan BPD dengan pemerintah Desa adalah mitra, artinya antara BPD 

dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan 

APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk 

merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan 

pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk memantu 

memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Mengingat bahwa BPD dan kepala 

desa itu kedudukannya setara maka antara BPD dan kepala desa tidak boleh saling 

menjatuhkan tetapi harus dapat mengingatkan pelaksanaan koordinasi guna 

mewujudkan kerjasama yang mantap dalam proses pelaksanaan pembangunan yang 

merupakan perwujudan dari peraturan desa. 
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BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai wewenang: 

a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; 

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa 

dan peraturan kepala desa; 

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; 

d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa; 

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat dan; 

f. Menyusun tata tertib BPD. 

Peran BPD dalam pengelolaan APBDes, berdasarkan PP 72/2005 adalah 

sebagai berikut: (a) mengevaluasi hasil pengawasan APBDes tahun lalu dengan 

melibatkan kelembagaan desa serta masnyarakat;(b) menampung aspirasi, saran, 

dan masukan masyarakat berkaitan dengan peraturan desa khususnya rancangan 

APBDes; (c) membahas rancangan peraturan desa mengenai APBDes yang 

disampaikan oleh kepala desa, dan (d) melaksanakan pengawasan terhadap 

jalannya APBDes. 

Kedudukan dan fungsi BPD menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagai 

berikut (Sutanto Eko, 2005:189). 
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Tabel 2.2 kedudukan dan fungsi BPD menurut UU Desa. 

No Komponen UU No. 6 Tahun 2014 

1 Definisi BPD Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan 

yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk 

desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokrasi 

2 Kedudukan BPD Sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan 

fungsi pemerintahan, tetapi tidak secara penuh ikut 

mengatur dan mengurus desa 

3 Fungsi Hukum Fungsi hukum/legislasi lemah: membahas dan 

menyepakati rancangan peraturan desa bersama 

kepala desa. 

4 Tugas a. Menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat desa. 

b. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa 

c. Menyelenggarakan musyawarah desa. 

Berdasarkan Peraturan Mentri  Dalam Negeri Republik Indonesia No. 110 

tahun 2016 pasal 209 dan 210 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dikatan 

sebagai kinerja BPD tak lain meliputi tugas dan wewenang BPD sendiri. Adalah 

sebagai berikut; 

Pasal 209 

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari 

penduduk desa bersangkutan yang ditetepkan dengan cara 

musyawarah dan mufakat. 

(2) Pimpinan Badan Permusywaratan Desa dipilih dari dan oleh 

anggota badan permusyawaratan desa. 

(3) Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa 6 

(enam)tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa 

jabatan berikutnya. 
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(4) Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan 

Permusyawaratan Desa diatur dalam Perda yang berpedomana 

pada Peraturan Pemerintah. 

Invancevich, lorenzi, Skinner, dan Crosby (dalam Ratminto dan 

Winarsih,2005:120) mendefinisikan budaya kinerja sebagai suatu situasi kerja yang 

memungkinkan semua karyawan dapat melakukan semua pekerjaan ddngan cara 

terbaik. Adapun hubungan kemitraan antara pemerintahan desa dengan BPD yang 

diwujudkan dalam bentuk pembuatan peraturan , pengawasan dan pertanggung 

jawaban kepala desa, mekanisme dapat ditempuh sebagai berikut: 

1. Dalam Pembuatan Peraturan (Fungsi Legislasi) 

Dalam pasal 209 Undang –undang No. Tahun 2004 disebutkan bahwa Badan 

Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi legislasi yaitu merumuskan dan 

menetapkan peraturan desa bersama sama pemerintah desa. Dalam pembuuatan 

peraturan desa dapat berasal dari pihak BPD atau dari pihak pemerintah desa. 

Kemudian rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut di 

musyawarahkan dalam rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh anggota BPD 

kepala Desa serta pejabat kecamatan. 

2. Dalam Hal Pengawasan (Controling) terhadap jalannya Pemerintahan 

Desa 

Dasar Hukum Pengawasan BPD Kepada Pemerintah Desa Undang- undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusywaratan 
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Desa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi pengawasan yaitu meliputi 

pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa,anggaran pendapatan dan belanja 

desa. Prinsip Pengawasan yang harus dijalankan bahwa pengawasan bukan mencari 

kesalahan,melainkan untuk menghindari kesalahan dan kebocoran yang lebih besar. 

Dengan demikian BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah desa 

hendaknya sudah dimualai sejak perencanaan suatu kegiatan akan dilaksanakan 

apakah perencanaan tepat dan apabila dalam pelaksanaannya terdapat gejala-gejala 

penyimpanan maka sejak awal BPD sudah mengingatkan dan kewajiban 

pemerintah desa memperhatikan/mengindahkan peringatan tersebut, sehingga tidak 

sempat menjadi msalah besar. 

3. Dalam hal pertanggung jawaban Kepala Desa 

Dalam penjelasan umum (10) Undang-undang No. 32 tahun 2004 

disebutkan Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang 

dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati 

atau Walikota melalui camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan 

keterangan laporan pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang 

kepada masnyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan 

lebih lanjut terhadap hal –hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban 

dimaksud. 

 Syarat untuk menjadi anggota BPD adalah: 

a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
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b. Setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah; 

c. Penduduk Desa setempat; 

d. Sehat jasmani dan Rohani; 

e. Dinilai cakap, cerdas dan trampil oleh masyarakat desanya; 

f. Berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Dasar (SD) atau yang 

berpengetahuan sederajat; 

g. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun; 

h. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD 

i. Berkelakukan baik dalam arti tidak pernah melanggar norma agama, 

adat dan aturan perundang-undangan yang berlaku; 

BPD mempunyai hak: 

a. Meminta keterangan kepada pemerintah Desa; 

b. Menyatakan pendapat; 

Anggota BPD mempunyai hak: 

a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa; 

b. Mengajukan pertanyaan; 

c. Menyampaikan usul dan pendapat; 

d. Memilih dan pilih; dan 

e. Memperoleh tunjangan; 
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Anggota BPD mempunyai kewajiban; 

a. Mengamalkan pancasila melaksanakan Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia; 

b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa; 

c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta 

keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia; 

d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti 

aspirasi masnyarakat; 

e. Memproses pemelihan kepala desa; 

f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, 

kelompok dan golongan; 

g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat 

masyarakat setempat, dan; 

h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja lembaga 

kemasyarakatan. 

Pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unusr 

pemerintah desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukugan 

dari masyrakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara 

BPD dengan pemerintah desa harus didasari pada filosofi antara lain (Wasistiono 

2006:36) : 

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang berminat; 
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2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai; 

3. Adanya prinsip saling menghormati. 

2.9  Konsep Good Governance dalam Pemerintahan Desa 

Konsep algemeine beginsellen van behoorlijk bestuur diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia dengan istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik. 

Pertama kali dikenal di Belanda pada tahun1950 atas laporan Panitia de Monchy 

dan disusul oleh Komisi van der Grinten. Komisi melaporkan tentang algemeine 

beginsellen van behoorlijk bestuur dengan maksut untuk melindungi masyarakat 

dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah yang bertindak atas dasar 

freies ermerrenn ( kebebasan bertindak) ( Hadjon, 1994:105). 

Menurut Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 20 menjelaskan 

mengenai Asas Penyelenggaraan Pemerintahan berpedoman pada Asas Umum  

Penyelenggaraan negara yang terdiri atas : 

a) Kepastian hukum 

b) Asas tertib penyelenggara negara 

c) Asas kepentingan Umum 

d) Asas keterbukaan  

e) Asas proporsonalitas 

f) Asas profesionalisme 

g) Asas akuntabilitas  

h) Asas efisiensi 

i) Asas efektivitas 



53 
 

 
 

Di Indonesia pengaruh hukum Belanda sangatlah kental dalam menganalisa 

konsep AAUPB seperti halnya Indroharto yang mengutip pendapat HD van Wijk 

dan Willem Konijnenbelt yang menggolongkan AAUPB atas sabagai berikut ( 

Indroharto, 2003:178-183) : 

1. Asas- Formal pembentukan keputusan : 

a. Asas kecermatan formal dalam arti kecermatan pada waktu 

mempersiapkan keputusan, misalnya Badan atau pejabat Tata Usaha 

Negara apabila mengeluarkan keputusan tata usaha negara 

mempertimbangkan fakta-fakta berupa keterangan dari pihak-pihak 

yang berkepentingan. 

b. Asas fair play disebut juga asas permainan yang jujur diartikan institusi 

yang mengeluarkan Keputusan tata usaha negara bersikap tidak 

menghalang-halangi kesempatan sesorang yang berkepentingan untuk 

mendapatkan sesuatu keputusan yang akan menguntungkan baginya; 

2. Asas – asas formal mengenai formulasi keputusan: 

a. Asas pertimbangan diartikan setuju keputusan tata usaha negara memuat 

fakta fakta yang relevan  sebagai motivasi dikeluarkanya keputusan itu; 

b. Asas kepastian hukum formal diartikan setiap keputusan tata usaha 

negara memuat syarat-syarat yang dibutuhkan untuk ditetapkannya 

suatu keputusan. 

3. Asas – asas material AAUPB meliputi :  

a. Asas kepatian hukum material; 

b. Asas kepercayaan; 
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c. Asas persamaan; 

d. Asas kecermatan material; 

e. Asas Keseimbangan. 

Kemudian, Kontjoro Poerbopranotomengemukakan pendapat yang sebelumnya 

telah memperluas pendapat R.Crince Le Roi menyebutkan ada 13 asas yaitu sebagai 

berikut ( Koentjoro, 1978:29-30) : 

1) Asas kepastian hukum 

2) Asas keseimbangan 

3) Asas kesamaan 

4) Asas bertindak cermat 

5) Asas motivasi untuk setiap putusan 

6) Asas jangan mencampurkan adukan wewenang 

7) Asas permainan yang layak 

8) Asas keadilan atau kewajaran 

9) Asas menanggapi penghargaan yang wajar 

10) Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal 

11)  Asas perlindungan atas pandangan hidup 

12) Asas kebijaksanaan 

13) Asas penyelenggaraan kepentingan umum 

Menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas 

desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Pasal 13 Peraturan Pemerintah 

No. 7 tahun 2008 mengemukakan, (1) Urusan pemerintahan yang menjadi 

wewenang pemerintah di bidang politi luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, 
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moneter, dan fiskal nasional, serta agama, yang didekonsentrasikan, 

diselenggarakan oleh instasi di daerah. (2) Urusan pemerintahan yang menjadi 

wewenang pemerintah selaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang 

didekonsentrasikan kepada perangkat pusat didaerah. (3) Urusan pemerintahan 

yang dilimpahkan dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan. 

(4) Tata cara penyelenggaraan pemerintahan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilaksanakan sesuai peraturan perundang – undangan. 

Dalam mendukung penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik 

(good governance), fungsi pengawasan internal dan eksternal, meskipun berjalan 

pada fungsinya masing-masing, namun tetap harus bersinergi agar mencapai suatu 

pengawasan yang memiliki nilai umpan balik bagi perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan di masa mendatang. Istilah governance sebenarnya sudah dikenal dalam 

literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson 

memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi, selama 

itu governance hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporasi 

dan lembaga pendidikan tinggi. Oleh para teoritisi dan praktisi administrasi negara 

di Indonesia, terminologi good governance telah diterjemahkan menjadi 

penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik, 

pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab dan juga sebagai 

pemerintahan yang bersih. (Daim, 2014 : 44). 

United Nation Development Progamme (UNDP) merumuskan karakteristik 

pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana dikutip oleh Lembaga 

Administrasi Negara (LAN) (Sadjijono, 2011:151), yaitu meliputi: 
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a. Partisipasi (Participation) 

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik 

secara langsung maupun secara intermendesiasi institusi legitimasi yang 

mewakili kepentingannya. 

b. Penegakan Hukum (Rule of Law) 

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama 

hukum untuk hak asasi manusia. 

c. Transparasi (Transparancy) 

Transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu karakterisktik good 

governance terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat 

adanya revolusi informasi. 

d. Daya tanggap (Responsiveness) 

Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap 

stakeholders. 

e. Consensus Orientation 

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk 

memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam 

kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur 

f. Effectiveness and effeciency 

Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilakan sesuai dengan apa yang 

telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik 

mungkin. 
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g. Equality 

Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai 

kesempatan untuk meningkatan atau menjaga kesejahteraan mereka. 

h. Visi Strategi (Strategic vision) 

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance 

dan pengembangan yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang 

diperlukana untuk pembangunan semacam ini.  

Membangun Good Governance adalah mengubah cara kerja state,  

membuat pemerintah accountable dan membangun pelaku-pelaku di luar negara 

cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Hal 

tersebut merupakan proyek sosial yang besar. Agar menjadi realistis, usaha tersebut 

harus dilakukan secara bertahap. Untuk indonesia, fleksibelitas dalam memahami 

konsep ini diperlukan agar dapat  menangani realitas yang ada. 

Berdasarkan perkembangan sistem pemerintahan belakangan ini proses 

demokratisasi dan desentralisasi yang banyak dilakukan di banyak negara telah 

mendorong percepatan praktik good governance. Perwujudan good local 

governance sangat bergantung kepada sistem pemerintahan daerah yang diberikan 

oleh pusat, kapasitas aparatur pemerintahan daerah yang menjalankan kekuasaan di 

tingkat lokal, kapasitas sektor swasta di daerah, kapasitas organisasi masyarakat 

sipil di daerah dan kapasitas masyarakat umum (Syaukani HR, 2003:37). 

Istilah good governance menurut Syakrani dan Syahriani (2009 : 126-127) 

yaitu, Konsep dengan dimensi yang sangat luas, dan cenderung all-embracing. 

Beberapa kajian mutakhir menyebutkan konsep ini buhan hanya fokus pada soal 
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pengendalian korupsi, efektivitas pemerintahan, pelayanan publik bermutu, dan 

etika berbisnis, tetapi juga mencakup isu-isu krusial lainnya, seperti civil liberty, 

voice (how peopele have their say) social development (human development index 

& income distribution), political stability & participation, civilized society, trust, 

social capital edwonment, innovation, quality of economic policy & management, 

gender equity, poverty index. Van Wijk dalam Marbun (2014 : 6) : Good 

governance sendiri di Indonesia sama dengan asas-asas umum penyelenggaraan 

pemerintahan yang layak, karena mengandung dua unsur penting, yakni, pertama 

asas tersebut mengandung asas-asas yang sifatnya etis  normatif. Kedua, asas-asas 

tersebut mengandung asas-asas yang sifatnya menjelaskan. 

Van Wijk dalam bukunya Marbun (2014 : 6-7) menjelaskan bahwa, Asas-

asas umum pemerintahan yang layak tersebut seolah-olah sering tidak tertulis, 

karena norma-norma hukum yang diimplikasikan oleh asas-asas itu kadang-kadang 

juga muncul sebagai norma-norma yang ditulis, misalnya adanya tuntutan formal 

dari asas-asas umum pemerintahan yang layak, seperti kewajiban mendengar, 

motivasi dan sebagainya. Sedangkan tuntutan material seperti larangan 

detournement de pouvoir, sehingga asas-asas tersebut semakin banyak dimuat dan 

ditetapkan di dalam berbagai peraturan hukum, bahkan hukum administrasi 

semakin deras menuntut agar sejumlah norma-norma hukum dari asas-asas tersebut 

dikodifikasi. Dengan demikian, asas-asas tersebut masuk ke dalam bentuk 

peraturan tidak tertulis. 

Menurut Massen yang dikutip oleh Marbun (2014:8) :Asas-asas 

pemerintahan yang layak pada awalnya diperkenalkan di Belanda Wiarda dan 
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Komisi de Monchy, mereka menyebutnya sebagai kecenderungan etis atau moral 

pemerintahan. Wiarda menyebut karakteristik asas-asas umum pemerintah yang 

layak sebagai tendensi-tendensi etik yang mendasari hukum administrasi baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis, termasuk praktek pemerintahan. Sedangkan Komisi 

de Monchy memasukkan asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagai 

kecenderungan moral pemerintahan umum. 

 Uraian tersebut diatas untuk mengetahui seberapa efektif kinerja BPD dalam 

Pemerintahan Desa dan apakah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang 

baik.  

2.10 Konsep Kinerja dalam Organisasi 

Kinerja (Performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan 

,visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi planing suatu organisasi. 

Isitilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan 

individu maupun kelompok inndividu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu 

atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah di 

tetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan, atau target-target tertentu 

yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi 

tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. “Performance” 

diterjemahkan dalam bahasa indonesia adalah kinerja, juga berarti prestasi kerja, 

pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, atau hasil kerja/ unjuk kerja/ penampilan kerja 

(BPKP, 2009:9). Nasucha (2004:107), kinerja organisasi didefinisikan juga sebagai 

efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang 
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ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenan melalui usaha-usaha yang 

sistematik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk 

mencapai kebutuhannya secara efektif. 

Widodo (dalam Pasolong 2008: 175), mengatakan bahwa kinerja adalah 

melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya 

dengan hasil seperti yang diharapkan. Menurut Mahsun (2006: 25) mendefinisikan 

kinerja (performance) sebagai suatu gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu 

kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran , tjuan misi dan 

visi organisasi yang tertuang dalam strategic planing suatu organisasi. 

Definisi indikator kinerja menurut Dwiyanto (dalam Nasucha, 2004: 119), 

menyebutkan empat indikator untuk menilai kinerja organisasi sektor  publik 

sehingga dapat disebut atau dinilai memiliki kinerja tinggi atau kinerja rendah,  

sebagaimana diuraikan sebagai berikut: (1) Productivity (Produktivitas) adalah 

ukuran seberapa besar pelayanan  publik itu menghasilkan sesuai yang diharapkan. 

Produktivitas merujuk pada hasil kerja dari pelayanan yang diberikan organisasi 

publik. (2) Responsiveness (responsivitas) adalah ukuran kemampuan organisasi 

mengenai kebutuhan masyarakat, dengan kata lain responsivitas merupakan daya 

tanggap organisasi publik terhadap kebutuhan  dan aspirasi masyarakat yang 

dilayaninya. (3) Responsibility (responsibilitas) adalalh ukuran apakah pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. Responsibilitas 

organisasi merujuk pada persesuaian pelaksanaan kerja organisasi dengan prosedur 

dan taat kerja yang berlaku. (4) Accountability (Akuntabilitas) adalah ukuran 
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seberapa kebijakan dan kegiatan sektor publik dapat dipertanggungjawabkan 

kepada rakyat atau konsisten dengan kehendak rakyat dan sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. 

2.11 Konsep Penilaian Kinerja dalam Manajemen Organisasi 

Penilaian kinerja (performance appraisal) pada dasarnya merupakan faktor 

kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efesien, karena 

adanya kebijakan atau program lebih baik atas sumber daya manusia yang ada 

dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika 

pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat 

diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaiamana kinerja organisasi. 

Menurut Bernardin dan Russel (1993:379) dalam Prita Raska (2012:24) 

menjelaskan: “A way of measuring the contribution of individuals to their 

organization”. Penilaian kinerja adalah cara mengukur kontribusi individu 

(karyawan) kepada organisasi tempat mereka bekerja. 

Menurut Cascio (1992:267) dalam Prita Raska (2012:25) menjelaskan bahwa: 

Penilaian kinerja adalah sebuah gambaran atau deksripsi yang sistematis tentang 

kekuatan dan kelemahan yang terkait dari seseorang atau kelompok. Gambaran atau 

deksripsi yang merupakan dasar-dasar penilaian dapat dibedakan dalam aspek-

aspek penilaian. Aspek-aspek penilaian disini adalah hal-hal yang pada dasarnya 

merupakan sifat atau ciri-ciri yang dapat menunjukkan bahwa pelaksanaa suatu 

pekerjaan tertentu dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik. 
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Menurut Henry Simamora (338:2004) dalam Prita Raska (2012:25) 

menjelaskan penilaian kinerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk 

mengevaluasi pelaksanaan kinerja individu karyawan. Evaluasi dilakukan untuk 

memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh 

organisasi. Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan suatu yang sangat 

bermanfaat bagi perencanaan kebijaksanaan organisasi. 

Kesimpulan dari penilaian kinerja yaitu hasil yang diperoleh secara keseluruhan 

dari kinerja sebagai cara untuk mengukur kontribusi di tempat mereka bekerja. 

Penilaian kinerja juga menjadi ciri-ciri pekerja yang dilaksanakan itu berjalan 

dengan lancar. 

2.12  Model Optimalisasi Kinerja dalam Organisasi Publik  

Model menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pola (contoh,acuan, 

ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Definisi lain 

dari model adalah abstraksi dari sistem sebenarnya, dalam gambaran yang lebih 

sederhana serta mempunyai tingkat prosentase yang bersifat menyeluruh, atau 

model adalah abstraksi dari realitas dengan hanya memusatkan perhatian pada 

beberapa sifat dari kehidupan sebenarnya (Simamarta, 1983: 34). 

Rodiyah dkk (2015:21) dalam jurnal menyatakan bahwa amodel is a 

framework that is able to construct fact to a protoype to be used as a basis in 

conducting an activity (model adalah sebuah kerangka yang mampu membangun 

fakta ke sebuah bentuk asli yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan 

suatu kegiatan). 
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Mahmud Ahmad menyatakan bahwa model merupakan penyederhanaan ide 

yang berasal dari fenomena alam yang sesuai dengan sistem yang sebenarnya. 

Model dapat berupa tiruan yang berasal dari suatu benda dan sistem yang berisikan 

informasi-informasi yang dianggap penting untuk ditelaah. 

Simartama mengatakan bahwa model merupakan abstraksi dari sistem yang 

sebenarnya bisa berupa gambar sederhana yang memiliki prosentase yang bersifat 

menyeluruh. Dalam hal ini model dibagi menjadi 3 fungsi yaitu: 

1) Model deskriptif : hanya menggambarkan situasi sebuah sistem 

tanpa rekomendasi. 

2) Model prediktif : model ini menunjukkan apa yang akan terjadi bila 

sesuatu terjadi. 

3) Model normatif : model ini memberikan jawaban akan suatu 

persoalan. 

Model juga dibagi berdasarkan strukturnya agar memudahkan para 

pembacanya, adapun strukturnya model yaitu: 

1) Model ikonik: model yang meniru aslinya 

2) Model analog : model yang mengambil beberapa karakteriskti 

dari aslinya. 

3) Model simbolis: model yang menggambarkan sistem yang 

ditinjau dengan simbol-simbol biasanya simbol matematika. 
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Menurut Villere (2002:17), ada 4 (empat) kunci keberhasilan di dalam 

organisasi dimana seorang bekerja, yaitu: 

1. Hubungan yang saling mendukung dan mepercayai harus dikembangkan 

dan dipupuk di seluruh rantai perintah. Para karyawan harus merasa bahwa 

mereka adalah anggota tim yang sama tanpa memperhatikan dimana 

tempat mereka dalam organisasi. Pendekatan-pendekatan kekerasan, 

ketidak pedulian, dan permusuhan kepada orang-orang dan masalah harus 

sepenuhnya ditentang, digantikan dengan kerjasama tim, dan saling 

mempedulikan. 

2. Organisasi dan anggotanya tidak dapat efektif kecuali sasaran yang sama 

digantikan dengan sasaran-sasaran yang spesifik dan dapat diukur. 

Teknik-teknik harus diciptakan untuk: 

a. Menetapkan rencana dan sasaran yang realistik; 

b. Membuat sasaran dan rencana spesifik tetapi tidak kaku; 

c. Menetapkan sasaran singkat, sedang dan jangka panjang; 

d. Menetapkan tanggal-tanggal target; 

e. Memperbaharui dan memperbaiki sasaran serta rencana; 

3. Keterampilan harus dikembangkan untuk mengatasi kelambanan dan 

perlawanan komponen organisasi terhadap perubahan; 

4. Beberapa anggota organisasi memerlukan dukungan dan perhatian 

khusus untuk berubah dari komponen organisasi menjadi prestasi 

produktif. 
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Manajemen kinerja meliputi upaya membangun harapan yang 

jelas serta pemahaman tentang ; 

a) Fungsi kinerja esensial yang diharapkan dari para 

karyawan 

b) Seberapaa besar kontribusi pekerjaan karyawan bagi 

pencapaian tujuan organisasi 

c) Apa arti kongkritnya”melakukan pekerjaan yang baik” 

d) Bagaimana karyawan dan penyelianya bekerja sama 

untuk mempertahankan, memperbaiki, maupun 

mengembangkan kinerja karyawan yang sudah ada 

sekarang. 

e) Bagaimana prestasi kerja akan diukur 

Selanjutnya Armstrong (1998) berpendapat, bahwa manajemen kinerja 

dapat dioperasionalkan dengan berbagai kunci sebagai berikut: 

1. Sebuah kerangka kerja atas tujuan-tujuan yang terencana, standar 

dan persyaratan atribut atau kompetensi tertentu yang disetujui 

bersama, dasar manajemen kinerja adalaah persetujuan antara 

manajemen dan individual tentang sebuah harapan dalam kaitannya 

dengan pencapaian target tertentu. 

2. Sebuah proses: manajemen kinerja bukan hanya merupakan sistem 

dan prosedur belaka, namun juga sebuah kegiatan atau proses 
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dimana setiap orang tersebut untuk mencapai hasil-hasil kerja 

maksimal dari hari ke hari 

3. Saling pengertian: untuk meningkatkan kinerja setiap individu 

memerlukan saling pengertian tentang level tinggi dari kinerja dan 

kompetensi yang dibutuhkan dan apa saja yang harus dikerjakan 

Alan Brache (2002:55) menuliskan ada 7 (tujuh) asumsi yang dapat 

menghambat kinerja organisasi:Asumsi I : Perbaikan- perbaikan produktivitas yang 

paling signifikan berasal dari tindakan-tindakan yang diarahkan ke orang-orang 

yang melakukan pekerjaan tersebut. Asumsi ini mengabaikan kenyataan bahwa 

mengelola pekerjaan di tempat kerja hanyalah satu aspek dari tanggung jawab 

pimpinan untuk mengelola kinerja, padahal masih banyak aspek lain yang 

mempengaruhi kinerja seperti: sumber daya manusia yang tersedia, suasana fisik 

pekerjaan, aliran kerja, penghargaan dan hukuman serta informasi yang diberikan 

kepada karyawan.  

Asumsi II: pelatihan, reorganisasi, penetapan sasaran, dan dorongan posotif 

adalah intervensi perbaikan kinerja yang efektif. Asumsi III: orang –orang 

memahami apa yang diharapkan dari mereka di tempat kerja. Adanya uraian jabatan 

atau pedoman prosedur tertentu sah tidak menjamin bahwa orang-orang mengetahui 

apa yang diharapkan dari mereka. Para karyawan mempunyai dua kebutuhan dasar 

dalam bidang ini: Pernyataan-pernyataan yang jelas tentang hasil yang diharapkan 

untuk hasil kerja mereka dan standar-standar spesifik yang menggambarkan 

kualitas kinerja yang diharapkan dari setiap bidang hasil. Asumsi IV: Sistem 
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penghargaan organisasi mendukung kinerja produktif berkualitas tinggi. Asumsi V: 

Penilaian kinerja tahunan memberikan umpan balik yang dibutuhkan karyawan 

untuk memperbaiki atau mempertahankan kinerja. Asumsi VI: tidak perlu 

memperhatikan bagian-bagian organisasi yang memenuhi atau melampaui sasaran-

sasaran organisasi. Asumsi VII: unsur kunci dalam perbaikan kinerja adalah 

motivasi yang sukar dipahami dan sulit diraba. 

a. Transparansi 

Transparansi atau keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa diwujudkan oleh pemerintah Desa dan BPD melalui berbagai cara 

yaitu dengan penyampaian informasi secara langsung kepada 

masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat, desa pemasangan 

berbagai informasi di papan pengumuman. 

b. Partisipasi 

Pemerintah Desa dan BPD selalu melibatkan partisipasi atau 

keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. 

Bentuk partisipasi masyarakat desa yaitu partisipasi dalam perencanaan 

pembangunan desa, partisipasi politik dan partisipasi dalam berbagai 

kegiatan atau program desa. 

c. Akuntabilitas  

Wujud akuntabilitas atau pertanggungjawaban Pemerintah Desa dan 

BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, Kepala Desa 

menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir 

tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan kepada Bupati serta 
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Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada 

Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. 

d. Orientasi Konsensus 

Dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di 

lingkungan masyarakat, pemerintah Desa dan BPD selalu 

mengutamakan musyawarah mufakat dengan dilandasi semamangat 

kekeluargaan. 

e. Daya Tanggap  

Pemerintah Desa harus peka dan cepat tanggap dalam menanggapi 

aspirasi masyarakat serta mengahdapi persoalan yang terjadi 

dimasyarakat. Hal tersebut didukung dengan fasilitas layanan 

pengaduan masyarakat berupa kotak surat pengaduan, pengaduan secara 

langsung, telepon dan sms. 

f. Profesionalitas 

Kepala Desa dan BPD bisa mempin  di dukung dengan kerjasama 

kinerja BPD yang cukup solid. 

g. Efektivitas dan Efesiensi 

Pemerintahan Desa dan BPD harus bisa menerapkan optimalisasi SOP 

(Standar Operasional Pelayanan) kepada masyarakat. Bentuk pelayanan 

publik berupa jasa layanan administrasi yang bersifat umum seperti 

kependudukan, pernikahan. 
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2.13  Kemampuan Kinerja Pegawai Publik 

a. Pengertian Kemampuan Kerja 

Kemampuan merupakan kecakapan seseorang yang meliputi kecerdasan dan 

keterampilan dalam memecahkan  persoalan yang dihadapinya (Wursanto, 

2003:301). Kemampuan kinerja menunjukkan kecakapan seseorang seperti 

kecerdasan dan keterampilan. Kemampuan berhubungan erat dengan kemampuan 

fisik dan mental yang dimiliki orang untuk melaksanakan pekerjaan yang dimiliki 

orang untuk melaksanakan pekerjaan. 

Robbins (2008:57) menjelaskan bahwa”kemampuan merupakan kapasitas 

individu dalam menjalankan tugas pekerjaannya”. Handoko (2001:117) 

menjelaskan tentang kemampuan menjadi faktor penentu keberhasilan dari 

departemen personalia untuk mempertahankan sumber daya manusia yang efektif. 

Individu yang tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapinya maka individu 

akan dianggap tidak bersunggung-sungguh dalam mengerjakan pekerjaan. 

Kesimpulannya dengan disesuaikan oleh kemampuan yang ada dalam dirinya dan 

jenis pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 

b. Macam Macam Kemampuan Kinerja 

1) Kemampuan intelektual 

Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang ada dalam diri 

individu yang mencangkup pada aktivitas penalaran, mental dan 

pemecahan masalah. Sebagian besar masyarakat menempatkan 

kecerdasan intelektual pada nilai yang tinggi. Individu cerdas 
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biasanya mendapatkan lebih banyak uang dan tingkat pendidikan 

yang lebih tinggi. Individu yang cerdas juga lebih mungkin menjadi 

pemimpin dalam suatu kelompok, (Robins, 2008:67). 

2) Kemampuan Fisik 

Robins (2008:61) menjelaskan bahwa Kemampuan fisik merupakan 

kemampuan individu dalam menyelesaikan pekerjaanya yang 

berhubungan dengan kekuatan stamina, kecekatan fisik, dan bakat –

bakat serupa yang membutuhkan kemampuan fisik seseorang 

individu. 

c. Faktor-faktor Kemampuan Kinerja 

Handoko dalam Binardi (2013:12) menjelaskan bahwa terdapat faktor-

faktor yang menentukan kemampuan kerja seseorang yaitu: 

1. Faktor pendidikan formal; 

2. Faktor pelatihan; 

3. Faktor pengalaman kerja. 

d. Motivasi Kinerja 

Motivasi dijadikan sebagai penggerak dalam mengarahkan tujuan yang telah 

ditentukan. Pengertian motivasi menurut Siagian (2004:287), motivasi merupakan 

dorongan bagi karyawan untuk melakukan pekerjaan semaksimal mungkin karena 

dengan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya, maka 

kepentingan pribadi dari karyawan tersebut akan terpelihara. Motivasi kerja 

terbentuk dari sikap pegawai dalam menghadapi situasi kerja di perusahaan. 
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Motivasi kerja merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong 

karyawan mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Motivasi kerja yang diperoleh pegawai menjadi salah satu faktor 

penentu dalam keberhasilan suatu publik 

e. Faktor faktor yang mempengaruhi motivasi 

Mangkunegara (2007:65) menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi motivasi kerja pegawai: 

1. Motivasi intrinsik : upah, keamanan kerja, kondisi kerja, status prosedur 

perusahaan. 

2. Motivasi ekstrinsik: prestasi, pengakuan, tanggungjawab, kemajuan, 

peraturan, kebijakan. 

Terdapat tiga komponen dalam memberikan motivasi kepada seseorang, yaitu: 

1. Kebutuhan akan prestasi 

Sutrisno (2011:128) mengemukakan tentang kebutuhan yang mendorong 

seseorang untuk mencapai kesuksesan dan diukur berdasarkan standar 

kesempurnaan yang ada pada diri seseorang. Ciri-ciri seseorang yang memiliki 

kebutuhan ini adalah bersediah menerima resiko relatif yang tinggi dan keinginan 

untuk mendapatkan umpan balik tentang hasil kerjanya. Prestasi menunjukkan 

keinginan individu untuk menguasai keahliannya. Sehingga akan mendorong 



72 
 

 
 

kreativitas yang mengarahkan pada perkembangan kemampuan serta energi yang 

dimiliki dalam mencapai prestasi. 

2. Kebutuhan akan afiliasi 

Kebutuhan akan afiliasi merupakn kebutuhan akan kehangatan dan sokongan 

dalam hubungannya dengan orang lain, (Sutrisno 2011:129). Individu 

merefleksikan keinginan untuk mempunyai hubungan yang erat dan kooperatif. 

Individu yang mempunyai hubungan kebutuhan akan afiliasi yang tinggi umumnya 

berhasil dalam pekerjaana yang memerlukan interkasi sosial. 

3. Kebutuhan akan kekuasaan 

Kebutuhan akan kekuasaan sangat berhubungan dengan kebutuhan untuk 

mencapai suautu posisi penguasa. Seseorang akan memiliki motivasi untuk 

berpengaruh terhadap lingkungannya. Seseorang yang memiliki kekuatan besar 

biasanya akan menyukai kondisi persaingan dan orientasi status serta akan lebih 

memberikan perhatiannya pada hal-hal yang mempunyai pengaruh yang besar 

dalam lingkungan. Indikator untuk mengukur kinerja Pegawai secara individu ada 

enam indikator, yaitu (2006:260): 

a. Kualitas.  

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan 

karyawab. 
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b. Kuantitas 

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, 

jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

c. Ketepatan waktu 

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, 

dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang 

tersedia untuk aktivitas lain. 

d. Efektivitas 

Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, 

teknologi, bahan baku)dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap 

unit dalam penggunaan sumber daya. 
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Bagan 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian 

1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

2. Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 110 Tahun 2016 tentang BPD. 

UUD 1945 

 

Landasan Oprasional  

1. Peraturan Daerah Kab. Wonosobo No 18 tahun 2002 tentang BPD 

2. Peraturan Daerah Kab. Wonosobo No. 3 Tahun 2008 tentang Kedudukan Perangat Desa 

3. Peraturan daerah Kab. Wonosobo No. 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa 

Model Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa 

(Bpd) Dalam Pemerintahan Desa Perskpektif Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa 

Butuh Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo). 

 
Landasan Teori: 

a. Otonomi 

daerah 

b. Pemerintahan 

daerah 

c. Desa 

perskpektif 

Undang-

Undang No. 6 

Tahun 2014 

d. BPD 

e. Kinerja 

Pemerintahan 

Desa 

f. Model 

Optimalsasi 

Pengumpulan Data : 

1. Observasi 

2. Wawancara: 

a. Ketua BPD 

b. Kepala Desa 

c. Masyarakat 

3. Dokumentasi 

Kinerja BPD: 

a. Pelaksana Fungsi Pengawasan 

b. Pelaksana Fungsi Legislasi 

c. Pelaksana fungsi Penampung dan penyalur 

aspirasi masyarakat 

 

Terwujudnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD 

Desa Butuh Kecamatan Kalikajar Kabupaten 

Wonosobo 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa: 

1. Badan Permusyawaratan Desa Butuh secara umum kinerjanya dalam 

pengawasan harus ditingkatkan lagi karena masih saja ada permasalahan 

yang terjadi dan karena mengingat banyak masyarakat yang menilai kinerja 

BPD khususnyaPengawasan BPD harus ditingkatkan lagi dalam hal 

pembangunan yang ada di desa karena pengawasan merupakan sesuatu yang 

penting  dalam pembangunan. Dan Kinerja BPD dalam pengawasan harus 

lebih dipertegas lagi agar suapaya masyarakat terdorong dalam 

berpartisipasi dalam pembangunan desa. 

2. Model Optimalisasi Kinerja BPD dalam Pemerintahan Desa Butuh yang 

efektif dan efisien yaitu model Support (dukungan pemerintah), Capacity 

(kemampuan SDM Pemerintah), dan Value (manfaat e goverment). 

Sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih 

guna mewujudkan desa butuh yang adil, makmur dan sejahtera dengan 

mencerminkan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu partisipasi dan 

transparasi.  

5.2 Saran 

Saran sebagai upaya peningkatan kinerja Badan Permusyawaratan Desa 

Butuh dan Pemerintahan Desa Butuh, disampaikan saran-saran yaitu sebagai 

berikut. 
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1. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Butuh sebaiknya perlu 

ditingkatkan hubungan kerja yang harmonis antara Pemerintah Desa 

dengan Permusyawaratan Desa dalam memberdayakan masyarakat dan 

meningkatkan pembangunan serta perlu peningkatan terhadap kualitas 

personal dari anggota Badan Permusyawaratan Desa sehingga sebagai 

wakil dari penduduk desa dapat mengayomi mentransformasikan 

aspirasi masyarakat. Pemerintah kabupaten Wonosobo dengan 

Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas hukum untuk memberikan 

pembekalan mengenai legal drafting kepada BPD. Selain itu juga, antara 

Kepala Desa dan BPD dapat bersinergitas tinggi dalam melakukan 

Pemerintahan Desa. 

2. Masyarakat Desa Butuh diharapkan dapat ikut andil dalam 

pembentukan model optimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa 

dalam pengelolaan kinerja pemerintahan desa, karena pada dasarnya 

akan kembali untuk masyarakat pula dan serta Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo diharapkan terus meningkatkan bimbingan teknis 

penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD. 
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa 

Permen No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa 

Peraturan Pemerintah 76 tahun 2001 tentang Pedoman umum pengaturan Mengenai 

Desa 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa 

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor  9  Tahun 2006 Tentang Badan 

Permusyawaratan Desa 

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2008 Tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala desa dan Peerangkat Desa 

Peraturan Daerah kabupten Wonosobo Nomor 4 tentang Perencanaan 

Pembangunan Desa 

Peraturan Daerah Kabupeten Wonosobo Nomor 5 Pembentukan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 




