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       Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap faktor  mitra dasar 

pemerintah desa yakni Badan Prmusyawaratan Desa yang masih kurang 

optimal sebagaimana dalam kewenangan legislasi atau membuat peraturan desa 

di desa Lepak Timur, untuk lebih rinci penelitian ini memiliki tujuan untuk; 

Memahami kedudukan dan peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lepak 

Timur dalam pembentukan Peraturan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh 

Badan Permusyawaratan Desa Lepak Timur dalam pembentukan Peraturan 

Desa. Mengetahui solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam pembentukan 

Peraturan Desa 

 

KATA KUNCI : Kedudukan,Peran BPD 

 

 

 

                      This study is intended to reveal the basic partner of factors, 

namely the village government consultative body of the village which is still 

less than optimal, as the legislative authority in the east village Lepak. The 

purpose of this research to understand the position and role of the consultative 

bodies Lepak eastern village in the formation of village regulations based on 

Law No. 6 of 2014 on the village. Knowing the constraints faced by the village 

consultative bodies in the formation of village regulations Lepak east. Find out 

solutions to overcome obstacles in the formation of village regulations. 
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I. PENDAHULUAN 

Desa merupakan herarki pemerintahan dari Negara Kesatuan 

Republik Indonesia,  menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 bahwa; Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.
1
 

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.Di dalam 

desa terdapat Peraturan Desa yangmengatur tentang desa, Peraturan Desa 

adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat Badan 

Permusyawaratan Desa bersamakepala desa.Peraturan Desa terdiri dari 

peraturan kepala desa dan keputusankepala desa,peraturankepala desa 

adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkanolehkepala desa 

yangbersifat menetapkan dalamranka melaksanakanperaturan desa 

danperaturanperundang-undangan yanglebih tinggi, keputusan kepala 

desa adalah keputusan yang ditetapkan kepala desa yang bersifat 

                                                           
1
  Indonesia, Undang-Undang tentang Desa, UU No. 6 Tahun 2014, LN No. 7 Tahun 

2014 TLN No. 5495, Psl. 1 
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menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan desamaupun 

peraturan kepala desa.
2
 

Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 yang disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.Jadi, BPD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Desa yang merupakan unsur penyelengara 

pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa sudah mengambarkan fungsi representatifnya terkait 

rumusan mengenai kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dengan 

menekankan maknanya sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa 

berdasarkan perwakilan dari wilayah yang ditetapkan secara demokratis 

yakni sebagai perwujudan dari demokrasi dalam penyelengaraan 

pemerintah desa. 

Tujuan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di setiap Desa 

adalah sebagai wahana atau wadah untuk melaksanakan kehidupan 

demokrasi dalam penyelengaraan Pemerintahan Desa berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Dalam kedudukanya sebagai 

mitra Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa memiliki posisi 

yang setara dengan Kepala Desa, yaitu sebagai salah satu unsur 

                                                           
2

 HAW. Widjaja, Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa, PT. Grafindo 

Persada, Jakarta, 2004, hlm. 3 
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penyelenggara Pemerintah Desa. Pada hakikatnya, Badan 

Permusyawaratan Desa sebagai kanal (Penyambung) aspirasi masyarakat 

dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa 

(Perdes) dan Peraturan Kepala Desa.Hal itu berarti Badan 

Permusyawaratan Desa menjadi penyeimbang (Checks and balances) 

bagi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. 

Kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh perangkat desa 

dengan Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi permasalahan dalam 

proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai atas apa yang 

diinginkan masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan 

desa. Atas dasar itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti bagaimana 

Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan dan penetapan 

peraturan desa di desa Lepak Timur. 

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, ada hal yang menurut 

peneliti menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut yang kemudian 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana 

kedudukan dan peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lepak 

Timur dalam pembentukan Peraturan Desa menurut Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2. Bagaimana kendala-kendala 

yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan 

Peraturan Desa. 3. Apakah Solusi untuk mengatasi kendala-kendala 

dalam pembentukan Peraturan Desa 
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       Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap faktor  mitra dasar 

pemerintah desa yakni Badan Prmusyawaratan Desa yang masih kurang 

optimal sebagaimana dalam kewenangan legislasi atau membuat 

peraturan desa di desa Lepak Timur, untuk lebih rinci penelitian ini 

memiliki tujuan untuk; Memahami kedudukan dan peran Badan 

Permusyawaratan Desa di Desa Lepak Timur dalam pembentukan 

Peraturan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan 

Permusyawaratan Desa Lepak Timur dalam pembentukan Peraturan 

Desa. 

           Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbang 

pikir guna menambah dan mengembangkan khasanah ilmu hukum 

khususnya hukum pemerintahan.Dengan kata lain sebagai acuan bagi 

seluruh Badan Permusyawaratan Desa yang ada dalam setiap desa di 

seluruh penjuru negeri ini khususnya Badan Permusyawaratan Desa 

Lepak Timur Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur dalam 

mengoptimalkan kedudukan dan fungsinya sebagai penampung dan 

penyalur aspirasi masyarakat, sehingga mampu membangun tatanan desa 

yang beraturan serta mapan dalam hal ekonomi, sosial, politik ataupun 

budaya. Untuk mengumpulkan data  sehingga hasil dari penelitian 

tersebut bisa bermanfaat bagi dunia akademik kemudian menjadi sumber 

keilmuan yang berguna bagi penelitian yang sama pada waktu 

mendatang. Demikian pula sebagai bahan masukan bagi pemerintah 
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daerah setempat dalam melakukan pengaturan penyelenggaraan 

pemerintah desa, serta penanganan permasalahan-permasalahan yang 

timbul berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Untuk mewujudkan hasil suatu penelitian yang baik dalam 

memberikan jawaban atas permasalahan yang diangkat, maka peneliti 

menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, yang menurut 

Harjono
3

 penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan (inabstracto) 

serta melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan (inconcreto). 

Kemudian dianalisis kualitatif dilakukan dengan cara deduktif yaitu 

menarik suatu kesimpulan dari yang sifatnya umum ke khusus untuk 

mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga memperoleh 

gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
  Harjono,  Penelitian Hukum pada Kajian Hukum Murni, dalam Joni Ibrahim, 

Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang, Banyumedia Publishing, 2005. Hlm 30. 
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II.  PEMBAHASAN 

Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah 

pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/ 

kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional.Struktur administrasi 

pemerintah desa di bahas dalam pasal 1dan 2 dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa 

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiri 

dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.  

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan 

tugasnya Kepala Desa untuk mempunyai wewenang : 1. Memimpin 

penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama BPD. 2. Mengajukan rancangan peraturan desa. 3. 

Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama 

BPD. 4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai 

APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. 5. Membina 

kehidupan masyarakat desa. 6. Membina perekonomian desa. 7. 

Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 8. Mewakili 

desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum 

untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. 

Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 
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Peraturan desa adalah bentuk peraturan perundang-undangan 

yang dibuat Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam 

mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal 

usul dan adat istiadatnya. Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi 

daerah, desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan 

adat istiadat setempat yang diakui.
4
 

Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan 

Permusyawaratan Desa sebagai mitra Kepala Desa dalam membentuk 

peraturan desa perlu memahami teknik penyusunan dan asas-asas dalam 

membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 5 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-

undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang baik yang meliputi: 1. Kejelasan tujuan. 2. Kelembagaan 

atau organ pembentuk yang tepat. 3. Kesesuaian antara jenis dan materi 

muatan. 4. Dapat dilaksanakan Yang dimaksud dengan asas. 5. 

Kedayagunaan dan kehasilgunaan. 6. Kejelasan rumusan. 7. Keterbukaan.  

Pemerintah desa desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan-

kebijakan yang dibuat kepala desa bersama BPD.Sesuai dengan prinsip 

demokrasi, BPD bersama Kepala desa mempunyai kewajiban untuk 

memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 
                                                           

4
 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta, 

2004 hlm.115 
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Bupati/Walikota.BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama 

Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam 

menjalankan perannya sebagai perpanjangtangan aspirasi masyarakat BPD 

memiliki tugas dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat dilakukan dengan : 1. Melakukan kunjungan ke masyarakat 

dalam wilayah desa. 2. Menampung aspirasi dari maasyarakat dengan cara 

tatap muka baik secara perseorangan maupun bersama-sama. 3. Menerima 

usulan baik secara lisan maupun tertulis selama usulan tersebut tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun 

secara adat istiadat. 4. Aspirasi masyarakat sebagai sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c wajib dimusyawarahkan oleh anggota 

untuk menjadi masukan dalam pembangunan masyarakat desa.  

Sesuaifungsinya BPD memiliki wewenang: 1. Membahas 

rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. 2. Melakssanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala 

Desa. 3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. 4. 

Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. 5. Menggali, menampung, 

menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan. 6. 

Menyusun tata tertib BPD 

           Badan Perwakilan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 yang mengatur sebelumnya berfungsi mengayomi adat 

istiadat, membuat peraturan desa serta melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemerintaah desa. Berbeda dengan Undang-Undang 
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Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 yang mengatur secara tersendiri tentang 

Desa, dalam undang-undang tersebut diuraikan bahwa: Badan 

Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: 1. membahas dan menyepakati 

Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 2. menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 3. melakukan pengawasan 

kinerja Kepala Desa. 

           Peranan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lepak Timur dalam 

pembentukan Peraturan Desa sampai dengan saat ini masih berjalan 

dengan aktif. Ini dikarenakan terlaksananya suatu hubungan kemitraan 

antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk dapat 

saling mengisi, memahami, dan memecahkan masalah bersama-sama, 

saling percaya, kerjasama dan saling menghargai serta saling terbuka 

dalam menerima kritik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hal 

ini memiliki kendala-kendala yang dialami Badan Permusyawartan Desa 

di Desa Lepak Timur dalam prosesnya. 

           Asas-asas tersebut merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan di 

dalam pemebentukan Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan 

Daerah/ Desa, yaitu dengan prinsip taat asas. Terkait dengan materi muatan 

produk hukum daerah/desa, Harry Alexnder 5 , mengemukakan 

pandangannya bahwa produk hukum daerah harus berlandaskan pada 5 

aspek utama yaitu : 1. Aspek Filosopis. 2. Aspek Sosiologis. 3. Aspek 

Yuridis. 4. Aspek Ekologis. 5. Aspek Substansis. 

                                                           
5
 Harry Alexander, Panduan Prancangan Peraturan Daerah di Indonesia, Solusindo, 

Jakarta, 2004, hal. 43. 
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           Oleh karenanya dalam membentuk produk hukum daerah dalam 

bentuk Peraturan Daerah/Desa telah diatur dalam Pasal 12 UU nomor 10 

Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut : Materi muatan Peraturan 

Daerah adalah materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi 

daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta 

penjabaran lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

tinggi, sementara muatan materi Peraturan Desa adalah seluruh materi 

dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta 

penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

           Sedangkan dalam proses pembuatan perdes yang dilakukan oleh 

Kepala Desa dan BPD telah diatur tentang tata cara dan mekanisme tentang 

Mekanisme Pembentukan Perdes adalah sebagai berikut :
6
 1. Perumusan 

Masalah; 2. Penyusunan Draf; 3. Pengesahan dan Penetapan; 4. 

Penyebarluasan/ sosialisasi Perdes. 

Adapun faktor-faktor penghambat atau kendala yang dihadapi oleh 

Badan Permusyawaratan Desa Lepak Timur dalam mengimplementasikan 

tugas dan fungsinya secara optimal dalam pembentukan Peraturan Desa, 

meliputi:
7

 1. Ketergantungan perangkat desa menunggu program dari 

pemerintah tingkat atasnya serta tidak berani mengambil keputusan untuk 

melanjutkan rancangan peraturan desa tersebut, akibatnya rancangan yang 

diajukan Badan Permusyawaratan Desa tidak bisa di proses lebih lanjut; 2. 

                                                           
6
  Wawancara dengan Mansyur Ketua BPD Desa Lepak Timur Kecamatan Sakra  

Timur.  
7
  Wawancara dengan Mansyur,  ketua Badan Permusyawaratan Desa Lepak Timur, 

pada tanggal 2 Nopember 2015 
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Rendahnya komitmen serta kesadaran yang dimiliki terutama dari pihak 

perangkat desa dalam pembentukan peraturan desa akan kepentingan 

masyarakat desa sebagai tujuan murni bukan karena adanya kepentingan 

pribadi; 3. Kurangnya antisipasi terhadap perkembangan masyarakat akan 

kebutuhan peraturan desa dalamartian norma atau aturan yang ditujukan 

untuk kepentingan masyarakat sendiri ataupun perangkat desa sebagai 

bentuk penangkal  penyimpangan supaya terlaksananya pemerintahan 

yang baik; 4. Kurang luasnya wawasan yang dimiliki oleh sebagian 

anggota Badan Permusyawaratan Desa maupun aparat desa, baik 

disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan maupun terbatasnya 

pengalaman yang dimiliki; 5. Pihak pemerintah desa yang dirasakan 

kurang transparan dalam menyampaikan informasi; 6. Finansial yang 

merupakan faktor pendukung dalam menjalankan program atau suksesnya 

program yang telah diprogramkan; 7. Sumber daya manusia yang 

merupakan faktor pendukung dalam merancang program yang akan 

dilaksanakan yaitu kecukupan baik kualitas maupun kuantitas 

implementor. 

           Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut setidaknya ada dua hal 

yang bisa dilakukan yaitu : penguatan Badan Perwakilan Desa sebagai 

upaya sementara untuk menuju penguatan konstitusional dan penguatan 

kelembagaan Badan Perwakilan Desa sebagai bagian dari merintis 

perubahan amandemen yang menghasilkan sistem bikameral yang efektif. 

Lebih lanjut langkah penguatan tersebut adalah : 1. Penguatan internal 
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berupa perbaikan prosedur dan struktur kelembagaan Badan Perwakilan 

Desa Lepak Timur. 2. Penguatan hubungan kelembagaan dengan 

Pemerintah Desa dan pemerintah daerah. 3. Penguatan hubungan dengan 

konstituennya. 4. Untuk memenuhi amanat tersebut dan untuk 

meningkatkan kepercayaan pemilik kepentingan, Badan Perwakilan Desa 

Lepak Timur harus meningkatkan kualitas pertimbangan dan saran terhadap 

Pemerintah Desa. 5. Oleh karena itu dalam hal ini seorang anggota Badan 

Perwakilan Desa Lepak Timur harus memiliki kualiatas sumber daya 

manusia (SDM) yang memadai dalam hal ini yang dimaksud adalah 

pengetahuan atau pemahaman tentang daerah serta langkah strategis apa 

yang bisa ditempuh oleh anggota Badan Perwakilan Desa Lepak Timur 

tersebut sehingga mampu memberikan peran yang luas serta 

memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya, selain sumber 

daya manusia di dalam menjalankan tugasnya Badan Perwakilan Desa 

Lepak Timur juga harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai 

sebagai fasilitas pendukung Badan Perwakilan Desa Lepak Timur dalam 

menjalankan amanah rakyat yang di embannya. Selain itu juga adalah 

faktor letak geografis setiap daerah yang sudah pasti memiliki karakteristik 

yang beragam sehingga antara kinerja daerah yang satu dengan yang 

lainnya tidak bisa dijadikan perbandingan ataupun tolak ukur dalam hal 

pelaksanaan kinerja yang berkaitan dengan perubahan atau pembangunan 

yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Badan 

Perwakilan Desa Lepak Timur.  
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III.   PENUTUP 

        Berdasarkan uraian dalam pembahasan maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: Proses Badan Permusyawaratan Desa dalam 

Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Lepak Timur 

Kecamatan Sakra Timur belum sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2007 

tentang Desa. Proses BPD dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan 

Desa di Desa Lepak Timur Kecamatan Sakra Timur yaitu dengan 

mengumpulkan masyarakat, tokoh masyarakat, RT/RW dan perangkat 

Desa untuk menampung aspirasi yang diberikan oleh masyarakat, dalam 

pembangunan dan penyelenggaran pemerintahan desa yang baik, setelah 

mengumpulkan dan menampung aspirasi dari musyawarah tersebut, 

kemudian dari hasil musyawarah tersebut disimpulkan, dan disepakati 

untuk dijadikan Rancangan Peraturan Desa. Adapun fungsi Badan 

Permusyawataran Desa di Desa Lepak Timur Kecamatan Sakra Timur 

yaitu sudah sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa yang 

berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat.  

       Berkenaan dengan kondisi yang dihadapi oleh Badan 

Permusyawaratan Desa di Desa Lepak Timur Kecamatan Sakra Timur, 

maka dapat diajukan saran sebagai berikut; Sangat diperlukannya upaya 

dari pemerintah daerah kabupaten dalam meningkatkan potensi dan 

kemampuan Badan Permusyawaratan Desa dengan melakukan 

penyuluhanan baik dari pemerintah daerah maupun dari lembaga 
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pendidikan dengan cara memberikan pelatihan terhadap anggota Badan 

Permusyawaratan Desa serta memberikan sarana atau fasilitas peralatan 

kantor lainnya yang dapat menunjang kinerja Badan Permusyawaratan 

Desa itu sendiri. 
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