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    BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 telah dilaksanakan serentak seluruh Indonesia, undang-undang tersebut menjadi 

landasan pemberian otonomi secara luas kepada daerah kabupaten maupun kota, 

utamanya mengekspresikan potensi pembangunan yang dimiliki, disamping itu 

melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan 

memperhatikan prinsip demokratis, pemertaan, keadilaan, keistimewaan.    

 Kemudian otonomi desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam 

rangka kesejahteraan bersama. Pangkuan terhadap pemerintah Desa untuk 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri menunjukan sebagai perwujudan 

otonomi desa, untuk itu desa sebagai ujung tombak pemerintah harus dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai upaya baik dalam 

pemanfaatan sumber daya alam (SDA) maupun meningkatkan sumber daya manusia 

(SDM). 

 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan 

kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengatur dan menggurus rumah 

tangganya sendiri, dimana dalam undang-undang tersebut disampaikan bahwa Desa 

memiliki hak asal usul dan tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan 

diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat 

menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan 

pembangunan menuju masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. 

  Maka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan pengorganisasian 

yang mampu menggerakan masyarakat untuk mampu berpartisipasii dalam 

melaksanakan pemerintahan desa serta melaksanakan administrasi pemerintahan 

desa. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan 

pelaksanaan administrasi desa akan berjalan lebih rasional. 

 Dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan hasil dari 

reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi ditingkat desa. Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa. Bahwa Badan Permusyawaratan  Desa yang 

selanjutnya disingkat (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaran pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. 

 Dibawah ini kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama tiga tahun 

terakhir dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel I.I 

Kegiatan Badan Permusyawatan Desa (BPD) Tahun 2014 Desa Tapung 

Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar 

 

No JENIS KEGIATAN TEMPAT HASIL KEGIATAN 

1 Temu ramah dengan 

kepala desa dan perangkat 

desa 

Kantor Desa  Mempererat hubungan 

silaturrahmi 

 

2 Musyawarah Desa 

Penyususnan APB desa 

2014 

Kantor Desa  Adanya belanja Desa 

3 Musyawarah Desa 

Perumusan RPJMSDes 

Kantor Desa  Mengenal 

permasalahan desa 

Sumber data: Kantor Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten 

Kampar 2014 

 Dari tabel diatas dapat dilihat dan diketahui bahwa dalam tiga kali pertemuan  

kegiatan rapat terakhir, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan silaturahmi, 

musyawarah dana desa, dan membahas perumusan RPJMDes di Desa Tapung 

Makmur untuk mengenali potensi desa yang ada memecahkan masalah desa. 

Tabel 1.2 

Kegiatan Badan Permusyawatan Desa (BPD) Tahun 2015 Desa Tapung 

Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar 

 

No JENIS KEGIATAN TEMPAT HASIL KEGITAN 

1 Temu ramah dengan kepala 

desa dan perangkat desa 

Kantor desa  Mempererat hubungan 

silaturrahmi 

 

2 Pembahasan pendataan 

hewan ternak 

Kantor desa  Memperoleh data hewan 

ternak 

3 Pembentukan panitia 17 

Agustus 

Kantor desa  Mengadakan kegiatan 17 

Agustus 

Sumber data: Kantor Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten 

Kampar 2015  
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 Dari tabel diatas dapat dilihat dan diketahui bahwa dalam tiga kali pertemuan  

kegiatan rapat terakhir, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan 

silaturahmi, pembahasan pendataan hewan ternak, dan pembentukan panitia 17 

Agustus. Tidak menjalankan fungsi BPD sebagaimana mestinya untuk melakukan 

pembuatan peraturan desa bersama kepala desa, menggali aspirasi masyarakat desa, 

melakukan pengawasan kinerja kepala desa, di desa Tapung Makmur. 

Tabel 1.3 

Kegiatan Badan Permusyawatan Desa (BPD) Tahun 2016 Desa Tapung 

Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar 

 

No  JENIS KEGIATAN TEMPAT HASIL KEGIATAN 

1 Temu ramah dengan kepala 

desa dan perangkat desa 

Kantor Desa  Mempererat hubungan 

silaturrahmi 

 

2 Pembentukan panitia 17 

Agustus 

Kantor Desa  Mengadakan kegiatan 17 

Agustus 

Sumber data: Kantor Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten 

Kampar 2016 

 Dari tabel diatas dapat dilihat dan diketahui bahwa dalam dua kali pertemuan  

kegiatan rapat terakhir, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan 

silaturahmi dan pembentukan panitia 17 Agustus .dalam rangka meramaikan kegiatan 

peringkatan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun kegiatan tersebut tidak 

membahas perencanaan pembuatan peraturan desa dan untuk menampung aspirasi 

masyarakat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
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Pada tahun 2014  Badan Permusyawaratan Desa membahas perencanaan 

pembangunan desa namun pada kenyataan rencana pembangunan tidak  terealisasi 

adanya pembangunan yang direncanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa. 

Dimana pada tahun 2015 dan 2016 hanya melakukan silaturhmi, pembahasan 

pendataan hewan ternak, dan pembentukan panitia 17 Agustus. Dimana dalam 

kegiatan BPD selama 3 tahun terakhir tidak ada melakukan seperti apa yang ada pada 

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai fungsi Badan 

permusyawaratan Desa seperti 1. Membahas dan menyepakati rancangan dan 

peraturan Desa bersama kepala desa 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat 3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dimana pembuatan 

peraturan desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat dapat dilihat kerja BPD kurang 

maksimal, terbukti tidak ada pembuatan peraturan desa atau undang-undang desa 

bersama kepala desa, kurangnya  pengawasan, dan tidak ada menyalurkan aspirasi 

masyarakat membuat penyelenggaraan pemerintahan desa terhambat. 

Telah begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) tanpa implementasi yang jelas kemudian berdasarkan 

observasi dan pengamatan di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir 

Kabupaten Kampar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seharusnya membahas dan 

menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan kinerja kepala desa, yang 

kemudian dibahas dalam musyawarah desa, terkait permasalahan-permasalahan 

diatas untuk dibahas dalam perencanaan program-program desa 
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 Dari gejala diatas bahwa kita lihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa di 

Desa Tapung Makmur memiliki kelemahan atau kekurangan dan menjalankan 

fungsinya, seharusnya para wakil desa tersebut mampu mendengarkan aspirasi 

masyarakat dan membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat desa. 

 BPD di Desa Tapung Makmur menjadi pembicaraan yang menarik 

menggingat lembaga tersebut merupakan lembaga yang sebenarnya ditunggu-tunggu 

masyarakat dalam mewujudkan demokrasi dilingkungan desa, dengan 

mengoptimalisasikan peran dan fungsinya. Dari latar belakang tersebut maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dimaksudkan agar tidak terjadi pencarian data yang tidak 

relevan dengan tujuan penelitian untuk menghindari pembahasan yang luas. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan 

fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Tapung Makmur 

Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar? 

1.2.2 Apa hambatan tidak berjalanya fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa 

Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan 

fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Tapung Makmur 

Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. 

1.3.2 Untuk mengetahui hambatan tidak berjalanya fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar? 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Kegunaan teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

pengembangan ilmu administrasi yang berhubungan dengan konsep implementasi 

kebijakan dan pelaksanaan  fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam 
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penyelenggaran otonomi daerah serta dapat memperkaya khasa ilmu pengetahuan 

khususnya yang berkaitan dengan kinerja organisasi pemerintah pada umumnya. 

1.4.2 Kegunaan praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat berguna kepada pengambilan kebijakan 

dalam menemukan solusi yang bermanfaat khususnya pada Badan Permusyawaratan 

Desa di Desa Tapung Makmur dalam upaya dalam melaksanakan peranan yang 

optimal kepada masyarakat dan diharapkan dapat memperbaiki, meningkatkan kinerja 

aparat Pemerintah Desa sebagai salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah. 

1.5 Batasan Penelitian 

 Penelitian ini hanya mengkaji tentang upaya yang dilakukan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tapung Makmur dalam menjalankan fungsi 

Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Dalam memperoleh gambaran umum yang sistematis terhadap penelitian ini, 

maka disusun sistematika sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan diakhiri sistematika penulisan. 

BAB II: KAJIAN TEORI 

 Pada bab ini penulis mengemukakan teori yang berhubungan dengan judul 

penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 
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 Pada bab ini penulis mengemukakan tentang lokasi penelitian, jenis 

penelitian, jenis data, populas, sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis 

data. 

BAB VI: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Pada bab ini penulis mengemukakan sejarah, lokasi penelitian, visi dan misi, 

demografi, keadaan ekonomi, keadaan sosial desa tapung makmur 

BAB V: HASIL PENELITIAN 

 Pada bab ini penulis menguraikan tentang pembahasan dan hasil penelitian 

yang dilakukan. 

BAB VI: PENUTUP 

 Pada bab ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian skripsi ini. Dimana 

akan diberikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan serta 

mengemukakan beberapa saran yang dapat memberikan sumbangan penelitian 

pemikiran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 


