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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Desa 

 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

 Dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah, desa atau yang disebut dengan nama lainya, selanjutnya disebut 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 dibentuk dalam 

sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten atau Kota. Landasan 

pemikiran dalam peraturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, 

otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

 Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupu 

hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bagunan serta dapat dituntut 

dan menuntut di pengadilan. Untuk itu Kepala Desa dengan pestujuan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai wewenang untuk melakukan 

perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Desa 

memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintahan dan 
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pemerintahan daerah, pendapatan lain-lainya yang sah, sumbangan pihak ketiga 

dan pinjaman. 

 Kepala desa dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi semua 

kewajiban dan larangan. Pedoman tersebut biasanya diatur dalam Peraturan 

Daerah, yang mana kepala desa harus biasa mengabdi dan melayani masyarakat, 

seluruh kepentingan pribadi tidak boleh diikut sertaan dalam menjalankan 

tugasnya. 

2.2 Peran 

Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto, (2002;243) adalah : 

“Peranan merupakan aspek dinamisi kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 

menjalankan suatu peranan.” 

 Konsep tentang peran (role) menurut Komaruddin (1994;768) dalam 

buku “Ensiklopedia Manajemen” mengungkapkan sebagai berikut : 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen. 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 

3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 

4. Fungsi yang diharapkan atau menjadi karakteristik yang ada padanya. 

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang di maksud 

peran adalah seperangkat tingkat yang di harapkan di miliki oleh orang 

berkedudukan dalam masyarakat. Selanjutnya, Sodang P. Siagian (2003: 54) 
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menyatakan peran adalah tempat tertentu yang di tentukan untuk diduduki oleh 

seorang dalam proses pencapaian tujuan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di simpulkan bahwa peran lebih 

banyak menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses, 

sehingga lebih tepatnya adalah bahwa seseorang mendududki suatu status (posisi) 

atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran. 

2.3 Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa 

 Pelaksanaan pemerintahan desa tidak dilakukan oleh pemerintahan desa 

itu sendiri, pemerintahan desa dibantu oleh badan Permusyawaratan desa (BPD) 

dalam menjalankan pemerintahan. Badan Pemusyawaratan Desa adalah lembaga 

yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kedudukan Badan 

Pemusyawaratan Desa dengan pemerintahan desa adalah sejajar, sehingga antara 

Badan Permusawaratan Desa dengan pemerintahan Desa atau Kepala Desa tidak 

bias saling menjatuhkan. Hubungan kerja antara Badan Permusyawartan Desa 

dengan pemerintahan desa adalah kemitraan yang sifatnya konsultatif dan 

koordinatif. 

 Struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari pemimpin 

atau ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Anggota BPD memiliki jumlah 

ganjil paling sedikit lima orang dan paling banyak sekitaran Sembilan ataupun 

sebelas orang yang sesuai dengan kebutuhan dan jumlah penduduk di desa 

tersebut. Pengurus Badan Permusyawaratan Desa berasal dari warga Negara 



24 

 

Indonesia dan dari masyarakat setempat yang memiliki syarat untuk bias menjadi 

pengurus BPD. Penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilakukan 

dengan cara musyawarah mufakat yang di hadiri oleh Ketua RW/RT, golongan 

profesi, pemakut adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak lainnya. 

 Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan Desa 

adalah sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Fungsi Badan Permusyawartan 

Desa menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat desa. BPD mempunyai wewenang untuk 

membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan dan kinerja maupun peraturan desa, 

mengusulkan pengangkatan dan pemeberhentian kepala desa, membentuk panitia 

pemilihan kepala desa, dan menyusun tataterib Badan Permusyawaratan Desa. 

 Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan peraturan 

desa (PERDES) dilakukan melalui musyawarah mufakat. Peraturan desa adalah 

peraturan perundang-undang yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan 

Permusyawaratan Desa, tahap penyususnan peraturan desa yaitu diawali 

pembuatan rancangan peraturan desa. Penyusunan rancangan harus 

memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Disinilah peran Badan 

Permusyawaratan Desa dalam hal menggali dan menghimpun aspirasi masyarakat 

harus dilakukan secara mendalam. Setelah rancangan selesai selanjutnya dibahas 

dalam permusyawaratan desa yang di hadiri oleh Kepala Desa, Badan 

Pemusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, 

LKMD, dan Pihak lainnya yang terkait. Setelah dilakukan pembahasan dan 
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menentukan kesepakatan maka peraturan desa biasa ditetapkan. Penetapan 

dilakukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan dari Badan Permusyawaratan 

Desa. 

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa merupakan salah 

satu alas an terpenting mengapa Badan Permusyawaratan Desa perlu di bentuk. 

Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan 

pemerintahan desa yang di pimpin oleh Kepala Desa merupakan tugas BPD. 

Upaya pengawasan dimaksudkan untuk menguragi agar tidak adanya dikemudian 

hari penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelengaraan 

pemerintahan desa. Konsentarasi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan 

pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintahan, fungsi 

pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah di tetapkan bersama Badan 

Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa berjalan 

seperti yang diinginkan bersama. 

Babak baru Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasca lahirnya UU No. 

6/2014 tentang Desa. Dengan ditetapkannya Undang-undang tentang Desa No.6 

tahun 2014, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa mengalami perubahan, jika 

sebelumnya Badan Permusyawaratan Desa merupakan unsur penyelengara 

pemerintahan desa maka sekarang menjadi lembaga Desa. Dari fungsi hukum 

berubah menjadi fungsi polotisi, kini fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu 

menyalurkan aspirasi, mrenrencanakan APBDES, dan mengawasi pemerintahan 

desa. Sedangkan tugasnya adalah meneyelenggarakan musyawarah desa atau 

MUSDES dengan peserta terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Kelompok-
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kelompok dan Tokoh masyarakat. Jumlah persta tergantung situasi kondisi setiap 

desa. Musyawarah desa berfugsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan 

segala kebijakan tenteng desa. 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang 

desa yang merupakan perubahan atas peraturan pemerintahan Nomor 72 tahun 

2005 tentang pemerintahan desa yang dimaksud Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) itu adalah : “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi menbahas 

dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, namapung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakuka pengawsan kinerja kepala 

desa”. 

Adapun pengertian Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang fungsinya yang ada 

bagian Ketujuh dan terdapat pada Pasal 55 iyaitu yang berbunyi : 

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa 

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa 

3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. 

Badan Permusyawaratan Desa merupakan sebuah organisasi perwakilan 

yang dibentuk untuk mengawasi kinerja Kepala Desa serta pemerintahan desa. 

Menurut Farie Ali dan Baharudin (2013), organisasi adalah kerjasama manusia 

sebagai unsur pokok dari apa yang disebut dengan administrasi yang dilihat dari 

sisi terjadinya atau dari bentuk terjadinya. Sebagai bentuk kerjasama manusia 
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sanggat dimungkinkan keberadaannya suatu organisasi dalam keragaman 

bentuknya dan ketika pemikiran demikian maka terbentuknya organisasi adalah 

tergantung dari sisi mana berkeinginan untuk memahaminya perlunya keberadaan 

suatu organisasi.  

Badan permusyawaratan Desa merupakan juga perwujudan demokrasi di 

desa. Demokrasi yang di maksud bahwasannya agar dalam peneyelenggaran 

pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari 

masyarakat yang di artikulasi dan diagregasikan oleh Badan Permusyawaratan 

Desa dan lembaga Kemasyarakatan lainya yang ada di desa. Yang mana Badan 

Permusyawaratan Desa ini merupakan lemabaga legislatif di tingkat desa, BPD 

perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. 

Perubahan ini didasarkan pada kondisi fisik faktual bahwa budaya politik 

lokal yang berbasis pada filosofi “Musyawarah untuk Mufakat”. Musyawarah 

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

di harapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, 

berbagai konflik antara elit polotik dapat segera di selesaikan secara arif atau 

sesuai, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang 

merugikan masyarakat luas. 

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa 

bersama kepala desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh 

karenanya Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan permusyawaratan yang 

berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan tugasnya dang fungsinya 
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sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga 

harus dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari 

masyarakat. 

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pada pasal 61 yang 

menjelaskan tentang Hak Badan Pemusyawaratan Desa yang mana bunyinya 

iyaitu : 

a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa 

b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaran Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan pemabagunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemeberdayaan masyarakat desa 

c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Sehubungan dengan tugas dan fungsinya menetapkan peraturan desa maka 

Badan Permusyawaratan Desa bersama-sama Kepala Desa menetapkan Perdes 

sesuai dengan aspirasi yang dating dari masyarakat, namaun tidak semua aspirasi 

dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tetapi harus melalui 

berbagai proses. Dari berbagai proses tersebut kemudian barulah suatu peraturan 

desa dapat di tetapkan, hal ini dilakukan agar peraturan yang ditetapkan tidak 

bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan 

perudang-undang yang lebih tinggi tingkatannya. 
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Adapun materi yang diatur dalam peraturan desa harus memperhatiakan 

dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada, seperti : 

1. Landasan hukum materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang 

diterbitkan oleh Pemerintahan Desa mempunyai landasan hukum 

2. Landasan filosofil materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang 

diterbitkan oleh Pemerintahan Desa jangan sampai bertentangan 

dengan nilai-nilai hakiki yang dianut di tegah-tegah masyarakat 

3. Landasan sosisologis materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang 

diterbitkan oleh Pemerintahan Desa tidak bertentanggan dengan nilai-

nilai yang hidup di tegah masyarakat 

4. Landasan politis materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang dibuat 

dan diterbitkan oleh Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan 

tujuan tanpa menimblkan gejolak di tegah-tegah masyarakat. 

2.4 Pengawasan 

 Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting, yang terdiri dari 

penentuan apa yang dilaksanakan, menilai dan apabila perlu menerapkan tindakan 

perbaikan dan pada pokoknya dilakukan untuk mengusahakan agar apa yang telah 

dilaksanakan dengan baik dan benar. 

 Schermerhorn dalam Ernie Tisnawati Sule dan Kurnia Saefullah (2005:17) 

mendefenisiskan pengawasan sebagai pross dalam menetapkan ukuran kinerja dan 

pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan 

sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. 
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Menurut Irham Fahmi (2014:138) pengawasan didefenisiskan sebagai cara 

suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh 

mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. 

Yohannes Yahya (2006:133) pengawasan adalah proses untuk menjamin 

bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan 

dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. 

Menurut Sondang P. Siagian (2004: 258) yang menyatakan bahwa 

pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan 

operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Berdasarkan diskripsi pengertian pegawasan yang tersaji diperoleh suatu 

konsep pemahaman bahwa perlunya dilakukan pengawasan dalam Pemerintahan 

Desa adalah untuk menjaga ketertiban dan kelancaran sustu sistem pemerintahan 

desa. Ketertiban dalam arti masing-masing elemen penyelenggara pemerintahan 

desa dapat bekerja dengan baik sesuai dengan rencanana yang telah ditetepkan 

dalam Peraturan Undang-undang Desa tau Perdes. Dilaksanakan pengawasan 

diharapkan akan memebawa manfaat yaitu : 

1. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja 

Pemerintahan Desa 

2. Membina kepercayaan masysrakat terhadap Pemerintahan Desa 

3. Menjamin ketetapan pelaksanan tugas sesuai dengan rencana. 
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Secara filosofil dikatakan bahwa pengawasan sangat penting karena 

manusia pada dasarnya mempuyai sifat salah atau khilaf, sehingga manusia dalam 

organisasi perlu diawasi, bukan untuk mencari kesalahannya kemudian 

menghukumnya tetapi untuk mendidik dan membimbingnya. Husnaini (2001:400) 

menyatakan bahwa tujuan pengawasan adalah antaralain : 

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, 

penyelewengan, pemborosan dan hambatan 

2. Mencegah terulang kembali kesalahan, penyimpangan, 

penyelewengan, pemborosan dan hambatan 

3. Meningkatkan kelancaran operasi suatu perusahan atau istansi 

4. Meningkatkan kinerja. 

Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan 

yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para 

pekerjanya. Menurut Marigan Masry Simbolon (2004:65) mengatakan teknik 

pengawasan ada dua macam iyaitu : 

1. Pengawasan langsung 

Pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pemimpin 

terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, pengawasan ini 

dapat berbentuk: 

a. Inspeksi langsung 

b. Laporan dari tempat 

2. Pengawasan tidak langsung 
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Merupakan plaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh 

dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari: 

a. Laporan tertulis 

b. Laporan lisan 

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan 

dari pimpinan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dimana 

pekerjaan pimpinan dalam pengawasan merupakan keharusan yang tidak dapat 

dihindari dalam segala kegiatan organisasi, untuk itu keberhasilan pelaksanaan 

pengawasan dituntut lebih dahulu adanya kemampuan dari pimpinan dalam 

kegiatan pengawasan.  

2.4.1 Proses Pengawasan 

 Untuk dapat melaksanakan pengawasan maka harus dilakukan beberapa 

tahapan atau langkah dari pengawasan tersebut. Menurut Manullang (2008:184) 

mengatakan ada beberapa proses pengawasan : 

1. Menetapkan alat pengukur (standard) 

Bila kita mau mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan 

bawahan kita harus mempuyai penilaian, alat ukur atau standard. Alat 

peneilaian itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan 

melaksanakan pekerjaannya. Alat penilai standard bagi hasil pekerjaan 

pada umumnya terdapat baik rencana keseluruhan maupun pada 

rencanan bagian, dengan kata lain, dalam rencana itulah pada 

umumnya terdapat stnadar bagi pelaksanaan pekerjaan. 
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2. Mengadakan penilaian (evaluasi) 

Fase kedua dalam proses pengawasan adalah menilai atau evaluasi, 

dengan menilai dimaksud dapat membandingkan hasil pekerjaan 

bawahan (actual result) dengan alat pengukur (standard) yang sudah di 

tentukan. 

3. Mengadakan tindakan perbaikan (cerrectiveactio) 

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan maka pertama-tama 

harus dianalisa apa penyebabnya terjadi perbedaan itu. Harus diketahui 

terlebih dahulu yang menyebebkan trjadinya perbedaan, bila pimpinan 

sudah menetapkan dengan pasti sebab terjadinya penyimpangan 

barulah diambil tindakan perbaikan atau evaulasi. 

2.4.2 Pengawasan yang efektif 

Menurut Handoko (2003:373) ada beberapa karakteristik pengawasan 

yang efektif adalah: 

1. Akurat  

2. Tepat waktu 

3. Obyektif dan menyeluruh 

4. Perpusat pada titik pengawasan strategic 

5. Realistik secara ekonomis 

6. Realistik secara organisasional 

7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi 

8. Fleksibel  
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9. Bersifat sebagai petunjuk 

10. Diterima para anggota 

2.4.3 Teknik Pengawasan 

 Berkaiatan dengan teknik pengawasan Handari Nawawi (2012) 

mengemukankan bahwa : Pengawasan adalah proses pemantauan, pemeriksaan, 

dan evaluasi atasan langsung “terhadap pekerjaan” dan “hasil kerja” bawahan, 

agar dapat mencegah terjadinya penyalah gunaan wewenag dan penyimpangan 

dari ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan kebijaksanan-kebijaksanaan 

yang telah di tetapkan. 

   Dari pengertian diatas dapat diuraikan mengenai pengawasan bahwa 

pengawasan merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pimpinan 

secara terus menerus atau berkala dalam rangka melakukan pematauaan, 

pemeriksaan, peneilaian dan perbaikan agar bawahan dapat bekerja secara efektif, 

efeisien dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sejalan dengan 

pendapat diatas untuk mendapatan hasil yang optimal dari pelaksanaan 

pengawasan ini dan agar dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan dengan 

teknik yang benar pula. Adapun teknik yang dapat dilakukan yaitu meliputi : 

pemantauaan, pemeriksaan, dan perbaikan. 

a. Pemantauan 

Pemantauan dilakukan secara langsung yaitu dengan cara terjun langsung 

kelapangan untuk dapat mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan 

pelaksanaan suatu kegiatan. Hal ini dapat dilakukan secra berkala maupun 
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sewaktu-waktu apabila diperlukan. Agar pemantauan yang dilaksanakan berjalan 

dengan tepat maka, maka perlu dilakukan kegiatan menyusun petunjuk 

pelaksanan atau petunjuk tenis atau dapat memanfaatkan hasil-hasil pengawasan 

fungsional maupun pebgawasan masyarakat. 

b. Pemeriksaan  

Pemeriksaan merupakan rangkaian tindakan untuk mencari dan 

mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kelancaran pelaksanaa suatu kegiatan. Kegiatan pemeriksaan adalah salah satu 

bagian dari pengawasan. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui laporan kerja yang 

dibuat oleh pegawai maupun pemimpin langsung meninjau kelapangan untu 

melihat apakah laporan sesuai dengan kondisi lapangan. Antara pengawasan dan 

pemeriksaan merupakan satu mata rantai fungsi manajemen dimana pemeriksaan 

merupakan pemantau yang jeli dan diperlukan didalam melaksanakan tugas 

pengawasan. 

c. Penilaian  

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pengukuran 

terhadap realita yang telah terjadi sebagai hasil kerja dari tuga yang telah 

diselesaikan. Kemudian penilaian dilaksanakan dengan cara membandingkan 

antara kekeyaan atau hasil dari pekerjaan dengan standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Penilaia dapat pula dilakukan dengan mencari faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan suatu rencana. Hasil penelitian, 

selain dapat digunakan sebgai feedback atau umpan balik bagi penyempurnaan 
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rencana atau hasil pekerjaan selanjutnya dapat juga dijadikan dasar pertimbangan 

untuk menentukan tindakan lanjut yang harus dilaksanakan secara tepat. 

d. Perbaikan  

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yaitu mencoba mencari jalan keluar 

untuk mengambil langkah-langkah tindakan koreksi terhadap penyimpangan-

penyimpangan yang telah terjadi. Upaya menetapkan standard-standar dan 

mengukur performa. Tidak ada artinya tanpa adanya tindakan perbaikan positif. 

Tindakan perbaikan meliputi suatu proses pengambilan keputusan, dari hasil 

penilaian kemudian dipilih alternative tindakan yang akan dipilih untuk 

diimplementasikan guna melaksanakan perbaikan. Tindakan perbaikan berguna 

untuk mengetahui apakah peforma sudah kembali standard yang telah ditetapkan 

dan hal ini dapat di lihat melalui ciri-ciri feedbeck dari sistem pengawasan yang 

ada. 

Khairul anawar dalam penagaasan yang dilakukan dan dilaksanakan 

Badan Permusyawaratan Desa, menyangkut dengan pertanggung jaaban kepala 

desa kepada pemerintahan atasanya melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

maka diperlukan format pertangung jawaban yang dapat dinilai oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Agar supaya tidak terjadi polemic dan 

menimbulkan persoalan baru antara kepala desa dengan bandan permusyawaratan 

desa (BPD) tentang pertangung jawaban tersebut, maka materinya perlu 

dinyatakan terperinci dan dimuat dalam peraturan daerah kabupaten. 
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2.5 Pengertian Kinerja 

 Menurut kamus umum, kinerja adalah hasil yang dicapai dari yang telah 

dilakukan, dikerjakan seseorang dalam melakasanakan kerja atau tugas. Kinerja 

merupakan prestasi kerja atau performance, yaitu hasil kerja selama periode 

tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan. 

 Performance adalah suatu istilah umum yang digunakan untuk sebagian 

atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode sering 

dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau di 

proyekkan, suatu efesiensi, pertanggung jawaban atau akuntabilitas manajemen 

dan semacamnya. 

 Menurut Aliminsyah dan Padji (2003) dalam hal ini kinerja bisa dikatakan 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

 Menurut Simamora (2003:45) kinerja adalah ukuran keberhasilan 

organisasi dalam mencapai misinya. 

Menurut Soeprihanto (1996:6) kinerja pegawai adalah hasil kerja seorang 

pegawai selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, 

misalanya standard, target atau sasaran, kreteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu dan di sepakati bersama. Menurut Soeprihanto aspek-aspek kinerja 

meliputi iyaitu : 

1. Kualitas Pekerja 
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2. Kuantitas Pekerja 

3. Kemapuan Bekerja Sendiri 

4. Pemahaman dan penegenalan Pekerjaan 

5. Kemampuan memecah persoalan 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diketahui bahwa syarat-syarat yang 

ditentukan untuk pelaksanaan kinerja adalah sesuai dengan kualitas pekerjaan, 

ditentukan pula kuantitas pekerjaan yang menjadi beban dari pegawai maupun 

organisasi. Kesanggupan menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan pada setiap 

pegawai menjadi dasar peneilaian bagi pimpinan atau atasan, termasuk dalam 

Kinerja Kepala Desa Tasik Serai yang penulis teliti dan penulis amati melalui 

pelaksanaan fungsi dan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

terhadap Kinerja Kepala Desa didalam Pemerintahan Desa. 

Menurut Rivai (2005:400) prestasi kerja dirancang untuk membantu 

mencapai hasil tertentu agar diperoleh hasil yang memuaska prestasi kerja yang 

tepat berfokus pada : 

a. Solusi jangka panjang 

b. Pemberian penghargaa tehadap kemampuan usaha dalam 

melaksanakan tugas 

c. Memberikan penghargaan pada pertumbuhan dan perkembangan 

kinerja karyawan 

d. Memberikan penghargahan kepada kepemimpinan 

e. Memberikan penghargaan pada komitmen dan loyalitas 
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f. Memberikan penghargan kepada kinerja tim dan kerja sama 

g. Memberikan penghargan kepada kreativitas 

h. Meningkatkan perolehan penghargan. 

Kepuasan kinerja menjadi masalah yang cukup menarik dan penting, 

karena terbukti besar manfaatnya baik bagi kepentingan individu, industry, dan 

masyarakat. Bagi individu, penelitian sebab-sebab dan sumber-sumber kepuasan 

kerja memungkinkan timbulnya usaha peningkatan kebahagiaan hidup mereka. 

Bagi industry, penelitian mengenai kepuasan kerja dilakukan dalam rangka usaha 

peningkatan produksi dan pengurangan biaya melalui perbaikan sikap dan tingkah 

laku karyawannya. Selanjutnya bagi masyarakat, tentu akan menikmati hasil 

kapasitas maksimum dari industry serta naiknya manusia di dalam konteks 

pekerjaan. 

Tentang penelitian di bidang kepuasan kerja itu sendiri, ada tiga macam 

arahan yang bias dilihat. 

1. Usaha untuk menemukan faktor-faktor yang menjadi sumber kepuasan 

kerja serta kondisi-kondisi yang memengaruhinya. Dengan mengetahui hal 

ini orang lalu dapat menciptakan kondisi-kondisi tertentu agar 

karyawannya bias lebih bergairah dan merasa bahagia dalam bekerja. 

2. Usaha untuk melihat agaimana dampak dari kepuasan kerja tehadap sikap 

dan tingkah laku orang terutama tingkah laku kerja seperti; produktivitas, 

absentisme, kecelakaan, serta labor turn over, dan sebagainya. 
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3. Dalam rangka usaha mendapatkan rumusan atau defenisi yang lebih tepat 

dan bersifat komprehensif mengenai kepuasan kerja itu sendiri. 

Selanjutnya dilihat dari Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 23 UU Nomor 6 tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan 

nama lainya dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama 

lainya. Yang mana Kepala Desa itu sendiri bertugas menyelenggarakan 

Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembaguanan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana yang dimaksud, kepala desa berwenang : 

1. Memimpin penyelengaraan Pemerintahan Desa 

2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa 

3. Memegang kekuasan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 

4. Menetapkan Peraturan Desa 

5.  Menetapkan Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa 

6. Membina kehidupan masyarakat desa 

7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa 

8. Membina dan meningkatka perekonomian desa serta 

9. mengingtegrasikannya agar mencapai perekonomian skla produktif untuk 

sebesar-besarnya kemamuran masyarakat desa 

10. Mengembangkan sumber pendapatan desa. 

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban 

sebagaimana dimaksud, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan 
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penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada 

Bupati/Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

pada masa akhir tahaun masa jabatan kepada Bupati/Walikota, serta memberikan 

laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada 

Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan yang lebih utama 

memeberikan dan/atau menyebarkan informasi peneyelenggaraan Pemerintahan 

Desa secara terulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. 

2.6 Pandangan Islam Tentang Musyawarah atau nama lain Mufakat 

  Islam adalah agama Universal yang meliputi seluruh kehidupan manusia, 

baik urusan dunia maupun akhirat, baik jasmani maupun rohani. Undang-Undang 

No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 

(Field Researh) dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Selain itu, 

penelitian ini juga menggunakan teori nomokrasi Islam.  

Dalam nomokrasi Islam terdapat tujuh prinsip yang harus dipegang dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antara ketujuh prinsip tersebut terdapat 

prinsip “Pengambilan Keputusan”. Al-Qur‟an hanya merekomendasikan 

musyawarah sebagai metode dalam pengambilan keputusan. Hal ini tertuang 

dalam surat Asy- Syura (42) ayat 38. Dimana Allah SWT menyuruh manusia 

untuk melakukan musyawarah dalam segala urusan, selama urusan tersebut bukan 

merupakan urusan ibadah yang telah diatur dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah. 

Allah SWT memberikan kebebasan kepada manusia untuk menerapkan 

bagaimana cara yang menurutnya tepat dalam melakukan musyawarah.  
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Dari hasil menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam musyawarah untuk 

mencapai mufakat sebagai cara dalam pengambilan keputusan. Dimana prinsip-

prinsip tersebut yaitu ta‟aruf (saling mengenal), ta‟awun (kerja sama), maslahah 

(keuntungan), adl (bersikap adil), tahgyir (perubahan), Selain prinsip-prinsip di 

atas, hasil keputusan dari sebuah musyawarah juga harus memperhatikan tiga hal 

pokok, yaitu :  

1. tingkat akurasi (ketepatan),  

2. tingkat kemanfaatan, dan  

3. tingkat penalaran.  

  Dari keberhasilan tersebut sehingga  masyarakat dapat merasakan manfaat 

dari kinerja Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 

Desa Tasik Serai tersebut, baik dalam hal pembangunan maupun dalam tugasnya 

sebagai salah satu roda penggerak Pemerintahan Desa yang berjalan sejajar. 

  Q. S. Ali Imran: 159 
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 Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah 

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 

mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, 

maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S. Ali Imran: 159) 

 

  Akar kata musyawarah yang sudah menjadi bahasa Indonesia tersebut 

adalah    شور  yang berarti menampakan sesuatu atau mengeluarkan madu dari 

sarang lebah. Musyawarah bararti menampakan sesuatu yang semula tersimpan 

atau mengeluarkan pendapat yang baik kepada pihak lain. 

Sedangkan secara istilah Syura berasal dari kata syawwara-yusyawwiru 

yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu, 

bentuk lain dari kata kerja ini adalah asyara (memberi isyarat), tasyawara, 

(berunding saling tukar pendapat), Syawir ( minta pendapat) musyawarah dan 

mustasyir (minta pendapat orang lain). jadi Syura adalah menjelaskan, 

menyatakan atau mengajukan pendapat  yang baik, di sertai dengan menaggapi 

dengan baik pula  pendapat tersebut. 

  Pengertian ini terdapat pada tiga tempat dalam al-Qur‟an yakni dalam 

surat al-Baqarah (2) ayat 233, dalam surat Asy-Syura (26) ayat 38,  ayat ini 

mengandung pujian atas orang yang menerima seruan Allah SWT yang dibawa 
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nabi Muhammad SAW, mendirikan shalat dengan baik, memusyawarahkan segala 

urusan mereka, dan menafkahkan sebagian rizki yang mereka proleh. 

Bermusyawarah merupkan sifat terpuji bagi orang yang melaksanakannya dan 

akan memperoleh nikmat dari sisi Allah SWT, karena hal itu bernilai ibadah. 

ketiga yaitu surat Ali-„Imraan (3) ayat 159, ayat ini merupkan perintah bagi nabi 

SAW, untuk melaksanakan musyawarah, bermusayawarah merupakan ungkapan 

hati yang lemah lembut dan sifat terpuji orang yang melaksanakannya. 

Ada Beberapa Hadis-Hadis tentang Pentingnya Bermusyawarah (Hidup 

Demokratis) ;  

a. Hadis pertama yang diriwayatkan imam Ibnu Majah 

)ابن ماجه( إذا استشار أحدكم أخاه فليسر عليه  

“Apabila salah seorang kamu meminta bermusyawarah dengan saudaranya, 

maka penuhilah. (HR. Ibnu Majah)”. 

b. Hadis kedua diriwayatkan imam Thabari 

 تشاوروا الفقهاء والعابدين وال تجعلونه برأي خاصة )الطبرانى(

“Bermusyawarahlah kalian dengan para ahli (fikih) dan ahli ibadah, dan 

janganlah hanya mengandalkan pendapat otak saja (HR. Ath-Thabrani)”. 

c. Hadis ketiga yang diriwayatkan imam Ahmad 
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قال رسول هللا صلّ هللا عليه و سلم ِلآ بى بكر و عمر: لواجتمعتما فى 

 هشورة هااختلفتكوا )أحود(

“Rasulullah SAW. berkata kepada Abu Bakar dan Umar, “Apabila kalian berdua 

sepakat dalam musyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kamu berdua”. 

d. Hadis keempat yang diriwayatkan imam Tirmizi 

صحابه هن رسول هللا صلّى هللا عليه م ا رأيت أحدا أكثر هشورة ِلا

 و سلن
 

“Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak musyawarah dengan sahabatnya 

dibanding Rasulullah SAW. (HR. Tirmidzi) 

 
  Dapat dilihat bahwa dari empat hadis yang penulis kutip, jelas bahwa 

apabila telah ada seorang saudara mu untuk bermusyawarah maka penuhilah (HR. 

Ibnu Majah) karena dengan bermusyawarah bisa membulatkan dan mengambil 

keputusan yang baik tidak hanya mengandalkan pendapat otak saja. Bahwa 

anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa 

bersangkutan, terdiri dari ketua rukun, pemangku adat, golongan profesi, pemuka 

agama dan tokoh tau pemuka masyarakat lainnya. Hal ini sejalan dengan turunya 

al-Quran yang mengajarkan bermusyawarah dalam mengambil suatu ketetapan 

pada proses penyelenggaran pemerintah. Dimana pemerintah (pemimpin) tidak 

boleh lepas dari musyawarah. Rusulullah SAW, berkata kepada Abu Bakar dan 

Umar,”Apabila kalian berdua sepakat dalam musyawarah, maka aku tidak akan 

menyalahi kamu berdua”. 

2.6.1 Manfaat Bermusyawarah atau Hidup Demokratis 
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  Ada beberapa manfaat dari bermusyawah itu sendiri antralain adalah 

sebagai berikut:  

 1. Melalui musyawarah, dapat diketahui kadar akal, pemahaman, kadar kecintaan, 

dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umum 

2. Sesungguhnya akal manusia itu bertingkat-tingkat, dan jalan nalarnya pun 

berbeda-beda. Oleh karena itu, di antara mereka pasti mempunyai suatu 

kelebihan pandangan dibanding yang lain (dan sebaliknya), sekalipun di 

kalangan para pembesar. 

3. Sesungguhnya pendapat-pendapat dalam musyawarah diuji keakuratannya. 

Setelah itu, dipilihlah pendapat yang sesuai (baik dan benar) 

4. Di dalam musyawarah, akan tampak bersatunya hati untuk mensukseskan suatu 

upaya dan kesepakatan hati. Dalam hal itu, memang, sangat diperlukan untuk 

suksesnya masalahnya masalah yang sedang dihadapi. 

2.7 Penelitia Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu tentang pelaksanan fungsi pegawasan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa adalah : 

1. Bagus Pambudi (D2B00816) Univesitas Pangka Raya Judul : Peran Badan 

Pemusyawaratan Desa di Desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten 

Blora. Bedasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan BPD di Desa 

Sarimulyo dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya sudah berjalan 

dengan baik begitu pula Pemerintahan Desa Sarimulyo sudah berjalan 
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dengan tujan dan fungsinya yang ada. Akan tetapi dalam perjalanan 

Kepala Desa mengalami permasalahan terkait denga penyalah guna 

keunagan desa. Permasalahn tersebut adalah masalah pribadi Kepala Desa 

akan tetapi menjadi masalah umu sebab pemabanguanan di Desa 

Sarimulyo menjadi terhamabat dan terkendala. 

2. Hari Kurniawan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang 2015 

dengan judul : “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) 

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa”. Berdasarkan hasil 

analisa terhadap seluruh sumber dari informan yang dikumpulkan sesuai 

dengan kebutuhan penelitian, pada pelaksanaan fungsi pengawasan BPD 

dalam menjalankan tugasnya disini peneliti dapat menyimpulkan dari hasil 

penelitian bahwa kurang optimal dan efektifnya pelaksanaan fungsi BPD 

Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. untuk 

mengatasi permasalahan dan faktor-faktor penghambat maka perlu 

dilakukan koordinasi dan meningkatkan bentuk pola kerja sama yang baik 

antar Pemerintahan desa dan BPD, sehingga kelangsungan pembangunan 

dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan sebagaimana yang 

diharapkan.  

3. Karya ilmiah : Syahyadi Universitas Hasanuddin Makassar 2014   dengan 

judul : “Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( Bpd ) Dari 

hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mengayomi, legislasi, pengawasan, 

dan menampung aspirasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 
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Fungsi pengayom lebih terlaksana dan terealisasi di desa Bulusirua, hal ini 

disebakan karena di Desa Bulusirua sebagai Desa adat memiliki pola 

komunikasi dan juga hubungan yang lebih harmonis dengan BPD selain 

itu BPD melaksanakan fungsi sebagai pengayom lebih maksimal hal ini 

dikarenakan oleh adanya kekuatan cultural yang berkembang dan diyakini 

pada masyarakat. Berbeda dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan 

menampung aspirasi kedua desa tersebut baik Desa Bulusirua maupun 

Desa Bana sama-sama tidak menjalankan ketiga fungsi tersebut 

berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. 

4. Aprida Marezty Univesitas Tanjungpura Pontianak 2015 Study Ilmu 

Administrasi Negara Judul : Analisis Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa 

Bange Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang. Berdasarkan peelitian dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Bange ini masih 

terkesan pasif dan belum terlaksana secara baik karena dari masyarakat 

desa itu sendiri masih banyak yang elom paham akan keberadaan atau 

maksud dari di bentuknya BPD di Desa sehingga dalam melaksanakan 

musyawarah desa terkadang masih ada masyarakat yang enggan untuk ikut 

dalam musyawarah hal ini menunjukkan bahwa ekssistensi BPD di Desa 

Bange masih sebatas symbol karena BPD hanya di bentuk akan tetapi 

peran dan fungsi pengawsan sebagai lembaga legislatif Desa yang sebagai 

mitra kerja sama dengan Kepala Desa tidak dilaksanakan. 

5. Karya ilmiah : Mukhsin Univesitas Deponogoro Semarang 2002 Judul : 

“Kedudukan dan Fungsi BPD dalam Penyelenggaran Pemerintahan Desa”. 
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I Made Indara Yana Univesitas Udayana Denpasar 2015 Judul : 

“Pelaksanan Fungsi Pengawsan BPD Terhadap Kinerja Kepala Desa di 

Desa Antap Kec. Salemandeng Kab. Tabana.  

 

2.8 Defenisi Konsep 

1. Tentang Desa, iyaitu Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat itiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Badan Permusyaaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan 

demokrasi dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa kedudukan BPD dengan Pemerintahan 

Desa adalah sejajar. BPD dalam pemerintah desa berfungsi menetapkan 

Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat. 

3. Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan 

organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara 

membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan 

bersama. 

4. Dalam Nomokrasi Islam terdapat tujuh prinsip yag harus dipegang dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, dianatara ketujuh prinsip tersebut 

terdapat prinsip Pengambilan Keputusan, al-qur‟an hanya 
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merekomendasikan Musyawarah sebagai metode dalam pengambilan 

keputusan, hal ini tertuang dalam surat Asy-Syura (42) ayat 8. 

5. Peran adalah sekumpulan fungsi yang dilakukan oleh seorang sebagai 

tanggapan terhadap harapan-harapan dari para anggota penting sistem 

sosial yang bersangkutan, dan harapa-harapannya sendiri dari jabatan yang 

ia duduki dalam sistem sosial. 

 

2.9 Konsep Operasional 

  Menurut Cholid Narbuko (2010:42) konsepadalah unsur pokok dari pada 

penelitian. Penentu dan perincian konsep ini dinggap sanggat penting agar 

persoalan-persoalan utamanya tidak menjadi kabur. Konsep yang dipilih perlu 

ditegaskan agar tidak terjadi salah pengertian mengenai konsep tersebut. Tetapi 

konsep merupakan hal ynag abstrak, maka perlu diterjemahkan dalam kata-kata 

sedemikian rupa, sehinnga dapat di ukur secara empiris.  
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Variabel Indikator Sub Indikator 

Analisis Fungsi 

Pengawasan Badan 

Permusyawaratan 

Desa (BPD) di 

Desa Tasik Serai 

Kecamatan Pinggir 

Kabupaten 

Bengkalis Menurut 

Peraturan Daerah 

Kabupaten 

Bengkalis Nomor 

06 tahun 2008 

tetntang BPD dan 

PP No. 72 tahun 

2005 tentang 

desa/kelurahan. 

1. Menetapkan 

Peraturan Desa 

a. Merumuskan Peraturan Desa 

b. Membahas rancangan peraturan Desa 

bersama Kepala Desa 

c. Membuat Peraturan Desa bersama 

Pemerintahan Desa 

d. Menetapkan segala sesuatu yang 

menyangkut masyarakat desa 

e. menetapkan peraturan desa bersama 

kepala desa 

2. Menampung dan 

menyalurkan 

aspirasi 

masyarakat Desa 

a. bagaimana menerima masukan akan 

saran dari masyarakat 

b. mencatat semua aspirasi masyarakat 

c. bgaimana cara mennak lanjuti 

aspirasi dari masyrakat 

d. bagaimana menetapkan jadwal 

pelaksanaan aspirasi masyarakat 

e. bagaimana mengkoordinasi dengan 

perangkat desa 

f. mengawasi pelaksanaan 

menyelenggarakan pembagunan desa 

g. melakukan rapat ulang jika 

pelaksanaan aspirasi belum terealisasi 

h. pelaksanaan dari aspirasi masyarakat.   

 

 

 

 



52 

 

2.10 Kerangka Pemikiran 

Dalam buku Business Research (1992) dalam Sugiyono (2010) 

menegemukan bahwa kerangka befikir merupkan konseptual tentang bagai mana 

teori hubungan dengan berbgai faktor yang terlah dididentifikasikan sebagai 

masalah yang penting. Kerangka pemikiran dapat memberikan gambaran singkat 

mengenai tahapan penelitian dan tahapan awal hingga akhir. 
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Fungsi BPD 

Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bengkalis Nomor 06 

Tahun 2008 dan PP No 72 Pasal 

34 tentang penyelenggaraan BPD 

1. Menetapkan 

Peraturan Desa 

2. Menampung dan 

menyalurkan 

aspirasi 

masyarakat 

Tertibnya Fungsi BPD di 

Desa Tasik Serai 


