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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
Motto: 

 “Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” (Abraham 

Lincoln). 

 Membangun kembali negara Indonesia yang demokratis harus di mulai dari bawah yaitu 

dari desa yang demokratis (Penulis). 

 Norma tertinggi demokrasi bukan “jangkauan kebebasan” atau “jangkauan     

kesamaan”, tetapi ukuran tertinggi partisipasi (A. d. Benoist). 

 “Kebebasan bagi masyarakat ibarat sama dengan kesehatan bagi individu” (Lord  

Bolingbroke). 

 “Jangan bertanya apa yang dapat dilakukan negaramu untuk kamu, tanyakan apa yang 

dapat kamu lakukan bagi negaramu” (John F. Kennedy). 
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dan motivasiku, terimakasih untuk semuanya 

3. Teman-Temanku kos  yang selalu memberikan semangat dan do’anya 

4. Teman-teman PKn 07, KKN, PPL 

5. Almamaterku yang tercinta 
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SARI 
 
Widiyanti, Ratih. 2011.“Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 
Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang Demokratis (Studi Kasus Di Desa 
Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara”. Skripsi. Jurusan Hukum dan 
Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I: Puji Lestari, S.Pd, M.Si. Pembimbing II: Martien Herna S, S.Sos, 
M.Si. 83  hlm.  
 
Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa,     

Demokratis 
 
            BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi BPD adalah menetapkan Peraturan 
Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat. Berdasarkan realitas yang ada masyarakat Desa Wedelan tingkat 
pendidikannya masih tergolong rendah  dan demokrasi di Desa Wedelan dapat 
berjalan dengan baik, hal tersebut dipengaruhi oleh  kinerja dari Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang  
Demokratis di Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. 
  Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan 
fungsi BPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang demokratis, (2) 
Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi BPD dalam menyelenggarakan 
pemerintahan desa yang demokratis,(3) Upaya-Upaya apa saja yang selama ini 
telah dilakukan BPD untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam 
menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis. Tujuan dari penelitian ini 
adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPD, (2) Untuk mengetahui 
Hambatan-Hambatan apakah yang dihadapi BPD, (3) Untuk mengetahui Upaya-
Upaya apakah yang selama ini telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-
hambatan yang ada. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian  kualitatif, 
sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, 
wawancara dan dokumentasi, untuk mengetahui validitas data dengan 
menggunakan teknik triangulasi, sedangkan  analisis data dilakukan dengan 
beberapa tahapan yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan atau verifikasi.  

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa BPD telah menjalankan  kedua 
fungsinya dengan baik. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam 
melaksanakan fungsinya disebabkan oleh hambatan internal dan eksternal, telah 
disikapi secara positif oleh BPD. Saran yang dapat diberikan adalah (1) Perlu 
dilakukan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Jepara dengan Perguruan 
Tinggi, khususnya Fakultas Hukum untuk memberikan pembekalan mengenai 
legal drafting kepada BPD,(2) Perlu alokasi dana yang lebih memadai bagi 
operasional kegiatan BPD,(3) Pemerintah perlu mempertimbangkan adanya 
imbalan, yaitu berupa tunjangan kepada BPD. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kata desa  berasal dari bahasa India yakni ”swadesi” yang  berarti 

tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada 

satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang 

jelas (Irwan, 2007:7). Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan  desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam 

sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten atau kota, 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara 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. Badan Permusyawaratan Desa, 

disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan desa (UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). 

1 
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Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat. Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya di singkat BPD, 

merupakan sebuah lembaga sosial baru di desa. BPD merupakan lembaga 

yang lahir atau dibentuk berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kini telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan 

pembentukan BPD diharapkan pemerintahan desa dapat berjalan lebih 

demokratis, karena itu keberadaan BPD dapat dipandang sebagai agen 

demokratisasi desa (Suhadi, 2007 : 77). 

Badan Permusyawaratan Desa sebagai sebuah lembaga sosial yang 

lahir karena ketentuan undang-undang, memang tidak jauh berbeda dengan 

kelahiran lembaga-lembaga sosial di desa selama dua dasawarsa terakhir 

seperti LSD, LKMD, KUD dan sejenisnya. Lembaga-lembaga semacam itu 

pada masa pemerintahan yang sentralistik merupakan bentuk penetrasi negara 

terhadap desa. LKMD yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 tahun 1974 dan 

Instruksi Mendagri No. 4 tahun 1981 (Mas’oed, 1997 : 127) merupakan 

lembaga baru di desa yang didominasi  negara. Senada juga dikemukakan 

Rahardjo (1999 : 212), bahwa lembaga-lembaga LSD/LKMD dan LMD 

muncul berdasarkan program-program pembangunan yang diadakan oleh 

pemerintah. Dalam prakteknya LMD dan LKMD (Usman, 1999 : 62) 

merupakan lembaga yang dikuasai dan didominasi oleh Kepala Desa dan 

Pamong Desa, yang lebih berorientasi ke luar desa ( Susiatik, 2004 : 24). 
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Meskipun dilihat dari kelahirannya BPD tidak berbeda dengan 

lembaga yang pernah ada. keberadaan BPD sebagai lembaga baru di desa  

dalam daerah kabupaten berbeda dengan LKMD, KUD dan LSD. Pertama, 

BPD lahir di era reformasi yang menghendaki terjadinya demokratisasi dalam 

segala aspek kehidupan bangsa, termasuk kehidupan di desa. Kedua, BPD 

memiliki fungsi yang lebih luas dari lembaga sosial di desa yang pernah ada 

sebelumnya seperti LMD dan LKMD yang memiliki fungsi untuk penanaman 

dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa dan kelurahan, 

pengoordinasian perencanaan pembangunan, pengoordinasian perencanaan 

lembaga kemasyarakatan, perencanaan kegiatan pembangunan secara 

partisipatif dan terpadu serta penggalian dan pemanfaatan sumber daya 

kelembagaan untuk pembangunan di desa dan kelurahan. 

BPD memiliki fungsi menetapkan Peraturan Desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat disamping itu BPD mempunyai fungsi 

mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan 

pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Ketiga, keanggotaan BPD 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. 

Badan Permusyawaratan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan 

Desa. Selain BPD, unsur Pemerintahan Desa lainnya adalah Pemerintah Desa, 

yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa memiliki 

tugas dan kewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, 
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membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, 

memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, mendamaikan 

perselisihan masyarakat di desa, dan mewakili desanya di dalam dan di luar 

pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.  

Berbeda dengan tugas dan kewajiban Kepala Desa, fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 209 Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah Menetapkan 

Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. Dilihat dari fungsi yang diembannya tampak bahwa keberadaan 

BPD di desa-desa  merupakan upaya mendorong terjadinya demokratisasi di 

Pedesaan.  

Anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Pasal 201 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  adalah 

wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara 

musyawarah dan mufakat, yang dimaksud wakil dalam ketentuan ini adalah 

penduduk desa yang memangku jabatan seperti Ketua Rukun Warga, 

Pemangku Adat, Tokoh Masyarakat dan lainnya. Hal ini berbeda dengan 

keanggotaan lembaga yang pernah ada sebelumnya seperti LKMD dan LMD 

yang anggota-anggotanya ditentukan oleh Kepala Desa. 

Kehadiran BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya 

menjadikan BPD sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan besar di 

tingkat desa, selain kekuasaan Kepala Desa yang selama ini telah ada. 

Kedudukan  yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang 
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dimiliki oleh BPD. Wewenang yang dimaksudkan adalah melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, 

Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan membentuk 

Panitia Pemilihan Kepala Desa.  

Hak BPD yaitu, meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan 

Menyatakan Pendapat.  Di dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 

72 tahun 2005 tentang Desa menyatakan Kepala Desa mempunyai kewajiban 

untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada 

Bupati atau Walikota, dan memberikan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa. Sedangkan  

dalam Pasal 17 ayat (3)  menyatakan usul pemberhentian Kepala Desa 

diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atau Walikota melalui Camat, 

berdasarkan musyawarah BPD.  

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa 

di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi 

sebagai badan legislasi, dan menampung serta menyalurkan aspirasi 

masyarakat desa. Jumlah anggota BPD dalam suatu desa bukan berarti 

menjadi jaminan bahwa desa yang mempunyai anggota BPD lebih banyak, 

maka desa tersebut akan lebih maju, akan tetapi maju tidaknya desa ditentukan 

oleh kinerja BPD itu sendiri, karena BPD merupakan mitra kerja pemerintah 

desa yang sangat berperan bagi kemajuan desa (Sektiono, 2008 : 3) 
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Berdasarkan pada observasi awal di Desa Wedelan, Realitas 

menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Wedelan tingkat 

pendidikannya masih tergolong rendah, tetapi demokrasi di Desa Wedelan 

dapat berjalan dengan  baik, hal itu dapat ditunjukkan dengan sudah 

tersalurkannya aspirasi masyarakat melalui BPD dan Pemerintahan di Desa 

Wedelan dapat berjalan secara akuntabel dan transparan, hal tersebut tidak 

lepas dari Peranan Badan Permusyawaratan Desa. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada di Desa Wedelan, 

maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “ Kinerja Badan 

Permusyawaratan Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa 

Yang Demokratis di Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara” 

 

B. PERMASALAHAN 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah dikemukakan di 

atas, muncul permasalahan: 

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam 

menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang demokratis di Desa 

Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara?  

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Badan Permusyawaratan 

Desa dalam mengoptimalkan kinerjanya dalam menyelenggarakan 

pemerintahan desa yang demokratis di Desa Wedelan, Kecamatan 

Bangsri, Kabupaten Jepara? 
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3. Upaya-Upaya apa saja yang selama ini telah dilakukan Badan 

Permusyawaratan Desa untuk mengatasi hambatan-hambatan yang 

timbul dalam rangka optimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa 

dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis di Desa 

Wedelan , Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara? 

  

C. TUJUAN PENELITIAN 

Mengacu pada Rumusan masalah yang hendak diteliti di atas, maka 

tujuan penelitian ini  adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis di Desa 

Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara 

2. Untuk mengetahui Hambatan-Hambatan apakah yang dihadapi Badan 

Permusyawaratan Desa dalam mengoptimalkan kinerjanya dalam 

menyelenggarakan pemerintahan  desa yang demokratis di Desa Wedelan, 

Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara 

3. Untuk mengetahui Upaya-Upaya apakah yang selama ini telah dilakukan 

untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam rangka 

optimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam 

menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis di Desa Wedelan, 

Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini bagaimanapun juga diharapkan bermanfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis. Dengan kata lain manfaat teoritis 

berarti hasil penelitian memberikan kontribusi secara teoritis bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan secara praktis berarti hasil penelitian 

memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan guna perbaikan 

kedepan. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan tentang Kinerja BPD dalam 

menyelenggarakan Pemerintahan yang demokratis di Desa Wedelan, 

Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat diigunakan sebagai 

informasi bagi penelitian sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap 

Kinerja BPD dalam  menyelenggarakan  Pemeritahan Desa yang 

demokratis di Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara 

b. Sebagai masukan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam merumuskan  

kebijakan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa agar 

dapat berfungsi lebih baik dalam  mengoptimalkan Kinerjanya dalam 

menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang demokratis di Kabupaten 

Jepara. 
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E. BATASAN ISTILAH 

Untuk menyamakan persepsi terhadap isi penelitian ini, maka penulis 

memberikan batasan istilah sebagai berikut: 

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

  Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD, 

adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan 

Pemerintah Desa.  

2. Pemerintahan Desa 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasalkan asal-usul dan 

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Demokratisasi Desa 

Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus 

mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasikan dan diagregasi 

melalui BPD. Artikulasi adalah proses penyerapan aspirasi masyarakat 

yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa maupun pamong desa 

sedangkan agregasi adalah proses mengumpulan, mengkaji dan membuat 

prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi peraturan desa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Desa Dilihat dari Sudut Pandang Politik dan Administrasi Pemerintahan 

Desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana 

bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) 

mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya 

otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk, 

dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat bahwa kepentingan dan 

kebutuhan masyarakat desa, hanya dapat diketahui dan disediakan oleh 

masyarakat desa dan bukan pihak luar (Irwan dkk, 2007 : 14). 

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menurut ketentuan ini 

desa diberi pengertian sebagai berikut: “Desa adalah suatu masyarakat hukum 

yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

Ketentuan ini, pada dasarnya merupakan pengejawantahan terhadap 

UUD 1945 khususnya Pasal 18B (Amandemen II) dan Tap MPR No. 

IV/MPR/2000 (Rekomendasi No.7). Dalam pasal 18B UUD 1945 disebutkan 

bahwa: 

10 
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a. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah 

yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan umdang-

undang 

b. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 

adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 

Dapat dikatakan bahwa yang termuat dalam undang-undang secara 

jelas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau 

organisasi kekuasaan yang secara politis memiliki wewenang tertentu untuk 

mengatur warga atau anggota komunitasnya, baik sebagai akibat posisi 

politisnya yang merupakan bagian dari negara atau hak asal-usul dan adat 

istiadat yang dimilikinya (Irwan dkk, 2007 : 15). 

Meskipun terjadi perubahan Undang-Undang dari UU No. 22 tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah diubah menjadi UU No. 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, namun prinsip dasar sebagai landasan 

pemikiran mengenai desa tetap yaitu : 

a.  Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat 

disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat 

setempat  

b. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat 
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agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab 

terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa 

c. Otonomi asli, memiliki makna bahwa sebelum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia  berdiri, desa sudah ada terlebih dahulu bahkan sejak 

zaman penjajahan sehingga otonomi asli hanya dimiliki oleh desa saja, 

bukan oleh Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten.  

d. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan 

dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi 

masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD  

e. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan 

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, 

program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas 

kebutuhan masyarakat ( UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah) 

 

B. Pemerintahan Desa 

Pemerintahan 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 di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Pemerintah Desa adalah 
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Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Desa. 

Susunan Pemerintah Desa diatur dalam Pasal 202 UU No. 32 Tahun 

2004 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. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di 

dalam Pasal 204 di jelaskan 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 

berikutnya. 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.  

Selain itu masa jabatan Kepala Desa juga berbeda dengan masa 

jabatan Kepala Daerah dan Presiden yang ditetapkan oleh undang-undang 

selama 5 (lima) tahun. Masa jabatan Kepala Desa dalam ketentuan ini 

dapat dikecualikan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang 
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keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

2.  Perangkat Desa 

Dalam Pasal 202 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 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. 

Perangkat Desa sebagai unsur Pembantu Kepala Desa dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya, mempunyai peran penting 

khususnya dalam membantu Kepala Desa di bidang administrasi, teknis 

dan kewilayahan sesuai dengan tugas pokoknya. Khusus bidang 

administrasi menjadi standar penilaian Kinerja Kepala Desa. 

 Pasal 202 (3) UU No. 32 tahun 2004 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.32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Desa diisi oleh bukan Pegawai Negeri Sipil, namun 

secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Perangkat Desa lainnya terdiri dari Sekretaris, Pelaksana Teknis 

Lapangan dan Unsur Kewilayahan, pelaksana teknis lapangan seperti 

Kepala Urusan, Sedangkan unsur Kewilayahan seperti Kepala Dusun atau 

dengan sebutan lain. 
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C. Badan Permusyawaratan Desa 

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

menjadi Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi untuk menetapkan 

Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai Badan Permusyawaratan yang 

berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai 

jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga 

harus dapat menjalankan 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 berbagai konflik antara para elit politik dapat segera 

diselesaikan secara arif sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-

goncangan yang merugikan 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 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali 

untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya 

Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing -

masing unsur Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dan BPD dapat 
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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 yang sejajar 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 ( Irwan dkk, 2007: 35-36).   

 

D. Peraturan Desa 

Peraturan Desa adalah Produk Hukum tingkat Desa yang ditetapkan 

oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka 

penyelenggaraan  pemerintahan desa (Pasal 55 PP No. 72 Tahun 2005). 

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial 

budaya masyarakat desa setempat. 

Menurut UU No. 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; 
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b. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; 

c. Peraturan Pemerintah; 

d. Peraturan Presiden; 

e. Peraturan Daerah. 

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

a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat olah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Propinsi bersama dengan Gubernur; 

b. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota dibuat oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota bersama Bupati 

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 Permendagri No. 15 Tahun 2005 tentang Jenis dan Bentuk 

Produk Hukum Daerah, Peraturan Desa tidak diakomodasi sebagai salah 

satu jenis Produk Hukum Daerah, menurut pasal 2 Permendagri tersebut, 

jenis Produk Hukum Daerah terdiri atas : Peraturan Daerah, Peraturan 

Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Kepala 

Daerah dan Instruksi Kepala Daerah.  

Demikian Juga UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

tidak ada bagian yang menjelaskan kedudukan Peraturan Desa sebagai 

bagian dari produk hukum daerah, dapat disimpulkan bahwa dalam 
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penyusunan peraturan perundang-undangan saat ini belum melalui program 

yang terpadu sehingga perangkat perundang-undangan yang satu dengan 

yang lainnya terkadang tidak sesuai satu sama lain. 

Meskipun beberapa hal yang telah diuraikan di atas 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 penegasan tentang urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan desa, termasuk urusan pemerintahan Kabupaten 
atau Kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa 
beserta rinciannya; 

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 manajemen pemerintahan desa 
dari manajemen tradisional menjadi manajemen yang lebih 
modern melalui pengangkatan sekretaris desa dari PNS yang 
memenuhi persyaratan 

d. Adanya upaya memperbaiki tingkat kesejahteraan para 
Perangkat Desa termasuk Kepala Desa, melalui penegasan 
pendapatan desa minimal sebesar Upah Regional Minimal 
Kabupaten atau Kota (Irwan dkk, 2004: 137-139). 

 

E. Pertanggungjawaban Kepala Desa 

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa 

yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau 

Walikota melalui Camat, kepada Badan Permusyawaratan Desa Kepala 

Desa Wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan 

kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok 

pertanggungjawabannya, namun tetap memberi peluang kepada masyarakat 
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melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan atau meminta 

keterangan lebih lanjut mengenai hal-hal yang bertalian dengan 

pertanggungjawaban dimaksud. 

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan semua 

kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas - tugas 

dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten 

atau kota. Memberikan keterangan pertanggungjawaban adalah keterangan 

seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes, 

model pertanggungjawaban Kepala Desa tersebut kongruen dengan model 

pertanggungjawaban Kepala Daerah. Jika digambarkan, akan terlihat 

sebagaimana bagan berikut : 

 

                                           Laporan Pertanggungjawaban Kades 

                                                    

 

                              LaporanKeterangan Pertanggungjawaban Kades 

  

  

 

      Informasi Pokok-pokok pertanggungjawabab Kades 

  MASYARAKAT 

Gambar 1 Model Pertanggungjawaban Kepala Desa menurut UU 

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
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F.   Badan Permusyawaratan Desa sebagai Unsur Pemerintahan Desa 

Di dalam Bab 1 pasal 1 poin (b) Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umun Pengaturan Mengenai Desa, 

sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, dinyatakan secara tegas bahwa Pemerintahan Desa 

adalah Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan 

Badan Perwakilan Desa (BPD). Selanjutnya, BPD adalah Badan Perwakilan 

yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang 

berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Berdasarkan ketentuan di atas, maka fungsi BPD dalam rangka 

demokratisasi desa dapat dijabarkan sebagai berikut :  

a. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang 

hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang 

menunjang kelangsungan pembangunan.  

b. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa 

bersama-sama Pemerintah Desa. 

c. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap 

pelaksanaan Peraturan Desa, anggaran pendapatan dan 

belanja desa, serta Keputusan Kepala Desa. 
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d.  Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan 

menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada 

Pejabat atau instansi yang berwenang. 

Sesuai dengan fungsinya itu, maka BPD memiliki delapan tugas dan 

wewenang sebagai berikut : 

a. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan laporan 

dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan. 

b. Mengusulkan pengesahan dan pemberhentian Kepala Desa. 

c. Bersama dengan Pemerintah Desa membuat Peraturan Desa. 

d. Bersama dengan Pemerintah Desa menyusun Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa. 

e.  Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan 

Desa dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa. 

f. Memberikan pendapat pertimbangan kepada Pemerintah 

Desa terhadap rencana kerjasama antar desa. 

g. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi penduduk desa. 

h. Memberikan persetujuan pemberhentian Pamong Desa. 

Bertolak dari aturan-aturan operasional tentang Pemerintahan Desa, 

khususnya tentang fungsi dan tugas serta wewenang BPD di atas, maka 

dapat disimpulkan adanya dua persoalan pokok, yaitu: pertama, bahwa telah 

terjadi pergeseran mendasar tentang pengaturan desa, di mana Pemerintah 

Pusat dan Daerah tidak lagi campur tangan secara langsung, tetapi lebih 
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bersifat sebagai fasilitator, yaitu memberikan pedoman, arahan, bimbingan, 

pelatihan, dan supervisi termasuk pengawasan represif terhadap Peraturan 

Desa dan APBDes, kedua, bahwa melihat fungsi, tugas, dan wewenangnya, 

maka BPD merupakan aktor sentral yang memiliki peran strategis, yaitu 

sebagai agen demokratisasi di desa (Susiatik, 2004: 25-26). 

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

sekarang sudah tidak berlaku lagi karena sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan 

otonomi daerah sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah 

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, serta menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat.  

 

G. Demokratisasi Desa 

Dalam memahami demokrasi desa, kita tidak boleh terjebak pada 

seremonial, prosedur dan lembaga yang tampak di permukaaan, prosedur dan 

lembaga memang sangat penting tetapi tidak mencukupi. Yang lebih penting 

dalam demokrasi adalah proses dan hubungan antara rakyat secara substantif. 

Pemilihan Kepala Desa juga penting tetapi yang lebih penting dalam proses 

politik sehari-hari yang melibatkan bagaimana hubungan antara Pemerintah 

Desa, BPD dan Masyarakat. 
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 Dalam konteks ini, untuk memahami dan meletakkan demokrasi ( 

yang relevan dengan konteks desa) ke dalam tiga ranah utama, yaitu : 

Pengelolaan kebijakan atau regulasi desa; Kepemimpinan dan 

penyelenggaraan pemerintahan desa; serta Partisipasi masyarakat dalam 

Pemerintahan dan Pembangunan. 

1. Pengelolaan Kebijakan Desa 

Sebuah kebijakan (peraturan desa) yang demokratis apabila 

berbasis masyarakat, berasal dari partisipasi masyarakat, dikelola secara 

bertanggung jawab dan transparan oleh masyarakat dan digunakan untuk 

memberikan manfaat kepada masyarakat. Dipandang dari ‘manfaat untuk 

rakyat’, peraturan desa dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan 

masyarakat. Sedangkan untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan, 

peraturan desa harus bersifat membatasi yaitu, mencegah eksploitasi 

terhadap sumberdaya alam dan warga masyarakat; melarang perusakkan 

terhadap lingkungan, mencegah perbuatan kriminal; mencegah dominasi 

suatu kelompok kepada kelompok lain, dan sebagainya. 

Sesuai dengan logika demokrasi, peraturan desa berbasis 

masyarakat (demokratis) disusun melalui proses siklus kebijakan publik 

yang demokratis yaitu, artikulasi, agregasi, formulasi, konsultasi publik, 

revisi atas formulasi, legislasi, sosialisasi, implementasi, kontrol dan 

evaluasi (Eko, 2003 : 280). 

2. Kepemimpinan dan Kepemerintahan 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


24 
 

 
 

Pemerintahan di Indonesia telah lama  tidak menumbuhkan kultur 

leadership yang transformatif, melainkan hanya menumbuhkan budaya 

priyayi, perhambaan, dan birokrasi. Masalah ini merupakan tantangan 

serius bagi pembaharuan kepemimpinan dan kepemerintahan desa. 

Kepemimpinan di desa tidak bisa lagi dimaknai sebagai priyayi 

benevolent maupun kepemimpinan yang birokratis, melainkan harus 

digerakkan menuju kepemimpinan yang transformative, yaitu para 

pemimpin desa yang tidak hanya rajin beranjangsana, melainkan para 

pemimpin yang mampu mengarahkan visi jangka panjang, menggerakan 

komitmen warga desa, serta dapat membangkitkan kreasi dan potensi 

desa. 

Legitimasi pemerintah desa mau tidak mau harus disandarkan pada 

prinsip akuntabilitas, transparansi dan responsivitas. Pertama, 

akuntabilitas menunjuk pada institusi dan proses checks and balances 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas juga berarti 

menyelenggarakan penghitungan (account) terhadap sumber daya atau 

kewenangan yang digunakan  

Kedua, transparasi (keterbukaan) dalam pengelolaan kebijakan, 

keuangan dan pelayanan publik. Transparansi berarti terbukanya akses 

bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi 

mengenai kebijakan, keuangan dan pelayanan.  Ketiga, responsivitas atau 

daya tanggap pemerintah desa. Pemerintah desa dan BPD harus mampu 

dan tanggap atau faham  terhadap aspirasi maupun kebutuhan 
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masyarakat, yang kemudian dijadikan sebagai preferensi utama 

pengambilan keputusan di desa ( Eko, 2003 : 283). 

3. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi merupakan kunci utama dalam masyarakat sipil yang 

menghubungkan antara rakyat biasa (ordinary people) dengan 

pemerintah. Partisipasi bukan sekedar keterlibatan masyarakat dalam 

pemilihan kepala desa dan BPD, tetapi juga partisipasi dalam kehidupan 

sehari-hari yang berurusan dengan pembangunan dan pemerintahan desa. 

Secara teoritis partisipasi adalah keterlibatan secara terbuka (inclusion) 

dan keikutsertaan (involvement). Keterlibatan berarti memberi ruang bagi 

siapa saja untuk terlibat dalam proses politik, terutama kelompok-

kelompok masyarakat miskin, minoritas, rakyat kecil, perempuan, dan 

kelompok-kelompok marginal lainnya. 

Secara substantif partisipasi masyarakat mencakup tiga hal. 

Pertama, Voice (suara), setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk 

menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan, pemerintah 

sebaliknya, mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam 

masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis pembuatan keputusan. 

Kedua, akses yakni setiap warga mempunyai kesempatan untuk 

mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk akses 

dalam layanan publik. Ketiga, kontrol yakni setiap warga atau elemen-

elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan 
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pengawasan terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan 

kebijakan dan keuangan pemerintah (Eko, 2003 : 285).  

Dalam konteks pembangunan dan pemerintahan desa, partisipasi 

masyarakat terbentang dari proses pembuatan keputusan hingga evaluasi. 

Proses ini tidak semata-mata di domonasi oleh elit-elit desa (pamong 

desa, BPD, pengurus RT maupun pemuka masyarakat), melainkan juga 

melibatkan unsur-unsur yang lain seperti perempuan, pemuda, kaum tani, 

buruh dan sebagainya. Dari sisi proses, keterlibatan masyarakat biasa 

bukan dalam konteks mendukung kebijakan desa atau sekedar menerima 

sosialisasi kebijakan desa, melainkan ikut menentukan kebijakan desa 

sejak awal.  

Partisipasi dalam pembangunan desa misalnya, bisa dilihat dari 

keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan 

(rencana strategis desa, progam pembangunan dan APBDES, dan lain 

lain), antara lain melalui forum RT, musbangdes maupun rembug desa. 

Forum-forum tersebut juga bisa digunakan bagi pemerintah desa untuk 

mengelola proses akuntabilitas dan transparansi, sementara bagi 

masyarakat bisa digunakan untuk voice, akses dan kontrol terhadap 

kebijakan pemerintah desa. 

Membangun civil society maupun masyarakat partisipatif di desa 

tidak harus berangkat dari titik nol. Meski sebagian besar organisasi di 

desa bersifat korporatis (bentukan dari atas secara seragam), tetapi 

organisasi itu bisa dibingkai ulang dengan bersandar pada prinsip 
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partisipasi.  Masyarakat bisa memanfaatkan organisasi-organisasi lokal ( 

RT, RW, LKMD, LPMD, PKK, arisan, karang taruna, kelompok tani, dan 

lain lain), bukan hanya untuk kegiatan seremonial atau untuk self-help, 

tetapi juga bisa digunakan sebagai basis partisipasi dalam pembangunan 

dan pemerintahan desa (Eko, 2003 : 286). 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan taylor 

mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diambil (Moleong, 2002 : 3). Dengan dasar 

tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran 

mengenai Kinerja BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang 

demokratis  yang didukung oleh data-data tertulis maupun data-data hasil 

wawancara. 

 

B. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan, dimana 

segala aktivitas dan tindakan penelitian dilakukan, dengan ditetapkan lokasi, 

maka diharapkan akan dapat lebih memudahkan untuk mengetahui dimana 

tempat suatu penelitian akan dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut 

diatas, maka peneliti menetapkan untuk memilih suatu lokasi penelitian, 

guna memudahkan Peneliti didalam mengembangkan dan menyusun data 

secara lebih tepat dan akurat, Peneliti memilih lokasi penelitian yang akan  

digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, 

Kabupaten Jepara. 

28 
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Peneliti memilih Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten 

Jepara, sebagai lokasi penelitian, karena masyarakat Desa Wedelan sebagian 

besar tingkat pendidikan masyarakatnya  masih tergolong rendah tetapi 

demokrasi di desa wedelan sudah berjalan dengan baik, hal itu dapat 

ditunjukkan dengan sudah tersalurkannya aspirasi masyarakat dan belum 

pernah di teliti sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa 

Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara.  

 

C. Fokus penelitian  

Tidak ada satupun penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya 

fokus. Dalam menetapkan fokus hal-hal yang perlu diperhatikan adalah 

sebagai berikut : 

1. Penetapan fokus dapat membatasi studi atau membatasi bidang inkuiri, 

yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian 

menjadi lebih layak. 

2. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi 

atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di 

lapangan. 

3. Mungkin data cukup menarik, tetapi jika dipandang tidak relevan. Data 

ini tidak akan dihiraukan (Moleong, 2002 : 62) 

Yang menjadi Fokus dalam  penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan 

fungsi-fungsi BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang 

demokratis di Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, (2) 
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Hambatan-hambatan yang dihadapi BPD dalam mengoptimalkan kinerjanya 

dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis di Desa 

Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara dan, (3) Upaya-upaya yang 

dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi BPD dalam menyelenggarakan 

pemerintahan desa yang demokratis di Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, 

Kabupaten Jepara. 

 

D. Sumber data penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data 

dapat diperoleh (Arikunto, 2002 : 107). Sumber data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian 

dilapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui secara 

persis masalah yang akan dibahas, dalam hal ini adalah Badan 

Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa 

dan Perangkat Desa, dan masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh 

pemuda, dan tokoh masyarakat. Untuk memperoleh sumber data primer 

digunakan teknik wawancara dan observasi 

2. Sumber data sekunder, adalah data yang digunakan untuk membantu 

menyelesaikan data primer berupa arsip-arsip dan dokumen dari desa 

terkait. Untuk memperoleh sumber data sekunder, peneliti menggunakan 

teknik dokumentasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan 

mengumpulkan data melalui informan ataupun responden. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode yang tepat dalam 

mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, tujuannya adalah 

agar data yang diperoleh itu tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang 

ada. Metode dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, 

percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002 : 133).  

Metode wawancara mempunyai bermacam-macam bentuk, yaitu 

diantaranya wawancara terstruktur dan wawancara tidak secara terstuktur. 

Wawancara terstruktur adalah wawancara  yang pewawancaranya  

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan. Format wawancara yang digunakan bisa bermacam-macam dan 

format itu dinamakan protokol wawancara. Protokol wawancara itu dapat 

juga berbentuk terbuka. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun sebelumnya 

dan didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian.  

Pokok-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diatur secara sangat 

terstruktur, keuntungan wawancara terstruktur ialah jarang mengadakan 

pendalaman pertanyaan yang dapat mengarahkan terwawancara agar 

sampai berdusta. 
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Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda 

dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk 

menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal, 

wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur, pertanyaan 

biasanya tidak disusun terlebih dahulu, malah disesuaikan dengan keadaan 

dan ciri yang unik dari responden (Moleong, 2004 : 190-191). 

Apabila dilihat dari pengertian wawancara terstruktur dan tidak 

terstruktur, maka jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara terstruktur karena disini pewawancara yang 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan disusun terlebih 

dahulu sebelum diajukan. Pertanyaan yang disusun didasarkan atas 

masalah dalam rancangan penelitian, berarti disini data yang diungkap 

adalah mengenai pelaksanaan kinerja BPD yang dimulai dari frekuensi 

kehadiran sampai pelaksanaan fungsi BPD. Data yang diungkap ini adalah 

hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang  

ada didalam format wawancara. 

Wawancara ini dilakukan dengan tiga komponen masyarakat yaitu: 

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu Madekhan S.Pd (Ketua 

BPD), Drs. Agustina (Wakil Ketua BPD), Drs. Kasim (Anggota 

BPD), Nugroho, S.H (Anggota BPD), dan Sumardi, S.Pd (Anggota 

BPD). 

b. Pemerintahan desa yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat 

Desa, yaitu Hadi SE, (Kepala Desa), Rujito (Sekretaris Desa),  Sahli 
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(Kadus 1), dan Masruchin (Kaur Pemerintahan), Harsono (Pamong 

Tani Desa).  

c. Masyarakat yang terdiri atas tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh 

masyarakat, yaitu Suwaji (Tokoh Masyarakat), Rosyidi (Ulama), 

Sodikin (Ketua LKMD), H. Santoso (Ketua RW 08), dan H. 

Karjono, S.Pd (Ketua RW 09). 

2. Metode Pengamatan (Observasi) 

Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan terhadap objek penelitian. Metode observasi dalam penelitian 

ini digunakan untuk mengamati kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa 

dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang di demokratis di Desa 

Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara (Moleong, 2009: 177). 

Observasi dalam penelitian ini dimulai dengan mengamati 

keadaan topografi Desa Wedelan, mata pencaharian penduduk, serta 

melihat sekretariat BPD, melihat rapat BPD, melihat rapat RT, pengajian, 

rapat RW yang di hadiri oleh anggota BPD. Kemudian observasi 

dilanjutkan dengan mengamati keadaan di dalam Balai Desa, frekuensi 

kehadiran dari anggota BPD, dan langkah selanjutnya dengan mengamati 

aktifitas BPD dan melihat hubungan atau komunikasi antara BPD dengan 

Pemerintah Desa. 

Dari hasil observasi kemudian dapat diambil kesimpulan atas apa 

yang telah diamati dan dapat digunakan sebagai pembanding antara hasil 
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wawancara yang dilakukan dengan hasil pengamatan apakah ada 

kesesuaian atau tidak.  

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya 

(Arikunto, 2006 : 231). Dokumentasi digunakan untuk menunjang data-

data hasil wawancara maupun observasi, alasan penggunaan dokumentasi 

karena kinerja BPD  dalam menjalankan pemerintahan desa yang 

demokratis tidak lepas dari adanya dokumen sehingga dalam hal ini dapat 

melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yang 

berhubungan dengan kinerja BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan 

desa yang demokratis  yaitu : 

a. Data-data mengenai  peraturan-peraturan desa,  data anggota BPD, 

data-data tentang  keputusan BPD, peraturan-peraturan daerah 

Kabupaten Jepara, data kegiatan dan agenda BPD dan sebagainya 

b. Keadaan umum daerah penelitian seperti : keadaan geografisnya, 

seperti batas-batas wilayah, keadaan demografisnya atau daftar 

monografi desa, seperti jumlah penduduk 

c. Struktur organisasi pemerintahan desa dan struktur organisasi BPD atau 

daftar nama anggota BPD dan lain sebagainya 
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F. Teknik Pengabsahan Data (Validitas Data) 

Dalam sebuah penelitian data yang diperoleh tidak dapat langsung 

diakui keabsahannya untuk membuktikan kebenaran dari data yang ada, maka 

diperlukan teknik yang tepat sehingga data data benar-benar valid.Untuk 

menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. 

Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), 

keteralihan (transferability), ketergantungan (depandability), dan kepastian 

(confirmability) (Moloeng, 2009: 324).  

Teknik yang digunakan untuk menguji objektivitas dan keabsahan 

data pada penelitian ini adalah triangulasi data. Moleong (2009: 330) 

mengemukakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Data digunakan untuk pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data yang sudah ada. Triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi dengan memanfaatkan 

sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan 

metode kualitatif (Patton dalam Moleong, 2009: 330). Triangulasi data ini 

dapat dicapai dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil        
wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan        
apa yang dikatakannya secara pribadi. 

3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai  
pendapat dan pandangan orang. 
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4. Membandingkan apa yang dikatakan orang sewaktu diteliti dengan 
sepanjang waktu. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan (Moleong, 2009: 331). 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil  wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum  dengan apa   

yang dikatakannya secara pribadi. 

 

G. Teknik Analisis Data  

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan 

suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan di temukan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2002 : 103). Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, 

kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2000 

: 103). 

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan 

atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, 

menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. 

Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan 

proses pengumpulan data. Menurut Milles dan Huberman dalam Rachman 

(1999 : 120). Tahapan analisis data adalah sebagai berikut: 
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a. Pengumpulan data 

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. 

b. Reduksi data 

Yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. 

Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak 

perlu dan mengorganisasi. Data-data yang telah direduksi memberikan 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah 

peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu di perlukan. 

c. Penyajian data 

Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matriks, 

networks, chart, atau grafis. Sehingga peneliti dapat menguasai data. 

d. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi 

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. 

Untuk itu, peneliti berusaha mencari pula, model, tema, hubungan, 

persamaan. Hal hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. 

Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara 

mengumpulkan data baru.  
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 Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan 

penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam 

penelitian. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2 Tahapan analisis data kualitatif (Rachman, 1999 : 120). 

 

H. Prosedur Penelitian 

Selama melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi ini, 

melalui beberapa tahapan, antara lain: 

1. Tahap Persiapan, meliputi; 

a) Pengajuan judul penelitian kepada pihak Kajur (Kantor Jurusan) 

b) Konsultasi proposal ke Dosen Pembimbing 

c) Melakukan kegiatan kajian pustaka yang sesuai dengan judul 

penelitian 

d) Menyusun metode penelitian 

Pengumpulan 
Data 

Pengumpulan 
Data 

Penyajian Data  Pengumpulan 
Data 

Reduksi  data 
 

Kesimpulan atau 
Penarikan atau Verifikasi 

Penyajian Data  Pengumpulan 
Data 
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e) Mengurus surat perizinan penelitian kepada fakultas untuk diserahkan 

kepada Ketua BPD dan Kepala Desa yang dijadikan obyek penelitian 

f) Menjajaki dan menilai keadaan lapangan yang akan diteliti 

g) Menyiapkan perlengkapan penelitian 

2. Tahap Pelaksanaan, meliputi; 

Kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan data dan pengolahan 

data, adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

a) Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri 

b) Mengadakan observasi langsung 

c) Melakukan wawancara kepada subyek penelitian 

d) Menggali data penunjang melalui dokumen-dokumen 

Pengolahan data dilakukan dengan cara data yang diperoleh dari 

hasil penelitian di analisis dengan teknik atau metode analisis yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

3. Tahap Pembuatan Laporan, meliputi; 

a) Menyusun kerangka laporan hasil penelitian 

b) Menyusun laporan akhir penelitian dengan selalu berkonsultasi 

kepada Dosen Pembimbing 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Desa Wedelan 

a. Keadaan Geografis 

Penelitian ini berlangsung di Desa Wedelan, Kecamatan 

Bangsri, Kabupaten Jepara dengan kepadatan penduduk mencapai 

7.313 jiwa, yang terdiri dari 3.781 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 

3.532  jiwa berjenis kelamin perempuan. Secara administratif Desa 

Wedelan terdiri atas empat Dusun, yaitu Dusun Mangasari, Banjarsari, 

Bandungsari, Botosari. Desa Wedelan merupakan salah satu desa yang 

terletak di wilayah Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. 

Batas-batas wilayah Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten 

Jepara 

a. Utara : Desa Kancilan 

b. Selatan :  Desa Banjaran 

c. Timur : Desa Djenggotan 

d. Barat : Desa Kedungleper 

b. Keadaan Penduduk 

1) Jumlah Penduduk 

Masyarakat Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten 

Jepara berbeda jauh dengan desa yang lain di wilayah Kecamatan 
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Bangsri, yang mayoritas penduduknya mengandalkan mata 

pencaharian di bidang Pertanian seperti bercocok tanam, buruh tani, 

berkebun dan berladang. Penduduk Desa Wedelan  mengandalkan 

mata pencaharian dari sektor industri setelah itu baru sektor 

pertanian. Desa Wedelan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 

7.313 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 3.781 jiwa dan 

penduduk perempuan 3. 532 jiwa. 

Kewarganegaraan masyarakat Desa Wedelan, Kecamatan 

Bangsri, Kabupaten Jepara adalah Warga Negara Indonesia, agama 

atau kepercayaan yang dianut mayoritas penduduk Desa Wedelan, 

Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara adalah Islam, keadaan 

penduduk Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara 

berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada data berikut ini. 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Wedelan Menurut Kelompok Usia 
 

 

 

 

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Wedelan, Hal : 9 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa kepadatan 

penduduk Desa Wedelan tergolong padat, apabila di bandingkan 

dengan jumlah penduduk di desa lain di wilayah Kecamatan 

Bangsri. Banyaknya penduduk di suatu desa membawa konsekuensi 

No Usia Jumlah 

1 0 – 30  Tahun 3132 Jiwa 
2 31– 58 Tahun 3572 Jiwa 
3 59  Tahun keatas 669 Jiwa 

Jumlah 7313 Jiwa 
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terhadap jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam suatu desa. 

c. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan akan menentukan kualitas dari setiap 

individu, karena individu dengan bekal ilmu pengetahuan baik secara 

formal ataupun nonformal, maka individu tersebut akan memiliki 

kemampuan dan keterampilan yang lebih apabila di bandingkan 

dengan sebelum individu tersebut memperoleh pendidikan atau ilmu 

pengetahuan dengan adanya ilmu yang di peroleh, maka akan 

dipergunakan di dalam kehidupannya untuk ikut berpartisipasi dalam 

pembangunan desanya.  

Hal ini tercermin di dalam sikap dan perilaku mereka dalam 

kehidupan sehari-hari, mereka yang tingkat pendidikannya rendah 

cenderung tidak peduli dengan pembangunan desanya. Pada 

kenyataannya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Wedelan 

tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Wedelan 
 

 
No 

 
Tingkat Pendidikan 

 
Jumlah 

Penduduk 
1. Balita 965  Orang 
2. Usia 7-45 tahun tidak pernah 

sekolah 
10    Orang 

3. Pernah sekolah SD tetapi tidak 
tamat 

98     Orang 

4. Tamat SD atau sederajat 955     Orang 
5. SLTP atau Sederajat 1.021  Orang 
6. SLTA atau Sederajat 492     Orang 
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Sumber :  Daftar Isian Potensi Desa Wedelan, hal : 9 
 

Data di atas menunjukkan tingkat pendidikan penduduk Desa 

Wedelan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan 

penduduk Desa Wedelan tergolong rendah, terdapat  banyak penduduk 

tidak lulus Sekolah Dasar dan hanya sedikit penduduk yang lulus dari 

Perguruan Tinggi, jadi dalam hal ini tingkat pendidikan penduduk 

Desa Wedelan tergolong rendah.  

d. Mata Pencaharian 

Mata Pencaharian pokok penduduk Desa Wedelan sebagian 

besar adalah karyawan perusahaan meubel. Hal ini di karenakan Desa 

Wedelan terletak di perkotaan . Berikut di sajikan data mengenai mata 

pencaharian penduduk Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten 

Jepara. 

Tabel 4.3 Data Mata Pencaharian Pokok 
 

 
No 

Jenis Mata 
Pencaharian 

 
Jumlah 

1 Petani Pemilik  93  Orang 
2 Buruh Tani 181  Orang 
3 Karyawan Perusahaan Meubel  3.152 Orang 
4 Pegawai Negeri 99  Orang 
5 Pengrajin 4  Orang 
6 Pedagang 351  Orang 
7 Peternak -  Orang 

7 D-1 - Orang  
8 D-2 6     Orang 
9 D-3 33   Orang 
10 S-1 48   Orang 
11 S-2 1   Orang 
12 S-3 - Orang 

Jumlah 3629 Orang 
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8 Nelayan - Orang 
9 Montir  6 Orang 
10 Dokter 1 Orang 
11 Bidan 2 Orang 
12 Tenaga Medis/ Mantri 3 Orang 
13 Tukang Kayu 246 Orang 
14 Tukang Batu 99 Orang 
15 Ketok Magic 12 Orang 

Sumber : Potensi Desa Wedelan hal: 9 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar 

mata pencaharian penduduk Desa Wedelan sebagai karyawan 

perusahaan meubel, dan yang terbanyak kedua adalah Pedagang. 

Tabel 4.4  Data Tingkat Kemiskinan  
No Tingkat Ekonomi Jumlah 
1 Keluarga Pra Sejahtera 211 Keluarga 
2 Keluarga Sejahtera 1 290 Keluarga 
3 Keluarga Sejahtera 2 473 Keluarga 
4 Keluarga Sejahtera 3 701 Keluarga 
5 Keluarga Sejahtera 3 plus 179 Keluarga 
 Jumlah Kepala Keluarga  1.856 Keluarga 

Keterangan : Tingkat Perkembangan Desa Wedelan, Hal : 3 

Keluarga Pra Sejahtera  sampai Keluarga Sejahtera III + 

menunjukkan tingkat ekonomi dari tingkat ekonomi lemah sampai ke 

tingkat ekonomi tinggi. Dari data dapat di lihat bahwa tingkat ekonomi 

penduduk Desa Wedelan tergolong baik atau di atas garis kemiskinan, 

hal inilah yang menjadi salah satu penunjang kinerja Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menciptakan masyarakat yang 

demokratis. 

e. Data Kelembagaan Ekonomi 

Tabel 4.5 Data Jenis Kelembagaan Ekonomi 
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Sumber: Daftara isian potensi desa, hal : 11 
Dari data dapat di lihat bahwa di dalam bidang ekonomi pun 

masyarakat Desa Wedelan tergolong maju. Dengan adanya pabrik-

pabrik besar, swalayan dan restoran yang mampu menyerap tenaga 

kerja dari masyarakat di Desa Wedelan, sehingga pengganguran di Desa 

Wedelan dapat di atasi. Namun hal ini juga menghambat kinerja BPD, 

karena kesibukan warga masyarakat menjadikan masyarakat kurang 

berpartisipasi dalam pembangunan desa, karena tidak ada waktu dan 

sudah lelah dengan rutinitas pekerjaan masing-masing warga 

masyarakat. 

 

 

 

Jenis  Kelembagaan Jumlah 
1 PT. Chiaa  Djian Indonesia Furniture 1 Unit 
 Jumlah Tenaga Kerja 350  Orang 
2 Pom Bensin 1 Unit 
 Jumlah Tenaga Kerja 13 Orang 
3 Penggilingan Batu  2 Unit 
 Jumlah Tenaga kerja  52 Orang 
4 Industri Kerajinan Meubel 3 Unit 
 Jumlah Tenaga Kerja  48 Orang 
5 Toko/Swalayan 8  Unit 
 Jumlah Tenaga Kerja  19 Orang 
6  Restoran/Warung Makan 6 Unit 
 Jumlah Tenaga Kerja 18  Orang 
7 Angkutan 14  Unit 
 Jumlah Tenaga Kerja 36 Orang 
8 Pedagang Pengumpul atau Tengkulak 351 Orang 
10 Kelompok Simpan Pinjam 8  Unit 
 Jumlah Anggota 176 Orang 
11 Industri Alat pertanian/Pande Besi 6 Unit 
 Jumlah Tenaga Kerja 24  Orang 
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f. Potensi Kelembagaan 

Lembaga Pemerintahan 
Tabel 4.6 Pemerintah Desa 

Jumlah Aparat  10 Orang 
Pendidikan Kepala Desa S1  
Pendidikan Sekretaris Desa SMA 
Jumlah RW 11 
Jumlah RT 29 

 

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat 

pendidikan dari Pemerintah Desa sudah baik, sehingga hal tersebut 

tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja BPD untuk menjadikan 

masyarakat Desa Wedelan lebih demokratis. 

g. Keagamaan 

Sarana peribadatan di Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, 

Kabupaten Jepara, dibangun dengan dana bantuan pemerintah  

Kabupatan Jepara dan swadaya masyarakat desa. Jumlah masjid yang 

ada di Desa Wedelan ada 5 buah, dan musholla ada 21 buah. 

Pembangunan Masjid di Desa Wedelan tidak terlepas dari kinerja BPD 

yang menampung serta menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa ke 

pemerintah desa untuk membangun masjid dan musholla di setiap RW. 

 

2.   Pemerintah Desa Wedelan 

Desa Wedelan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yurisdiksi, mempunyai wewenang untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang ada. 

Sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
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Daerah, Pemerintahan Desa Wedelan terdiri dari Pemerintah Desa yaitu 

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD), yang dulunya adalah Badan Perwakilan Desa (BPD) 

berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa. 

Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh 

Perangkat Desa, Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa 

berkedudukan sebagai unsur staf atau pembantu pimpinan, Kepala-

Kepala Urusan sebagai Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala-

Kepala Dusun sebagai unsur pelaksana wilayah di dalam melaksanakan 

tugasnya, kepala desa dan perangkat desa tidak bekerja secara sepihak. 

 Perangkat desa bertugas untuk membantu kepala desa dalam 

memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa, pekerjaaan 

dikerjakan oleh para perangkat desa sesuai dengan tugas atau bagiannya 

masing-masing dan diantara bidang yang satu dengan bidang yang lain 

sudah terjadi kerjasama yang baik dan harmonis, sehingga akan 

mempermudah di dalam mengelola pemerintahan desa. Keberhasilan atau 

kegagalan pada bidang yang satu sudah pasti akan berdampak pada 

bidang yang lain. Untuk mempermudah dalam menjalankan tugasnya 

perangkat desa  melaksanakan tugasnya sesuai dengan komando dan 

koordinasi dari pemerintah desa. Susunan organisasi dan kerjasama 

Pemerintah Desa dapat dilihat pada bagan di bawah ini. 
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Struktur  Organisasi 

Pemerintah Desa Wedelan  Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bagan Struktur Pemerintahan Desa Wedelan 

 

 

Kepala Desa BPD 

Sekretaris Desa 

Urusan 
Pemerintahan
nnnnnn 

Urusan 
Pembangunan 

Urusan 
Kesra 

Urusan 
Keuangan 

Unsur Pelaksana 
Teknis Lapangan 

Polisi 
Desa 

Pamong 
Tani Desa 

Unsur 
Kewilayahan 

Kadus 1 Kadus  2 Kadus 3 Kadus 4 
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Keterangan. 

a. Unsur pimpinan dipimpin oleh Kepala Desa, bidang-bidang (urusan 

pemerintahan, urusan pembangunan, urusan kesra, urusan keuangan). 

b. Pimpinan terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa. 

c. Kedudukan Kepala Desa dan BPD sebagai mitra kerja, bukan sebagai 

atasan dan bawahan. 

d. Unsur pelaksana teknis lapangan dan kewilayahan serta bagian-bagian 

urusan yang dipimpin oleh masing-masing ketua bidang dibantu oleh 

Sekretaris Desa. 

e. Kedudukan antara unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan 

sederajat, yaitu berada dibawah Sekretaris Desa. 

f. Unsur pelaksana teknis lapangan terdiri dari polisi desa dan pamong desa. 

g. Unsur kewilayahan terdiri dari kepala dusun 1, kepala dusun 2, kepala 

dusun 3, dan kepala dusun 4. 

Jabatan Perangkat Desa Wedelan dijabat oleh warga masyarakat, 

orang-orang yang duduk di dalam pemerintah desa diibaratkan sebagai 

wakil masyarakat. Tugas perangkat desa adalah melayani kebutuhan 

masyarakat, dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil masyarakat, 

diharapkan adanya personil-personil yang profesional dan kompeten serta 

mempunyai motivasi yang tinggi untuk membangun desanya. 

Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya, maka setiap pejabat 

pemerintah desa mendapat gaji yang berupa tanah bengkok yaitu tanah 

garapan selama menjabat sebagai Perangkat Desa (Kepala Desa dan 
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Pamong Desa), yang luasnya berbeda-beda sesuai dengan jabatannya, 

sedangkan untuk ketua RW atau RT tidak mendapat imbalan tanah 

bengkok, karena sejak semula tidak ada tanah bengkok yang disediakan 

bagi ketua RW atau RT. 

 

3. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wedelan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang 

merupakan perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan 

desa atau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Menurut 

Peraturan daerah Kabupaten Jepara No. 9 Tahun 2007 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) ditentukan dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, 

dan kemampuan keuangan desa.  

Desa Wedelan  memiliki jumlah penduduk  7. 313  jiwa, apabila di 

sesuaikan dengan aturan tersebut maka jumlah anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Wedelan adalah  adalah 9 orang, hal 

tersebut sudah sesuai dengan  kenyataannya BPD di Desa Wedelan 

Jumlahnya adalah 9 orang, hal ini di maksudkan agar kinerja Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi lebih efektif dan efisien. Masa 

jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 6 tahun dan 

dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. 
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Stuktur Organisasi BPD Desa Wedelan 
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Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil dari 

masyarakat di dalam pemerintahan desa memiliki tugas yang cukup berat, 

di mana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mampu 

mengaktualisasikan aspirasi masyarakat dan apabila hal tersebut dapat 

dilaksanakan dengan baik maka akan tercipta masyarakat desa yang 

demokratis. Dari struktur organisasi BPD di Desa Wedelan dapat dilihat 

bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tingkat 

pendidikan yang cukup baik, karena dari 9 anggota BPD, 6 anggota BPD 

di Desa Wedelan lulusan sarjana  dan tentunya dengan tingkat pendidikan 

yang baik akan membantu Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam menjalankan fungsinya yang berdampak bagi kemajuan dan 

perkembangan masyarakat di Desa Wedelan. 

 

4. Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Menyelenggarakan Pemerintahan 

Desa yang Demokratis 

Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Wedelan mengacu kepada 

sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah serta PP No. 72 Tahun 2005 tentang 

Desa dan sejumlah Peraturan Daerah Kabupaten Jepara, Peraturan Daerah 

yang dimaksud antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 9 

Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati 

Jepara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata 

Tertib Badan Permusyawaratan Desa. Fungsi BPD di dalam pasal 209 UU 
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No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  adalah untuk 

menetapkan peraturan desa  bersama Kepala Desa serta menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. 

Menurut Sulistiyani, (2003 : 223) “Kinerja seseorang merupakan 

kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari 

hasil kerjanya, sedangkan menurut Whitmore (1997 : 104) “Kinerja adalah 

pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang, kinerja adalah 

suatu perbuatan dan suatu prestasi”. Kinerja BPD dalam 

menyelenggarakan pemerintahan desa yang Demokratis di Desa Wedelan, 

Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara dapat di lihat di dalam pelaksanaan 

fungsi BPD. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Wedelan kinerja BPD di 

dalam melaksanakan pemerintahan desa yang demokratis di Desa 

Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, adalah sebagai berikut.  

a. Kinerja BPD dalam menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan 

Kepala Desa 

Dalam pemerintahan desa, BPD sejajar dan menjadi mitra kerja 

pemerintah desa. Pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan 

BPD tidak lebih rendah dan tidak juga lebih tinggi. seperti yang 

diungkapkan oleh Hadi, SE selaku Kepala  Desa Wedelan, wawancara 

tanggal 26 Juli  2011, beliau mengatakan bahwa:  

“BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa, dalam 
melaksanakan fungsinya, BPD dan pemerintah desa sudah 
saling menghormati, bantu membantu, dan selalu bersama-
sama dalam membuat peraturan desa” 
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Berdasarkan hasil penelitian di Desa Wedelan, Kecamatan 

Bangsri, Kabupaten Jepara, kedudukan BPD sebagai mitra kerja 

pemerintah desa sudah terwujud dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam 

rangka menjalankan fungsi legislasi, yaitu menetapkan peraturan desa 

bersama-sama dengan pemerintah desa.  

Menurut Bapak Kasim, S.Ag selaku anggota BPD Wedelan, 

wawancara tanggal 24 Juli 2011, beliau mengatakan  bahwa :  

“BPD selalu bersama sama dengan pemerintah desa dalam  
menetapkan peraturan desa.” 

 
Pernyataan tersebut juga hampir sama dengan pernyataan 

Kepala Desa Wedelan, fungsi legislasi ini dapat dilihat dari 

pelaksanaan fungsi  BPD dalam menetapkan peraturan desa bersama 

dengan kepala desa. 

Proses yang dilakukan BPD dan Kepala Desa di dalam 

menetapkan Peraturan Desa berdasarkan wawancara dengan  

Madekhan, S.Pd tanggal 22 Juli 2011, adalah sebagai berikut: 

Dalam merumuskan Perdes, BPD menampung aspirasi dari 
masyarakat desa seperti usulan-usulan masyarakat tentang 
pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan 
musholla, masalah keamanan, kemudian menyampaikannya 
pada pihak pemerintah desa yang diwakili oleh  Hadi, SE. dan 
kemudian di proses oleh pihak pemerintah desa sebelum 
ditetapkan bersama-sama BPD. 
 
Menurut Madekhan, S.Pd, Wawancara tanggal 22 juli 2011, 

beliau mengatakan bahwa: 

“Setelah dilakukan pengumpulan, mengkaji dan membuat 
prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Perdes oleh 
BPD dan disahkan oleh Kepala Desa dan BPD, rancangan 
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peraturan desa yang pada akhirnya menjadi peraturan desa dan 
kesepakatan bersama BPD dengan Kepala Desa adalah 
rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDes) dan Perdes tentang Pedoman Tata 
Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua 
RT/RW”. Selain rancangan peraturan desa, BPD dan 
Pemerintah Desa menbuat kesepakatan bersama mengenai 
pemberian sanksi berupa menbayar denda dalam bentuk uang  
kepada penjual miras dan warga masyarakat yang melakukan 
bisnis prostitusi berdasarkan masukan dari masyarakat Desa 
Wedelan. 
 
 Desa Wedelan mengajukan rancangan peraturan desa 

mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah 

untuk kelancaran jalannya pemerintahan desa dan pembangunan desa 

serta dijadikan pedoman dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran 

keuangan desa. Proses pembuatan peraturan desa mulai dari 

merumuskan peraturan desa sampai pada menetapkan peraturan desa 

dilakukan bersama-sama BPD dengan pemerintah desa secara 

transparan dan akuntabel. 

Sedangkan Peraturan Desa tentang Pedoman Tata Cara 

Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua RT/RW, 

tujuannya adalah untuk memberikan arah dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa Wedelan, sehingga BPD dan Kepala Desa perlu 

menyusun Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian Ketua RT/RW. 

BPD dan Kepala Desa menbuat kesepakatan untuk menberi 

denda berupa uang kepada penjual miras dan usaha Pornografi karena 

Desa Wedelan adalah termasuk desa kawasan  industri sehingga 
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banyak pendatang baru dari luar Desa Wedelan bahkan dari luar 

kabupaten dan Propinsi yang ingin bekerja di Desa Wedelan, sehingga 

banyak dibuka  warung-warung yang berjualan makanan untuk para 

pekerja yang datang dari luar daerah karena mereka jauh dari keluarga 

dan sanak-saudara, bahkan ada warung makan yang juga  menjual 

miras selain itu juga terdapat tempat prostitusi, sehingga sangat 

menganggu keamanan Desa Wedelan. 

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat Desa Wedelan, 

memberikan masukan kepada BPD untuk menutup dan memberi denda 

kepada penjual miras dan tempat prostitusi dan BPD menyampaikan 

aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dalam hal ini diwakili 

oleh Hadi S.E, selaku Kepala Desa Wedelan, dan akhirnya BPD 

menbuat kesepakatan bersama Kepala Desa untuk memberi denda 

kepada warung-warung yang menjual miras dan tempat-tempat yang 

dijadikan tempat prostitusi demi ketertiban dan keamanan desa.  

b. Kinerja BPD dalam melaksanakan fungsinya untuk menampung serta 

menyalurkan aspirasi masyarakat. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di 

desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk  

menyampaikan aspirasinya, kemudian BPD menindaklanjuti aspirasi 

tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait 

yaitu pemerintah desa. Banyak cara yang telah dilakukan BPD 

Wedelan untuk menampung aspirasi masyarakat yang kemudian 
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disampaikan ke pemerintah desa  yaitu dengan cara tertulis maupun 

secara lisan. 

 Cara tertulis misalnya dengan membuka kotak kritik dan saran 

untuk masyarakat Desa Wedelan agar dapat menyampaikan 

aspirasinya, dengan cara lisan, yaitu  masyarakat  memyampaikan 

secara lisan aspirasinya baik pada saat pertemuan desa, pertemuan RT, 

dan pengajian kepada Badan Permusyawaratan Desa Wedelan. 

Menurut Kasim S.Ag  selaku anggota BPD wawancara tanggal 24 juli 

2011, beliau mengatakan bahwa : 

“BPD selalu menampung aspirasi dari masyarakat dan 
kemudian aspirasi tersebut disalurkan ke pemerintah desa, dan 
BPD selalu menginformasikan laporan penyelenggaraan 
pemerintahan desa kepada masyarakat melalui pengajian, 
kumpalan RT, kumpalan RW, dan menurut saya sarana yang 
paling efektif adalah kumpalan RT dan pengajian karena saya 
sebagai Anggota BPD juga sebagai ulama jadi menyelam sambil 
minum air” 
 
Hal senada Juga di sampaikan oleh Anggota BPD yang lain 

yaitu, Nugroho S.H Wawancara tanggal 24 Juli 2011, beliau 

mengatakan Bahwa:  

“Dalam membuat peraturan desa sudah berjalan secara 
demokratis dengan memberi  ruang terhadap aspirasi 
masyarakat, BPD selalu menyerap aspirasi dari masyarakat, 
setelah itu dikumpulkan dan dikaji  menbuat prioritas terhadap 
aspirasi dan merumuskan menjadi rancangan Perdes bersama 
Kepala Desa, setelah itu ada dialog bersama biasanya lewat 
kumpulan RT atau pengajian sehingga masyarakat bisa 
mencermati, mengkritisi, memberi masukan setelah  ada 
masukan rancangan peraturan desa dan pemerintahan desa wajib 
merevisi raperdes berdasarkan masukan dari masyarakat, setelah 
direvisi Raperdes tersebut dijadikan Perdes setelah itu 
disosialisasikan kepada warga, agar masyarakat siap 
menjalankan Perdes, setelah itu di implementasikan serta ada 
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proses kontrol dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah 
Desa, BPD dan juga Masyarakat” 
 
BPD di Desa Wedelan telah menjalankan semua fungsi yang 

diembannya yaitu untuk menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat serta membuat Peraturan Desa. Pelaksanaan fungsi yang 

paling menonjol adalah fungsi legislasi atau menbuat Peraturan Desa 

bersama dengan Kepala Desa, fungsi legislasi dapat terlaksana dengan 

baik oleh Pemerintahan Desa Wedelan, hal tersebut ditunjukkan telah 

disusunnya berbagai Peraturan Desa antara lain Perdes tentang 

Sedekah Bumi dan Perdes tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, 

Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua RT/RW, sedangkan 

kesepakatan bersamanya antara BPD dengan Pemerintah Desa 

berdasarkan aspirasi dari masyarakat adalah untuk menberantas 

pornografi dan Miras di Desa Wedelan demi keamanan dan ketertiban 

di Desa Wedelan 

Perdes yang ada di Desa Wedelan tersebut  substansinya atau 

isinya bersifat mengatur kepentingan masyarakat desa, Secara umum 

peraturan desa yang dihasilkan BPD dan Kepala Desa Wedelan dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yakni peraturan desa yang selalu dibuat 

setiap tahun dan peraturan desa yang relatif tetap. Peraturan Desa yang 

dibuat setiap tahun terdiri dari Peraturan Desa tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Perdes tentang Sedekah 

Bumi sedangkan Peraturan Desa yang relatif tetap, antara lain Perdes 
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tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian Ketua RT/RW. 

 Dari berbagai peraturan desa seperti Perdes tentang APBDes, 

Perdes  tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian Ketua RT/RW, Perdes tentang Sedekah Bumi apabila 

dilihat lebih lanjut sesungguhnya terlihat juga pelaksanaan fungsi BPD  

yang lain, yakni fungsi pengawasan dan fungsi penyalur aspirasi, 

berjalannya fungsi pengawasan ditunjukkan telah terselenggarakannya 

kegiatan dengar pendapat BPD dengan Kepala Desa, di mana Kepala 

Desa selalu menerima saran dan pertimbangan dari BPD mengenai 

pembangunan fisik desa serta Perdes berdasarkan aspirasi dari anggota 

BPD sendiri dan masukan dari masyarakat Desa Wedelan dan 

diterimanya laporan pertanggungjawaban Kepala Desa oleh BPD, 

dengar pendapat dilakukan dalam rapat BPD secara berkala.  

  Dalam wawancara dengan Hadi, S.E selaku Kepala Desa 

Wedelan, beliau menyatakan bahwa : 

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Desa 
diterima setelah sebelumnya diadakan pandangan atau 
tanggapan terhadap materi laporan, dalam pandangan atau 
tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban Kepala Desa 
ini, juga disampaikan saran-saran BPD kepada Kepala Desa 
(wawancara tanggal 27 Juli 2011). 

 
Ini berarti pelaksanaan tugas Kepala Desa di bidang 

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketertiban dan 

keamanan serta pengelolaan keuangan dipandang telah berjalan sesuai 
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dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

Menurut Madekhan, S. Pd wawancara tanggal 24 juli, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Fungsi penyalur aspirasi sebagian tampak dari diserapnya 
aspirasi masyarakat yang selanjutnya tertuang dalam sejumlah 
peraturan desa dan sebagian tertuang dalam keputusan BPD. 
Hal-hal yang menunjukkan telah ditunaikannya fungsi 
penyalur aspirasi ini antara lain berupa perlunya penggalian 
sumber-sumber penerimaan desa. Sumber-sumber penerimaan 
desa ini berupa uang sedekah bumi atau uang kabumi yang 
dulunya pemerintah desa menarik uang dari masyarakat setiap 
tahun sekali, sekarang sudah ditiadakan atas saran-saran dari 
BPD”. 

 
5. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Fungsi BPD dalam 

Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang Demokratis  

Hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Wedelan, 

Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, dapat dikelompokkan menjadi 

dua bagian, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal. 

Hambatan internal adalah hambatan yang bersumber dari dalam 

organisasi BPD, hambatan ini dapat berupa hambatan personal 

maupun hambatan finansial. Hambatan personal, antara lain berupa :  

1) keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan anggota BPD dalam 

penyusunan peraturan desa, 2) pekerjaan sebagai BPD merupakan 

pekerjaan “paruh waktu”. 

Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan dan ketrampilan 

teknis penyusunan peraturan desa yang dimiliki  BPD masih sangat 

terbatas, BPD merasakan adanya kesulitan ketika masuk tahapan 
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perumusan isi peraturan desa, menurut pengakuan Ketua BPD 

Madekhan, S.Pd wawancara tanggal 30 Juli 2011, beliau mengatakan 

bahwa: 

“Menuangkan berbagai hal yang bersangkut paut dengan 
persoalan yang akan diatur ke dalam bunyi pasal dalam 
peraturan desa sering memicu pembicaraan yang sangat lama  
dalam rapat BPD dan Kepala Desa”.  

 
 
Sedangkan menurut Sumardi, S.Pd pada wawancara tanggal 30 

Juli 2011, mengenai hambatan personal BPD, beliau menyatakan 

bahwa: 

“Hambatan  personal  BPD adalah pekerjaan sebagai BPD 
merupakan pekerjaan “paruh waktu”, anggota BPD 
menjalankan tugasnya tidak penuh waktu sebagaimana Kepala 
Desa, anggota-anggota BPD dalam kesehariannya memiliki 
tugas utama yang beragam sesuai dengan pekerjaan yang 
dimilikinya. Pekerjaan sebagai BPD merupakan pekerjaan 
“sampingan” sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan 
pemerintahan desa”.  
 
Selain hambatan-hambatan personal, Hambatan internal 

lainnya dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam pemerintahan Desa 

Wedelan  adalah hambatan finansial, hambatan ini berkaitan dengan 

aspek pendanaan operasional kegiatan musyawarah dan rapat BPD dan 

tidak adanya gaji bagi pekerjaan BPD di Desa Wedelan, tidak seperti 

halnya Sekretaris Desa yang mendapat gaji, serta Kepala Desa dan 

pamong desa yang mendapatkan tanah bengkok.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Wedelan, 

belum ditopang oleh anggaran yang memadai, atau dengan kata lain 

pos anggaran untuk operasional kegiatan BPD di Desa Wedelan relatif 
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masih terbatas, di Desa Wedelan menunjukkan anggaran bagi 

operasional BPD  ada dua sumber, yakni dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDes) Wedelan dan dari anggaran yang 

bersumber dari Pemerintah Kabupaten Jepara yang jumlahnya relatif 

masih sedikit . 

Selain hambatan internal, dalam pelaksanaan fungsinya BPD di 

Desa Wedelan juga mengalami hambatan eksternal, yaitu : 1) 

kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan 

desa oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, 2) tingkat pendidikan 

masyarakat Desa Wedelan yang tergolong rendah, dan 3) tingkat 

kesibukan masyarakat Desa Wedelan.  

Hasil Penelitian  menunjukkan bahwa kurangnya dilakukan 

bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah 

kabupaten Jepara, menyebabkan BPD mengalami kesulitan dalam 

menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. Hambatan 

eksternal lainnya, yang mempenggaruhi terhadap fungsi BPD adalah 

tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan tingkat 

kesibukan masyarakat Desa Wedelan yang tinggi sebagaimana yang 

dikatakan oleh Bapak Sumardi, S.Pd selaku Anggota BPD pada 

wawancara  tanggal 29 Juli 2011, beliau mengatakan bahwa : 

“ Hambatan BPD dalam menjalankan fungsinya adalah tingkat 
pendidikan masyarakat yang beranekaragam masih ada 
sebagian besar penduduk sini, yang tingkat pendidikannya 
rendah, sehingga mereka kurang paham mengenai fungsi, tugas 
dan kewenangan BPD. selain itu, tingkat kesibukan warga 
masyarakat yang tinggi, menjadikan BPD harus pandai-pandai 
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mensiasati keadaan antara lain dengan adanya kumpulan RT, 
Pengajian, Kumpulan Desa sekaligus tempat tersebut di jadikan 
sarana BPD untuk mengajak Warga Desa ikut berpartisipasi 
dalam pembangunan desanya”. 
 
 Tingkat pendidikan masyarakat yang sebagian besar masih 

rendah, merupakan faktor penghambat pelaksanaan fungsi BPD di 

Desa Wedelan. Kondisi ini dapat dilihat masih terdapat masyarakat 

yang pernah Sekolah Dasar tetapi tidak tamat, meskipun banyak  juga 

masyarakat yang telah menempuh pendidikan sampai Sarjana dan 

bahkan ada satu orang yang menempuh Program Magister.  

Meskipun demikian, masyarakat Desa Wedelan masih banyak 

yang belum mengetahui tentang fungsi BPD, wewenang dan tugas 

BPD, masyarakat Desa Wedelan masih banyak yang menyerahkan 

segala sesuatunya kepada pemerintah desa, meskipun  ada 

kemungkinan apa yang telah dilakukan pihak pemerintah desa 

menyimpang dari peraturan yang berlaku akan tetapi masyarakat Desa 

Wedelan tetap banyak yang tidak peduli karena mereka belum  

mengetahui tentang demokrasi yang sebenarnya dan peran mereka 

dalam pembangunan desanya. 

Hambatan  eksternal lainnya yang juga ikut mempenggaruhi 

terhadap  Kinerja Badan Permusyawaratan Desa adalah tingkat 

kesibukan masyarakat Desa Wedelan yang tinggi, Desa Wedelan 

termasuk desa industri di mana banyak perusahaan besar didirikan 

sehingga banyak warga Desa Wedelan yang bekerja sebagai karyawan 

di perusahaan, dengan rutinitas kesibukan mereka, mereka hanya 
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memasrahkan urusan yang menyangkut kemajuan  desanya kepada 

pemerintahan desa, karena mereka beranggapan bahwa, semua itu 

sudah menjadi tugas pemerintahan desa, Kepala Desa mendapatkan 

bengkok atau tanah desa serta Sekretaris desa di gaji untuk urusan 

pemerintahan desa, sehingga mereka sulit berpartisipasi untuk ikut 

serta dalam memajukan desanya. 

 

6. Upaya-Upaya Mengatasi hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan 

Fungsi BPD untuk Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang 

Demokratis 

Berbagai hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa 

Wedelan baik yang berupa hambatan internal dan hambatan eksternal 

telah disikapi secara positif oleh BPD di Desa Wedelan,  artinya BPD 

melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai hambatan yang 

muncul. Upaya-upaya yang dilakukan dapat dikelompokkan menjadi 

dua bagian besar, yakni upaya yang dilakukan oleh pihak di luar BPD 

yaitu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dan upaya 

yang dilakukan oleh BPD Desa Wedelan. 

Upaya yang dilakukan dari pihak Kabupaten Jepara, yaitu 

dilakukannya bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan Desa 

Wedelan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara. Melalui bimbingan teknis 

ini, diberikan materi-materi sosialisasi berbagai perubahan peraturan 

daerah di bidang pemerintahan desa dan teknis penyelenggaraan 
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administrasi desa serta teknis penyusunan peraturan desa, dan BPD di 

Desa Wedelan mengikuti semua bimbingan teknik penyelenggaraan 

pemerintahan desa dari Pemerintah Kabupaten Jepara dengan 

sungguh-sungguh. 

Sedangkan Upaya yang dilakukan oleh pihak  BPD sendiri 

menurut Kasim, S.Ag, Wawancara pada tanggal 30 juli 2011 adalah 

sebagai berikut. 

“ Karena keterbatasan keterampilan dalam membuat peraturan 
desa tidak melemahkan semagat anggota BPD, anggota BPD 
selalu dengan sungguh-sungguh mengikuti bimbimgan teknis 
pelaksanaan administrasi desa oleh pemerintah Kabupaten 
Jepara, meskipun menjadi anggota BPD tidak mendapat 
bayaran atau gaji, tetapi anggota BPD tetap menjalaninya 
mereka hanya ingin melihat desa mereka lebih maju dan 
sejahtera. 

 

Khusus yang terkait dengan hambatan eksternal, yaitu 

Kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan 

desa oleh Pemerintah Kabupaten Jepara  yaitu sebagaimana yang 

dikatakan  Kasim S.Ag wawancara tanggal 31 Juli 2011, yaitu  sebagai 

berikut. 

“Selama ini pemerintah kabupaten kurang melakukan 
bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi  
BPD di Desa Wedelan telah melakukan komunikasi dengan 
pemerintah kabupaten untuk selalu menberikan bimbingan dan 
menambah intensitas waktunya” 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas BPD di Desa Wedelan 

sudah menjalin kerja sama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten 

Jepara, jika BPD di Desa Wedelan merasakan kurangnya bimbimgan 
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teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pihak kabupaten 

Jepara, BPD di Desa Wedelan yang diketuai oleh Madekhan S,Pd 

langsung mengkomunikasikannya kepada pihak kabupaten Jepara, 

sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah 

kabupaten Jepara dengan BPD di Desa Wedelan, dan hal ini juga dapat 

menunjang kinerja BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa 

yang demokratis di Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten 

Jepara. 

Mengenai hambatan eksternal yang lainnya, seperti tingkat 

pendidikan warga yang masih rendah serta  kesibukan bekerja 

masyarakat Desa Wedelan, menyebabkan kurangnya pemahaman 

warga mengenai fungsi, tugas dan wewenang BPD, untuk mengatasi 

hal tersebut, BPD  selalu memberi pengertian kepada warga mengenai 

tugas, fungsi, dan wewenangnya pada acara-acara seperti, pengajian, 

kumpulan RT, yasinan, kumpulan desa. 

Dalam acara tersebut BPD melakukan sosialisasi dan mengajak 

kepada masyarakat Desa Untuk berpartisipasi demi kemajuan desanya 

dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa kepada BPD, selain itu 

BPD selalu menghimbau kepada masyarakat bahwa tugas memajukan 

Desa Wedelan bukan hanya tugas dari Pemerintahan Desa saja, tetapi 

melibatkan masyarakat, selain itu BPD juga melakukan sosialisasi 

mengenai berbagai Perdes, hal tersebut merupakan strategi BPD, agar 

masyarakat ikut berpartisipasi untuk kemajuan Desanya,  hal ini sesuai 
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dengan hasil wawancara dengan Suwaji selaku tokoh Masyarakat, 

beliau mengatakan bahwa : 

“Meskipun masyarakat di Desa Wedelan tingkat pendidikannya 
masih rendah dan kesibukan dari warga Desa Wedelan yang 
tinggi, Namun kinerja BPD di Desa Wedelan tetap baik, dan 
pemerintahan di Desa Wedelan tetap dapat berjalan secara 
demokratis hal tersebut di karenakan tingkat pendidikan dari 
BPD yang tinggi” (wawancara 29 Juli 2011). 
 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa, tingkat pendidikan anggota BPD di Desa Wedelan sangat 

berpengaruh terhadap kinerjanya dalam menyelenggarakan 

pemerintahan desa yang demokratis, meskipun tingkat pendidikan 

warga masyarakat Desa Wedelan masih rendah dan kesibukan warga 

Desa Wedelan tinggi, namun BPD tetap mampu melakukan sosialisasi 

mengenai fungsi, tugas, wewenang dari BPD melalui kumpulan RT, 

rapat desa, penggajian dan yasinan, acara-acara tersebut juga di 

jadikan BPD sebagai  basis dalam mengali serta menyerap, mengkaji, 

dan membuat prioritas aspirasi yang akan dijadikan rancangan 

peraturan desa, dan tetap memberikan peluang kepada masyarakat 

melalui acara-acara tersebut untuk merevisi rancangan peraturan desa 

sebelum siap dijadikan peraturan desa. 

 
 

B. Pembahasan 

Sebuah peraturan desa  yang demokratis apabila berbasis masyarakat, 

berasal dari partisipasi masyarakat, dikelola secara bertanggungjawab dan 
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transparan oleh masyarakat dan digunakan untuk memberikan manfaat 

kepada masyarakat. Pemerintahan di Desa Wedelan sudah berjalan secara 

demokratis, hal tersebut bisa dilihat dari bagaimana pelaksanaan fungsi BPD 

dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis, hambatan-

hambatan apa saja yang dialami BPD serta solusi-solusi dalam mengatasi 

hambatan yang ada, yang dapat dilihat sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam 

Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang Demokratis  

a. Fungsi Legislasi BPD 

Dalam membuat Peraturan desa BPD dan Kepala Desa 

membuatnya secara demokratis, yaitu dibuat melalui proses siklus 

kebijakan publik yang demokratis yaitu artikulasi, agregrasi, formulasi, 

konsultasi publik, revisi atas formulasi, legislasi, sosialisasi, 

implementasi, kontrol dan evaluasi. Sesuai dengan hasil penelitian di 

lapangan peraturan desa yang ada di Desa Wedelan telah di susun secara 

demokratis, yang terlebih dahulu,melalui proses artikulasi.  

Artikulasi adalah proses penyerapan aspirasi masyarakat Desa 

Wedelan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pamong 

Desa, setelah proses penyerapan aspirasi masyarakat selanjutnya proses 

mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi masyarakat 

yang akan dirumuskan menjadi peraturan desa, yang disebut dengan 

agregrasi setelah itu dilakukan formulasi yaitu proses perumusan 
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rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan 

Desa dan oleh Pemerintah Desa Wedelan.  

Setelah itu dilakukan dialog bersama  antara pemerintah desa dan 

BPD dengan masyarakat Desa Wedelan yang disebut dengan konsultasi 

publik, selain itu, masyarakat di Desa Wedelan juga menpunyai ruang 

untuk mencermati, mengkritisi, memberi masukan untuk merevisi 

rancangan peraturan desa yang telah dibuat oleh BPD dan Pemerintah 

Desa. Pemerintah Desa dan BPD wajib melakukan revisi atau perbaikan 

terhadap rancangan peraturan desa berdasarkan umpan balik dari 

masyarakat Desa Wedelan dalam proses konsultasi sebelumnya, atau 

yang dikenal dengan istilah revisi atas formulasi. 

Naskah rancangan peraturan desa yang sudah direvisi atau 

diperbaiki kemudian disahkan menjadi peraturan desa oleh Pemerintah 

Desa dan BPD. Sebelum peraturan desa diimplementasikan, maka 

pemerintah Desa Wedelan dan BPD melakukan sosialisasi publik, untuk 

memberikan informasi tentang peraturan desa agar masyarakat Desa 

Wedelan mengetahui dan siap ikut melaksanakan peraturan desa tersebut, 

jika sosialisasi yang dilakukan oleh BPD dan Pemerintah Desa Wedelan 

sudah mantap, maka peraturan desa bisa dijalankan atau 

diimplementasikan. 

Berbarengan dengan proses implementasi, ada proses kontrol atau 

pengawasan dan evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh pemerintah 

desa, BPD dan juga masyarakat Desa Wedelan. Penilaian berbagai pihak 
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ini, menjadi umpan balik untuk bahan inovasi atau pembaharuan terhadap 

implementasi peraturan desa. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh  

Eko, (2003 : 280) Sesuai dengan logika demokrasi, Perdes berbasis 

masyarakat (demokratis) disusun melalui proses siklus kebijakan publik 

yang demokratis yaitu: artikulasi, agregasi, formulasi, konsultasi publik, 

revisi atas formulasi, legislasi, sosialisasi, implementasi, kontrol dan 

evaluasi. 

b. Fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 

Partisipasi adalah keterlibatan secara terbuka (inclusion) dan 

keikutsertaan (involvement), di Desa Wedelan masyarakat sudah diberi 

ruang untuk terlibat dalam proses politik, terutama kelompok-kelompok 

masyarakat di Desa Wedelan yang miskin, minoritas, rakyat kecil, 

perempuan dan kelompok kelompok marginal lainnya, setiap warga 

masyarakat Desa Wedelan mempunyai hak dan ruang untuk 

menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan.  

Pemerintahan desa sebaliknya, mengakomodasi setiap suara 

masyarakat yang berkembang di Desa Wedelan kemudian suara tersebut 

dijadikan sebagai basis pembuatan keputusan. Selain itu, setiap 

masyarakat di Desa Wedelan mempunyai kesempatan untuk mengakses 

atau mempengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk akses dalam layanan 

publik melalui siaran radio, kumpulan RT, pengajian, kumpulan desa dan 

papan informasi di Balai Desa Wedelan dan setiap elemen-elemen 

masyarakat di Desa Wedelan mempunyai kesempatan dan hak untuk 
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melakukan pengawasan (kontrol) terhadap jalannya pemerintahan desa, 

misalnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan desa.  

Partisipasi masyarakat di Desa Wedelan dalam pembangunan dan 

pemerintahan Desa  dimulai dari proses pembuatan keputusan hingga 

evaluasi. Proses ini tidak semata-mata di dominasi oleh elit-elit desa yang 

ada di Desa Wedelan seperti, pamong desa, BPD, pengurus RT, maupun 

pemuka masyarakat, melainkan juga melibatkan unsur-unsur yang lain 

seperti perempuan, pemuda, kaum tani dan buruh. Keterlibatan mereka 

bukan hanya dalam mendukung kebijakan yang ada di Desa Wedelan 

atau sekedar menerima sosialisasi kebijakan desa yang di lakukan oleh 

Pemerintah Desa, melainkan mereka ikut menentukan kebijakan yang ada 

di Desa Wedelan sejak awal.  

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Wedelan bisa 

dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan 

pembangunan seperti, rencana strategis desa, progam pembangunan  dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES), melalui kumpulan 

RT, kumpulan RW, yasinan, pengajian dan rapat desa, forum-forum 

tersebut juga bisa digunakan bagi pemerintah Desa Wedelan untuk 

mengelola proses akuntabilitas dan transparansi, sementara bagi 

masyarakat Wedelan bisa digunakan untuk voice, akses dan kontrol 

terhadap kebijakan pemerintah Desa Wedelan.  

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Eko, ( 2003 : 285) 

Secara substantif partisipasi masyarakat mencakup tiga hal. Pertama, 
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Voice (suara), setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk 

menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan Kedua, akses yakni 

setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau 

mempengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk akses dalam layanan 

publik. 

 Ketiga, kontrol yakni setiap warga atau elemen-elemen 

masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan 

pengawasan terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan 

kebijakan dan keuangan pemerintah. Membangun  masyarakat partisipatif 

di Desa Wedelan tidak harus berangkat dari titik nol, masyarakat bisa 

memanfaatkan kumpulan RT, RW, yasinan, rapat desa dan penggajian, 

sebagai basis partisipasi dalam  Pemerintahan Desa 

 

2. Hambatan-hambatan  Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang Demokratis 

Hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Wedelan, 

Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, dapat dikelompokkan menjadi 

dua hambatan yaitu, hambatan internal dan hambatan eksternal. 

Hambatan internal adalah hambatan yang bersumber dari dalam 

organisasi BPD sendiri. Hambatan ini dapat berupa hambatan personal 

maupun hambatan finansial. Hambatan personal, antara lain yaitu : 1) 

keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan BPD dalam penyusunan 
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peraturan desa, dan 2) pekerjaan sebagai BPD merupakan pekerjaan 

“paruh waktu”. 

  Hasil penelitian menunjukkan hambatan personal yaitu, 

pengetahuan dan ketrampilan teknis penyusunan peraturan desa yang 

dimiliki BPD masih sangat terbatas, BPD merasakan adanya kesulitan 

ketika masuk tahapan perumusan isi peraturan desa, menuangkan 

berbagai hal yang bersangkut paut dengan persoalan yang akan diatur ke 

dalam bunyi pasal dalam peraturan desa sering memicu pembicaraan 

yang sangat lama. Hal semacam ini tentu sangat dimaklumi mengingat 

BPD memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeda-

beda sehingga cara pandang dalam menyikapi masalah yang ada juga 

berbeda-beda, hal tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dalam 

perumusan isi peraturan desa, untuk menyatukan pendapat yang berbeda 

antara Kepala Desa dan BPD di dalam musyawarah BPD dibutuhkan 

waktu yang sangat lama.  

Hambatan-hambatan personal lainnya adalah pekerjaan sebagai 

BPD merupakan pekerjaan  “paruh waktu”. BPD menjalankan tugasnya 

tidak penuh waktu sebagaimana Kepala Desa,  BPD dalam kesehariannya 

memiliki tugas utama yang beragam sesuai dengan pekerjaan yang 

dimilikinya. Pekerjaan sebagai BPD merupakan pekerjaan sampingan  

sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan pemerintahan desa, dengan 

demikian meskipun BPD sering dimaknai sebagai “parlemen desa” tetapi 
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BPD sama sekali berbeda dengan DPR dan DPRD  yang anggota-

anggotanya bekerja penuh waktu serta mendapatkan gaji. 

Hambatan internal lainnya dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam 

pemerintahan Desa Wedelan  adalah hambatan finansial, hambatan ini 

berkaitan dengan aspek pendanaan bagi operasional kegiatan BPD, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Wedelan belum ditopang 

oleh anggaran yang memadai, atau dengan kata lain pos anggaran untuk 

operasional kegiatan BPD di Desa Wedelan relatif masih terbatas, selain 

itu pekerjaan sebagai BPD sama sekali tidak mendapat gaji berbeda 

dengan Kepala Desa dan Pamong Desa yang mendapat tanah bengkok 

atau tanah desa dan Sekretaris Desa yang mendapatkan gaji, di Desa 

Wedelan menunjukkan  anggaran bagi operasional kegiatan BPD di Desa 

Wedelan ada dua sumber, yakni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Wedelan, dan dari Anggaran yang bersumber dari Pemerintah 

Kabupaten Jepara. 

Selain hambatan internal, dalam pelaksanaan fungsinya BPD di 

Desa Wedelan juga menemui hambatan eksternal antara lain, yaitu : 1) 

kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan 

desa oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, 2) tingkat pendidikan 

masyarakat yang masih tergolong rendah, dan 3) kesibukan bekerja 

masyarakat Desa Wedelan, merupakan hambatan eksternal yang cukup 

berarti dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam menyelenggarakan 

pemerintahan desa yang demokratis di Desa Wedelan.  
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Kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan 

pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten Jepara menyebabkan BPD 

kurang memiliki keterampilan dalam teknis penyusunan peraturan desa, 

dan kurang memiliki pengetahuan tentang adanya perubahan peraturan 

perundang-undangan karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah 

Kabupaten Jepara. 

Hambatan eksternal yang lainnya seperti  tingkat pendidikan warga 

yang masih rendah serta  kesibukan bekerja masyarakat Desa Wedelan, 

menyebabkan kurangnya pemahaman warga mengenai fungsi, tugas dan 

wewenang BPD, hal ini merupakan hambatan yang berarti dalam 

pelaksanaan demokratisasi di Desa Wedelan karena masyarakatnya tidak 

mungkin berpartisipasi dalam pemerintahan jika mereka sudah lelah 

bekerja dan karena tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan warga 

Desa Wedelan tidak ikut berpartisipasi dalam memajukan desanya, 

mereka masih beranggapan memajukan desa adalah tugas dari pemerintah 

desa bukan tugas mereka 

 

3. Upaya-upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan 

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyelenggarakan 

Pemerintahan Desa yang Demokratis  

Upaya-upaya yang dilakukan BPD untuk mengatasi hambatan-

hambatan  dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Wedelan, baik yang 

berupa hambatan internal dan hambatan eksternal disikapi secara positif 
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oleh BPD di Desa Wedelan. Artinya, BPD melakukan berbagai upaya 

untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul, upaya-upaya yang 

dilakukan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yakni upaya 

yang dilakukan oleh BPD di Desa Wedelan sendiri, dan upaya yang di 

lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara. 

Upaya yang dilakukan oleh BPD di Desa Wedelan untuk 

mengatasi hambatan internal adalah menjalin hubungan kerja sama yang 

baik antara BPD Desa Wedelan dan Pemerintah Kabupaten Jepara serta 

mengkomunikasikan masalah yang dihadapi kepada pemerintah 

kabupaten Jepara sehingga pemerintah kabupaten Jepara lebih 

meningkatkan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa dan 

BPD di Desa Wedelan  selalu mengikuti bimbingan teknis 

penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan 

berusaha untuk meluangkan waktu untuk pekerjaan sebagai BPD, 

meskipun BPD tidak mendapat gaji, namun BPD di Desa Wedelan tetap 

menjalankan kinerjanya dengan baik karena mereka hanya ingin desanya 

menjadi lebih maju, selain itu BPD juga memberi masukan kepada 

Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Jepara agar dana alokasi 

untuk operasional kegiatan BPD di tambah karena masih sangat minim.  

Mengenai kesepakatan yang telah dibuat oleh BPD dan Kepala 

Desa yaitu kesepakatan tertulis yang berisi pemberian denda kepada 

penjual miras dan tempat-tempat prostitusi, pemerintahan desa bekerja 

sama dengan warga masyarakat untuk melaporkan kepada pemerintah 
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desa jika masih ada warga desa yang masih menjual Miras dan 

menyewakan tempat untuk praktik prostitusi, demi tetap tegaknya 

keamanan di Desa Wedelan, sedangkan untuk Perdes  misalnya Perdes 

tentang Sedekah Bumi yang dulunya sumbangan dana dari warga Desa 

Wedelan sekarang sudah dihapuskan atas usul BPD, BPD mengusulkan 

kepada pemerintah desa untuk dana sedekah bumi diambilkan dari dana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 

Upaya yang dilakukan oleh pihak di luar BPD sendiri untuk 

mengatasi hambatan internal BPD adalah lebih meningkatkan bimbingan 

teknis penyelenggaraan pemerintahan Desa Wedelan, oleh Pemerintah 

Kabupaten Jepara setelah adanya informasi dari BPD Wedelan mengenai 

kurangnya bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh 

Pemerintah Kabupaten Jepara, pemerintah Kabupaten Jepara 

menyikapinya secara positif informasi tersebut, dengan meningkatkan 

bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan Desa Wedelan. 

  Melalui bimbingan teknis ini diberikan materi-materi sosialisasi 

berbagai perubahan peraturan daerah di bidang pemerintahan desa dan 

juga teknis penyelenggaraan administrasi desa, serta teknis penyusunan 

peraturan desa dan  tertib administrasi BPD, di dalamnya disampaikan 

format-format mengenai buku data peraturan desa, buku data anggota 

BPD, buku data keputusan BPD, buku data kegiatan BPD, serta  buku 

agenda BPD. BPD Wedelan mengikuti dengan sungguh-sungguh semua 

bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah 
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Kabupaten Jepara yang bertujuan untuk menambah ketrampilan dan 

pengetahuan BPD di Desa Wedelan dalam menyusun peraturan desa 

Mengenai hambatan eksternal yang lainnya seperti tingkat 

pendidikan warga yang masih rendah serta  kesibukan bekerja masyarakat 

Desa Wedelan, menyebabkan kurangnya pemahaman warga mengenai 

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

selalu memberi pengertian kepada warga mengenai tugas, fungsi, dan 

wewenangnya pada acara-acara seperti pengajian, kumpulan RT, yasinan, 

kumpulan desa, di sana BPD  mengajak kepada masyarakat Desa  

Wedelan, untuk berpartisipasi dalam memajukan desanya dan mendorong 

Warga Desa Wedelan menyampaikan aspirasinya kepada BPD. 

 Selain itu BPD selalu menghimbau kepada masyarakat bahwa 

tugas memajukan Desa Wedelan bukan hanya tugas dari pemerintahan 

desa saja tapi melibatkan masyarakat, dan BPD juga melakukan 

sosialisasi mengenai berbagai Perdes, Hal tersebut merupakan strategi 

BPD, agar masyarakat  terpengaruh serta ikut berpartisipasi untuk 

kemajuan desa mereka sendiri.   

 Kumpulan RT, rapat desa, pengajian, dan yasinan, acara-acara 

tersebut di jadikan BPD sebagai basis untuk mengali serta menyerap, dan 

mengkaji lebih jauh lagi dan akhirnya  membuat prioritas aspirasi yang 

akan dijadikan menjadi rancangan peraturan desa, dan tetap memberikan 

peluang kepada masyarakat melalui acara-acara tersebut untuk merevisi 

rancangan peraturan  desa sebelum siap dijadikan peraturan desa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kinerja badan 

permusyawaratan desa (BPD) dalam menyelenggarakan pemerintahan desa 

yang demokratis di Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara,  

maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Fungsi BPD dalam menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku  

yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah telah 

dijalankan secara optimal oleh BPD di Desa Wedelan. BPD di Desa 

Wedelan dalam membuat peraturan desa telah berjalan secara demokratis, 

yang disusun melalui siklus kebijakan publik yang demokratis yang 

melalui beberapa tahapan yaitu : artikulasi, agregasi, formulasi, legislasi, 

sosialisasi, implementasi, dan kontrol serta evaluasi. 

2. BPD di Desa Wedelan telah menunaikan fungsinya dengan baik dalam 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu melalui 

kumpulan RT, kumpulan RW, kumpulan desa, yasinan dan pengajian, 

partisipasi masyarakat di Desa Wedelan telah mencakup voice atau suara, 

akses dan kontrol. 

3. Hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Wedelan dapat berupa 

hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berupa 
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hambatan personal dan hambatan finansial, sedangkan hambatan 

eksternalnya adalah kurang dilakukannya bimbingan teknis 

penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten Jepara 

dan kurangnya pemahaman masyarakat Desa Wedelan akan Tugas, fungsi 

dan wewenang dari BPD serta kesibukan dari masyarakat Desa Wedelan 

sendiri sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk berpartisipasi dalam 

memajukan desanya. 

4. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan 

fungsi BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis 

antara lain sebagai berikut. a) BPD mengkomunikasikan kepada 

pemerintah Kabupaten Jepara untuk lebih meningkatkan bimbimgan teknis 

penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Wedelan, b) BPD 

memberikan pemahaman tentang kedudukan, tugas dan fungsinya kepada 

masyarakat ketika ada kesempatan seperti di dalam  kumpulan RT, 

kumpulan RW, pengajian, yasinan dan kumpulan desa, dan c) BPD 

bersifat terbuka dan tanggap terhadap apa yang dikehendaki masyarakat 

asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat 

disampaikan saran-saran  yaitu sebagai berikut. 

1. Perlu dilakukan kerja sama antara pemerintah Kabupaten Jepara dengan 

Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas Hukum untuk memberikan 

pembekalan mengenai  legal drafting kepada BPD  

2. Pemerintah Kabupaten Jepara diharapkan terus meningkatkan bimbingan 

teknis penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD  

3. Perlu alokasi dana yang lebih memadai bagi operasional kegiatan BPD 

dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, karena selama ini dana 

operasional untuk kegiatan BPD masih sangat sedikit yaitu sesuai dengan 

kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa sehingga perlu adanya bantuan dana dari pemerintah  

4. Pemerintah perlu mempertimbangkan adanya imbalan, yaitu berupa  

tunjangan kepada BPD, agar BPD lebih semagat lagi dalam 

melaksanakan semua fungsi, tugas dan wewenangnya, karena selama ini 

BPD hanya memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan 

desa yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa 
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5 Bambang Nugroho. S.H Anggota BPD 

6 Mifthahul Hadi, S.E Kepala Desa Wedelan 

7 Rujito Sekretaris Desa Wedelan 

8 Harsono Pamong Tani Desa 

9 M. Sahli Kadus 1 

10 H. Masruchin Kaur Pemerintahan 

11 Suwaji Tokoh Masyarakat 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyelenggarakan 

Pemerintahan Desa yang Demokratis  

(Studi kasus di Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara) 

Wawancara dengan anggota BPD 

 

Pertanyaan : 

Fokus Pelaksanaan fungsi-fungsi BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan 

desa yang demokratis di Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara 

1. Apakah Bapak mengetahui tentang demokrasi? 

Jawab 

:……………………………........................................................................ 

…………………………………………………………………………….. 

2. Apakah Bapak mengetahui fungsi BPD? 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

Nama Lengkap : …….………………………………………… 

Jenis Kelamin : ………..…………………………………….. 

Umur : ………………………………………………. 

Pendidikan : ……………………………………………. 

Pekerjaan : ……………………………………………… 

Jabatan  : ……………………………………………… 
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3. Apakah BPD di Desa Wedelan telah melaksanakan fungsinya dengan baik? 

Jawab:……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

4. Apakah BPD selama ini telah menampung aspirasi dari masyarakat? 

Jawab:……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

5. Apakah BPD telah memberi ruang kepada masyarakat untuk menyalurkan 

aspirasinya melalui BPD? 

Jawab:……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

6. Apakah BPD dan Kepala Desa pernah membuat Peraturan Desa? 

Jawab:………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

7. Peraturan Desa apa sajakah yang telah dihasilkan oleh BPD dan Kepala 

Desa? 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

8. Peraturan Desa apa sajakah yang  di buat setiap tahun? 

Jawab:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

9. Peraturan desa apa sajakah yang relatif tetap? 

Jawab:………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 
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10. Berapa kali dalam setahun BPD mengadakan rapat kerja? Apakah dalam 

setiap rapat yang diadakan BPD selalu memberikan kesempatan kepada 

anggotanya untuk menyatakan pendapatnya? Apa tindak lanjut dari 

pendapat tersebut? 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

11. Dalam hal apa sajakah masyarakat  menyalurkan aspirasinya melalui BPD? 

Jawab:………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

12. Seperti Apakah BPD dan Pemerintah Desa dalam mengelola kebijakan 

dalam membuat peraturan desa 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

13. Bagaimanakah cara penyusunan peraturan desa?  

Jawab:………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

14. Apakah pemerintahan di Desa Wedelan telah berjalan secara terbuka atau 

Transparan? 

Jawab :……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

15. Apakah Pemerintahan desa Wedelan telah berjalan secara bertanggung 

jawab (akuntabel) ? 
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Jawab:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

16. Apakah selama ini BPD telah tanggap atau faham terhadap kebutuhan 

masyarakat? 

Jawab :……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

17. Apakah Peraturan Desa yang ada mampu memberdayakan masyarakat? 

Jawab :………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

18. Menurut Bapak Apakah keanggotaan BPD yang melalui perwakilan dari 

tokoh masyarakat lebih baik daripada pemilihan langsung oleh warga 

masyarakat desa? 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

19. Apakah menurut Bapak dengan adanya pengurangan atau pereduksian 

fungsi BPD berpengaruh terhadap kerja atau kinerja dari anggota BPD? 

Jawab:………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

20. Apakah Kepala Desa dalam satu tahun selalu memberikan laporan 

keterangan pertanggungjawaban  kepada BPD? 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 
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21. Tentang apa saja isi atau materi laporan keterangan pertanggungjawaban 

dari Kepala Desa kepada BPD? 

Jawab:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

22. Adakah bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa oleh 

pihak Kabupaten Jepara ? 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

23. Apakah BPD selalu menginformasikan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan desa kepada masyarakat?  

Jawab:………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

24. Sarana apa saja yang digunakan BPD untuk menginformasikan laporan 

penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat? Dan menurut 

bapak sarana apakah yang paling efektif digunakan untuk 

menginformasikannya kepada masyarakat? 

Jawab:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

25. Seperti apakah BPD menganggap kedudukan dari Kepala Desa? 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

26. Apakah selama menjalankan pemerintahan desa BPD dan Kepala Desa 

pernah berselisih pendapat? 
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Jawab:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

27. BPD mempunyai wewenang untuk mengadakan pengawasan? Apa saja yang 

di awasi BPD di dalam Pemerintahan Desa? 

Jawab : …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

28. Apakah  dalam membuat Peraturan Desa telah dilakukan secara demokratis? 

Jawab :……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

Fokus hambatan-hambatan  yang dihadapi BPD untuk mengoptimalkan 

kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis di Desa 

Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara 

29. Dalam menjalankan fungsinya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat 

apakah BPD mengalami hambatan-hambatan? Jika ada, seperti apa 

hambatan-hambatannya tersebut? 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

30. Dalam membuat peraturan desa, adakah hambatan yang dihadapi? Jika ada, 

hambatan-hambatannya seperti apa? 

Jawab :………………………………………………………………………… 

        ……………………………………………………………………………….. 
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31. Hambatan apa sajakah menurut Bapak, yang bersumber dari dalam organisasi 

BPD itu sendiri?  

Jawab :………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

32. Hambatan apa saja yang bersumber dari luar organisasi BPD ? 

Jawab :……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan fungsi BPD untuk 

menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis di Desa Wedelan 

Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara 

33. Upaya-upaya seperti apakah yang dilakukan BPD dalam menanggani 

hambatan-hambatan yang berkaitan dengan fungsinya untuk menampung dan  

menyalurkan aspirasi masyarakat? 

Jawab :………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

34. Upaya-upaya seperti apakah yang dilakukan BPD dalam menanggani 

hambatan-hambatan yang timbul dalam membuat Peraturan Desa? 

Jawab:…………………………………………………………………………. 

       ………………………………………………………………………………. 

35. Upaya-upaya seperti apa sajakah yang dilakukan BPD dalam menanggani 

hambatan-hambatan yang bersumber dari dalam organisasi BPD? 

Jawab:…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 
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36. Upaya-upaya seperti apakah yang dilakukan BPD dalam menanggani 

hambatan-hambatan yang bersumber dari luar organisasi BPD? 

Jawab :………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyelenggarakan 

Pemerintahan Desa Yang Demokratis 

(Studi kasus di desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara) 

Wawancara dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa 

 

Pertanyaan : 

Fokus Pelaksanaan fungsi-fungsi BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan 

desa yang demokratis di Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara 

1. Apa yang Bapak ketahui tentang BPD? Seperti apa menurut Bapak kinerja 

dari BPD di Desa Wedelan saat ini? 

Jawab:…………………………………………………………........................

...…………………………………………………………………………… 

2. Sepengetahuan Bapak, apa yang sudah dilakukan BPD dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya? 

Jawab:…………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………. 

Nama Lengkap : ..……………………………………………… 

Jenis Kelamin : ..……………………………………………… 

Umur : ………………………………………………… 

Pendidikan : ………………………………………………… 

Pekerjaan  : ………………………………………………… 

Jabatan  : ………………………………………………… 
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3. Apakah selama ini BPD telah menjalankan wewenangnya yaitu, 

melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan 

Peraturan Kepala Desa? 

Jawab:…………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………… 

4. Apakah BPD selalu dilibatkan oleh pemerintah desa dalam hal yang 

berkaitan  dengan pelaksanaan fungsi dan wewenangnya dari BPD? 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

5. Apakah menurut Bapak BPD telah menjalankan fungsinya dengan baik? 

Jawab :………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

6. Dalam kedudukannya sebagai badan yang mempunyai wewenang 

memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap kebijakan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pertimbangan tentang apa sajakah yang 

pernah diberikan BPD kepada Pemerintah Desa? 

Jawab:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

7. Menurut Bapak Selaku Kepala Desa, Apakah BPD cukup dapat membantu 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau Belum? 

Jawab :……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
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8. Apakah selama ini BPD dianggap sebagai mitra pemerintah desa atau 

sebaliknya? 

Jawab :………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

9. Dalam pembuatan Peraturan Desa, apakah pemerintah desa membahasnya 

bersama-sama dengan BPD? 

Jawab:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

10. Apakah Pemerintah Desa dalam membuat Peraturan Desa sudah sesuai 

dengan kebutuhan  masyarakat?  

Jawab:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

11. Apakah Peraturan Desa yang sudah dibuat dapat mendorong pemberdayaan 

masyarakat?  

Jawab:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

12. Apakah dalam membuat peraturan desa masyarakat mempunyai ruang ( 

akses) untuk terlibat aktif menyampaikan suaranya atau aspirasinya?  

Jawab:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

13. Apakah Pemerintah Desa dan BPD dalam membuat Peraturan Desa telah 

berjalan secara demokratis? 
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Jawab:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

14. Apakah Kepala Desa selalu menyampaikan informasi pokok-pokok 

pertanggung-jawabannya kepada masyarakat? 

Jawab:………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

15. Apakah Bapak menpunyai saran dan harapan terhadap kinerja BPD sebagai 

wakil rakyat di Desa dalam melaksanakan peran dan fungsinya? 

Jawab:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Fokus hambatan-hambatan  yang dihadapi BPD dalam mengoptimalkan 

kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis 

16. Sepengetahuan Anda apakah ada kesulitan yang dihadapi dalam pemilihan 

kepengurusan BPD? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya? 

Jawab:…………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………… 

17. Adakah hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa  dalam menentukan 

peraturan desa    berbasis masyarakat?  

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

18. Hambatan-hambatan seperti apakah dalam  membuat peraturan desa yang 

membuat masyarakat mempunyai ruang (akses) untuk terlibat aktif 

menyampaikan suaranya? 
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Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

19. Adakah hambatan eksternal dan internal yang dialami pemerintah desa 

dalam membuat peraturan desa ?  

Jawab:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

20. Dalam hal apa sajakah Pemerintah Desa mengalami kesulitan dalam 

bekerjasama dengan BPD sebagai mitra kerja?  

Jawab:…………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………… 

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi BPD dalam 

menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis di Desa Wedelan 

Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. 

21. Upaya-upaya seperti apakah yang dilakukan Pemerintah Desa untuk 

mengatasi  hambatan-hambatan dalam membuat  peraturan desa    berbasis 

masyarakat? 

Jawab :……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

22. Upaya-upaya seperti apa saja yang dilakukan Pemerintah Desa untuk 

mengatasi Hambatan-hambatan dalam  menbuat peraturan desa yang 

membuat masyarakat mempunyai ruang (akses) untuk terlibat aktif 

menyampaikan suaranya? 
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Jawab:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

23. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi 

hambatan-hambatan eksternal dan internal dalam memberdayakan  

masyarakat?  

Jawab:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyelenggarakan 

Pemerintahan Desa Yang Demokratis 

(Studi kasus di desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara) 

Wawancara dengan tokoh masyarakat 

 

 

Pertanyaan : 

Fokus Pelaksanaan fungsi-fungsi BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan 

desa yang demokratis di Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara 

1. Apa yang Bapak ketahui tentang demokrasi? 

Jawab:…………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………… 

2. Apakah menurut Bapak Pemerintahan di Desa Wedelan telah berjalan secara 

Demokratis? 

Jawab:…………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………… 

3. Apa yang Bapak  ketahui tentang fungsi dari BPD? 

Jawab :…………………………………………………………………….. 

Nama Lengkap : ……………………………………………… 

Jenis Kelamin : ……………………………………………… 

Umur : ……………………………………………… 

Pendidikan : ………………………………………………… 

Pekerjaan : ……………………………………………… 

Jabatan  : ……………………………………………… 
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…………………………………………………………………………….. 

4. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam menbuat peraturan desa mulai 

dari proses pembuatan hingga evaluasi atau hanya di dominasi oleh elit-elit 

desa seperti pamong desa, BPD, pengurus RT maupun pemuka masyarakat? 

Jawab:…………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………… 

5. Apakah masyarakat ikut dilibatkan dalam merumuskan kebijakan 

Pembangunan Desa ( rencana strategis desa, program pembangunan dan 

APBDes, dan lain-lain? 

Jawab:…………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………… 

6. Seperti apakah kontrol atau pengawasan dari masyarakat terhadap 

pemerintah desa? 

Jawab:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

7. Apakah masyarakat selalu ikut melakukan evaluasi dan selalu mengkritisi 

atau mencermati peraturan desa? 

Jawab:………………………………………………………………………....

.……………………………………………………………………………… 

8. Melalui sarana-sarana seperti apa Anda  dan masyarakat di  sini 

menyalurkan aspirasinya ke BPD? 

Jawab:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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9. Menurut Bapak Apakah peraturan desa yang sudah ada isinya  sudah sesuai 

dengan aspirasi masyarakat Desa? 

Jawab:…………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………… 

10. Melaui cara-cara seperti apa Anda mendapat informasi mengenai peraturan 

desa dan informasi-informasi yang lainnya yang terkait dengan 

pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat? 

Jawab:…………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………… 

11. Menurut Bapak Apakah kinerja BPD di Desa Wedelan sudah berjalan  

optimal atau belum? 

Jawab:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

12. Apakah Bapak  mempunyai masukan-masukan untuk BPD agar 

kedepannnya bisa menjadi semakin baik? 

Jawab:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Fokus hambatan-hambatan  yang dihadapi BPD dalam mengoptimalkan 

kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis di Desa 

Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara 

13. Apakah dalam menyalurkan aspirasinya masyarakat mengalami kendala? 

Jika ada, kendala apa yang sering dialami? 
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Jawab:…………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………… 

14. Apakah setiap aspirasi yang Bapak sampaikan sudah terwujud? Jika belum, 

apa yang menjadi kendala belum terwujudnya aspirasi tersebut? 

Jawab:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

15. Kendala-kendala seperti apa  yang di alami masyarakat dalam melakukan 

kontrol atau pengawasan  terhadap pemerintah desa? 

Jawab:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

16. Kendala-kendala seperti apakah yang dialami masyarakat dalam 

mengevaluasi atau membuat penilaian terhadap peraturan desa? 

Jawa:…………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………. 

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi BPD dalam 

menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis di Desa Wedelan 

Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara 

17. Upaya-upaya seperti apakah yang telah dilakukan masyarakat untuk 

mengatasi kendala-kendala yang ada dalam menyalurkan aspirasinya 

kepada BPD? 

Jawab:………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………… 
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18. Usaha-usaha seperti apakah yang dilakukan oleh masyarakat  ketika 

aspirasi mereka tidak tersalurkan melalui BPD? 

Jawab:………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………… 

19. Upaya-upaya seperti apakah yang dilakukan masyarakat agar  dapat 

mengatasi kendala-kendala dalam  melakukan kontrol atau pengawasan dan 

penilaian terhadap pemerintahan desa? 

Jawab:………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………… 
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Gambar 01 : Wawancara dengan Kepala Desa Wedelan di Balai Desa 
Wedelan 

 

 
 
 

Gambar 02 : Wawancara dengan Ketua BPD 
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Gambar 03 : Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, di Sini Beliau 

             sedang mencermati proposal yang peneliti bawa 
 

 
 Gambar 04 : Wawancara dengan Tokoh Agama 

 

 
 Gambar 05 : Wawancara dengan Anggota BPD 
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