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ABSTRAK 

 

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARA TAN 

DESA (BPD) DI DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN CERENTI 

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

 

OLEH : NELI YANTI 

 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislative ditingkat 

desa sekaligus wakil dari masyarakat desa diberi kewenangan penuh untuk 

menerapkan budaya demokrasi ditingkat desa, baik dalam hal pengawasan 

terhadap pemerintah desa maupun dalam hal menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat desa. BPD diharapakan menjadi wadah politik bagi 

masyarakat desa untuk menyampaikan idea atau gagasan mereka agar dapat 

terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada didesa. Hal ini dapat 

terealisasia pabila BPD sebagai lembaga legislative  di desa. Berperan aktif dalam 

hal pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi BPD di desa tanjung medan kecamatan 

cerenti kabupaten kuantan singingi serta faktor penghambat dalam 

pelaksanaanya.Tipe atau jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif. Analisis data pada penelitian adalah bersifat deskriptif kualitatif yakni 

data yang diperoleh akan di analisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. 

Teknikinibertujuanuntukmenggambarkansecarasistematikafakta-faktadan data-

data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun literature untuk kemudian 

memperjela sgambaran hasil penelitian menjadi sebuah kesimpulan. Hasil  

penelitian menunjukan bahwa tugas dan fungsi BPD dalam membahas 

danmenyepakati peraturan desa bersama kepala desa menunjukan bahwa sudah 

ada peraturan desa yang dibuat yaitu peraturan desat entang APBDESdan 

perubahannya. Pelaksanaan fungsi BPD tentang menampung dan menyalurkana 

spirasi masyarakat masih belum optimal, hal ini disebabkan oleh kendala-kendala 

yang dialami oleh BPD desa tanjung medan. Pelaksanaan fungsi pengawasan 

BPD terhadap kepala desa dan perangkat desa sudah dikatakan cukup baik bahwa 

BPD telah turun langsung kelapangan untuk mengawasi kegiatan kepala desa. 

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di DesaT anjung 

Medan sudah dikatakan cukup baik tapi masih jauh dari kata optimal dikarenakan 

masihbanyaknya kendala- kendala yang belum bisa di atasi oleh BPD desa 

tanjung Medan 
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