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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Otonomi 

 Otonomi  adalah penyerahan urusan pemerintah daerah yang bersifat 

operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Sedangkan dekonsentrasi 

adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada Gubernur 

sebagai wakil pemerintah pusat didaerah dan arau kepada instansi vertikal diwilayah 

tertentu . sementara, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat 

kepada daerah dan/desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/desa 

serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.  

 Dalam sistem otonomi daerah dikenal dengan, dikenal dengan istilah 

dekosentrasi, dan tugas pembantuan.(Haw Widjaja 2011:21). Proses peralihan dari 

sistem deskonsentrasi kesisitem desentralisasi disebut pemerintah daerah otonom. 

Dalam otonomi daerah ada prinsip desentralisasi, deskonsentrasi, dan pembantuan 

yang dijelaskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut: 

1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenag pemerintah oleh pemetintahan 

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Deskonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah 

Kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/ kepada instansi vertikal 

diwilayah tertentu. 
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3. Tugas pembantuan adalah menugaskan dari pemerintah kepada daerah 

dan/desa dari pemerintah kabupaten dan/desa serta dari pemerintah kabupaten 

kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 

2.2 Otonomi Desa 

 Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian 

dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang 

dimiliki desa tersebut. Sebagai pemerintah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan 

hukum baik hukum publik, maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda 

serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan (Haw Widjaja, 2003:165). Desa 

dan kelurahan adalah satuan pemerintah terendah dengan status berbeda . desa adalah 

suatu pemerintah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. 

Atau desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling 

mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relative sama, dan 

mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan (Hanif 

Nurcholis 2011:2). 

 Desa otonomi adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi 

dengan undang-undang. Desa otonomi mempunyai kewenangan yang jelas karena 

diatur dalam undang-undang pembentuknya. Oleh karena itu, desa otonomi 

mempunyai kewenangan penuh mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya 

sendiri. Desa otonomi mendapat transfer kewenangan yang jelas dari pemerintah 

pusat, berhak membentuk lembaga pemerintah sendiri, mempunyai badan pembuat 
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kebijakan desa, berwenang membuat peraturan desa dan juga memperoleh 

desentralisasi keuangan dari negara. Otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak 

bagi desa dan mengembangkan prakarsa-prakarsa desa termasuk sinergi berbagi 

aturan dengan budaya lokal yang dimiliki desa. 

 Desa yang otonomi akan memberikan gerak yang luas pada perencanaan 

pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak 

dibebani oleh program-program kerja dari instansi dan pemerintah. Apabila otonomi  

desa benar terwujud, maka tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensial kekota  

untuk menyerbu lapangan kerja/pekerjaan sektor-sektor informal. Peraturan 

pemerintah. 

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam peraturan pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu: 

1. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarakan hal dan 

asal usul desa. 

2. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan 

kabupaten/kota yang diserahkan pengaturanya kepada desa, yakni urusan 

pemerintah urusan pemerintah secara langsung dapat meningkatkan pelayanan 

masyarakat. 

3. Tugas pembantuan dari pemerintah , pemerintah Provinsi, pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

4. Urusan pemerintah lainya yang oleh peraturan perundang-undangan 

diserahkan kepala desa. 
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Desa juga memiliki dan kewajiban yang tertuang dalam undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang desa yakni, desa berhak: 

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, 

adat-istiadat, dan nilai sosial masyarakat desa. 

2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. 

3. Mendapatkan sumber pendapatan. 

Desa berkewajiban: 

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kepatuan serta kerukunan masyarakat 

desa dalam rangka kerukunan nasionaldan keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

3. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 

4. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. 

2.3  Perkembangan Otonomi Desa di Indonesia 

2.3.1 Otonomi Desa Sebelum Kemerdekaan 

 Pada tahun 1906 Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Inlandsche 

Gemeente Ordonantie Java En Madoera disingkat IGO. Ialah UU tentang desa yang 

berlaku untuk Jawa dan Madura. Kemudian pada tahun 1936 dikeluarkan 

mengeluarkan Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten, disingkat IGOB 

adalah UU tentang desa yang berlaku untuk diluar jawa dan Madura. Jadi, 

ordonasi/undang-undang yang mengatur desa di jawa dan Madura adalah IGO. 

Sedangkan yang mengatur desa diluar jawa adalah IGOB. Contoh pemerintah desa 
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berdasarkan IGO (dijawa) adalah pemerintah desa dibawah kesultanan Yogyakarta, 

dan pemerintah desa dibawah keratin Cirebon. Kemudian contoh pemerintah 

berdsarkan IGOB (luar jawa) adalah pemerintahan Marga di lampung pada tahun 

1927 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Marga Reglement Voorde 

Lampoengshe Districien yang diperkuat dengan IGOB. Berdasarkan ketentuan 

tersebut marga diakui sebagai bentuk pemerintah terendah dilampung (Surianingrat, 

1992. Dalam Nurcholis, 2011:49). 

 Sampai menyerahnya Pemerintah Hindia Belanda kepada Jepang tahun 1942, 

tak ada peraturan baru mengenai desa. Bala tentara jepang yang memerintah 

Indonesia amat singkat yaitu 3,5 tahun tak sempat membuat kebijakan baru mengenai 

desa. Peraturan peninggalan Hindia Belanda IGO dan IGOB masih tetap berlaku. 

Pada pendudukan Jepang, desa kembali dibatasi, bahkan desa dibawah pengaturan 

dan penegendalian yang sangat ketat. Rakyat desa dimobilisasi untuk keperluan 

perang, kepala desa difungsikan sebagai pengawas rakyat untuk menanam tanaman 

yang dikehendaki jepang. Pada masa Jepang desa dibagi-bagi atas beberapa kampong 

yang terdiri atas beberapa rumah tangga. Kampung-kampung tersebut diorganisir 

dalam RK (Rukun Kampung) dan kelompok rumah tangga diorganisir kedalam RT 

(Rukun Tetangga). Mulai saat itulah istilah RK dan RT dipakai bangsa Indonesia, 

yang sekrang berubah menjadi RW dan RT. Melalui lemabaga RK,RT Jepang 

memobilisir penduduk untuk  penduduk untuk keperluan perang melawan sekutu. 

Jepang menjadikan Kepala Desa, Ketua RK, Ketua RT menyuruh rakyat menanam 

tanaman yang ditentukan jepang. (Suhartono, 2001 dalam Nurcholis:49-51). 



15 

 

2.3.2 Otonomi Desa Pada Masa Orde Lama 

 Tiga tahun setelah proklamasi kemerdekaan, diundangkan UU.NO. 22 Tahun 

1948 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU ini desa ditetapkan sebagai salah 

satu bentuk pemerintah daerah. Pada pasal 1 ayat 1 ditetapkan bahwa daerah NKRI 

tersusun dalam tiga tingkatan: provinsi, kabupaten (kota besar), dan desa (kota 

kecil),nagari, marga, dan sebagainya yang berhak dan mengurus rumah tangganya 

sendiri. Menurut UU ini desa diposisikan sebagai daerah otonomi tingkat III. Akan 

tetapi kebijakan  ini dapat berjalan dikarenakan kondisi Negara kita masih 

menghadapi ancaman Belanda dan belum dalam keadaan stabil, pada tahun 1965 

diundangkan Undang-Undang 19 tahun 1965 tentang Desapraja. Pada pasal 1 UU ini 

menjelaskan apa yang dimaksud Despraja, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang 

tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih 

penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri. 

 Despraja menurut UU ini menunjukan pada suatu kesatuan masyarakat hukum 

yang sengaja akan dibentuk kemudian untuk dipersiapkan menjadi daerah tingkat III. 

Dalam perjalananya nasib Undang-Undang ini juga sama dengan UU No. 20 tahun 

1948, belum pernah dilaksanakan. Oleh kerena itu, isi, bentuk dan mekanisme 

penyelenggaraan rumah tangga Desapraja juga belum pernah dilaksanakan. 

(Nurcholis 2011:60-61).  

2.3.3 Otonomi Desa Pada Masa Orde Baru 

 Dibawah pemerintahan Soeharto semua produk hukum masa orde lama 

ditinjau ulang, salah satunya UU No. 19 tahun 1965 tentang Desapraja dinyatakan 
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tidak sah, pemerintah orde baru mencabut UU tersebut dengsn UU No. tahun 1969. 

Mulai saat itu, dasar hukum pemerintah desa menjadi tidak jelas. Untuk mengatasi 

kekosongan landasan hukum tentang desa, dikeluarkan surat edaran mendagri nomor 

5/1/1969. Tanggal 29 april 1969 tentang pokok pembagunan desa. Dalam suarat 

edaran tersebut diberi pengertian: 

 “desa dan daerah yang setingkat adalah kesatuan masyarakat hukum 

(rechtsgemeenschap) baik geneologis maupun territorial yang secara hirarkis 

pemerintahnya langsung dibawah kecamatan”. 

 Setelah mengalami kevakuman selama 10 tahun barulah pada tahun 1979 

dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa UU ini 

secara formal mendefenisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai hak menyelenggarakan rumah tangga nya sendiri dan berada dibawah 

kecamatan (Almasri dan Muamar Alkadafi, 2016: 310). 

2.3.4 Otonomi Desa Pada Masa Reformasi 

A. Otonomi Desa Jilid 1 

 Pada tahun 1998 presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun 

mengundurkan diri setelah terjadi demonstrasi mahasiswa seluruh Indonesia. 

Pemerintah dikendalikan oleh Presiden BJ.Habibie, terjadilah perubahan paradigm 

penyelenggaraan pemerintahan: dari pemerintahan yang bercorak sentralistik-

militerlistik ke pemerintah reformasi yang demokratis. UUD 1945 diamandemen, 

salah satu yang diamandemen ialah pasal 18 menjadi pasal 18, 18A dan 18B. Pasal  

18B berbunyi: 
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1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang 

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 

2.  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. 

Dengan amandemen tersebut maka berdasarkan pasal 18B ayat 2 kedudukan desa 

masuk sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Menurut pasal tersebut keberadaan 

desa yang masih eksis sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak 

tradisionalnya diakui oleh konstitusi dan diatur dengan undang-undang.(Almasri dan 

Muammar Alkadafi, 2016:311). 

B. Otonomi Desa Jilid II 

 Setelah berjalan kurang lebih 4 tahun, UU No. 22 tahun 1999 diganti dengan 

UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 tahun 1999 

diganti degan 33 tahun 2004 dengan pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah. Perubahan UU pemerintah daerah tersebut tidak merubah 

secara substansi ketentuan mengenai desa. Pada Bab I pasal I angka 12 UU No. 32 

tahun 2004 disebutkan bahwa “desa atau yang disebut dengan nama lain, yang 

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Rumusan UU ini sama dengan sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999, 

hal yang membedakan adalah hilangnya anak kalimat dibawah kabupaten. Kemudian 

perbedaan lain yang mendasar adalah perubahan badan perwakilan desa menjadi 

Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa tidak mempuntai 

fungsi pengayoman adat. Ia hanya mempunyai fungsi regulasi dan menampung 

aspirasi. 

 Kata mengatur dan mengurus sebagai kewenangan desa dalam UU No. 32 

tahun 2004. Artinya kewenangan membuat kebijakan yang bersifat mengatur (policy 

Regulation), sedangkan mengurus artinya kewenangan membuat aturan pelaksanaan 

(policy implemention). kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 

mengatur dan mengurus kepentinganya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum 

tersebut mempunyai otonomi karena ia berwenang membuat kebijakan yang bersifat 

mengatur dan sekaligus juga berwenang membuat aturan pelaksanaanya. Dengan 

demikian, desa mempunyai otonomi. Hanya saja otonomi desa, bukan otonomi 

formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Tetapi otonomi 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat adalah otonomi yang telah dimiliki 

sejak dulu kala dan menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang 

bersangkutan. (2011:63-64). 

C. Otonomi Desa Jilid III 

 Setelah berjalan kurang lebih 10 tahun UU No. 32 tahun 2004 diganti menjadi 

UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang tersebut juga 

memuat tentang Pemerintah Desa pada Bab XVIII pasal 371-372. Sebelum lahirnya 
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UU No. 32 Tahun 2014 sudah diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Desa pada tanggal 15 januari 2014. Kemudian diikuti dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 

6 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: 

 “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama laian 

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”. 

Adapun materi dan muatan UU No 6 tahun 2014 menegaskan bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pancasila. Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. 

Pada penjelasanya, tujuan ditetapkanya pengaturan Desa dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 7 dan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: 

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan 

keberagamanya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
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2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam 

ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyrakat desa. 

4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk 

mengembangkan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama. 

5. Membentuk pemerintahan desa yang professional, efesien, dan efektif, 

terbuka, serta bertanggung jawab. 

6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna 

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. 

7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan 

masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari 

ketanan sosial. 

8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan 

pembangunan nasional. 

9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. 

2.4 Pengertian Desa   

Diketahui sebagaimana Bangsa Indonesia mempunyai sifat keanekaragaman, 

sehingga terdapat bermacam-macam sebutan untuk pengertian yang sama di masing-

masing wilayah tanah air kita, termasuk didalamnnya terdapat bermacam-macam 

ditemukan peristilahan pengertian Desa. 
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Menurut B,N Marbun  (2006:15) mengemukakan bahwa: “Desa ialah sebagai 

suatau Daerah yang ada sejak beberapa keturunan dan mempunyai ikatan 

kekeluargaan atau sosial yang tinggi/menetap disuatu Daerah dengan adat istiadat 

yang jadikan sebagai landasan hukum dan mempunyai seorang pemimpin yaitu 

formil Kepala Desa. 

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  (Soetardjo, 

2004:15, Yulianti, 2003:24). 

Menurut Bouman (dalam Beratha, 1982:26) mengemukakan bahwa “Desa 

adalah sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa 

ribu orang, hampir semuanya saling mengenal;  kebanyakan yang didalamnya 

termasuk didalam hidupnya dari pertanian,perikanan dan sebagainya, usaha yang 

dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu 

terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-

kaidah sosial”. 

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi 

daerah bahwa : “yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan 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 pemerintah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (UU No. 23 Tahun 2014)”. 
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Dengan demikian bahwa pemerintah Desa adalah pemerintah yang rendah 

yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat yang bertanggung jawab terhadap rumah 

tangganya sendiri. 

2.5 Pemerintahan Desa 

 

  Secara etimologi pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang paling 

sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsure yaitu ada dua pihak yang 

terkandung , kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak pemerintah 

memiliki kewenangan dan pihak pemerintah memiliki ketaatan. Menurut C.F Strong 

(Dalam Ahmad Riyanto). Pemerintah adalah kewenangan untuk memelihara 

kedamaian dan keamanan negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus 

mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan kekuatan 

angkatan militer, yang kedua harus mempunyai kekuasaan finansial atau kemampuan 

untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka mempunyai ongkos keberadaan  

Negara dalam menyelenggarakan peraturan yaitu dalam rangka penyelenggaraan 

kepentingan Negara. 

  Sedangakan pengertian desa adalah satuan pemerintah yang diberi hak 

otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. (Hanif Nurcholis 2011:01). Desa 

adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kestauan 

masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah langsung dibawah camat 

dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (Inu Kencana Syfi’ie:dkk 1999:207). Desa adalah suatu 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul 
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yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa 

adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan 

masyarakat. (Dorodjatun Kuntjoro-jakti 1987:3). 

  Jadi pemerintah desa adalah penyelengaraan urusan pemerintah desa dan BPD 

mengatur mengurusi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan 

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari 

sistem penyelenggaraan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakatnya, kepala desa bertanggung jawab kepada Badan 

Permusyawaratan Desa dan menyampaiakan pelaksanaan kepada buapati. Desa dapat 

melaksanakan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, 

memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut 

dipengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan 

Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan 

perjanjian yang saling menguntungkan. 

  Fungsi pemerintah pusat, daerah, maupun desa adalah memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan 

pembangunan, dan pelayanan perlindungan pemberian pelayanan tersebut ditunjukan 

untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (Hanif Nurcholis 2011:103). Yang 

dimaksud pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada 

publik, yaitu sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, 

harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma 
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yang miliki. Dalam konteks pemerintah desa, publik disini maksudnya yang 

mempunyai pikiran, persamaan, dan kepentingan yang sama terhadap keberadaan 

pemerintah desa berdasarakan nilai-nilai yang mereka pegang. 

 Pelayanan pembangunan adalah pelayanan pemerintah desa dalam bentuk 

melakukan pembangunan yang berdampak kepada peningkatan pendapatan warga 

desa baik langsung maupun tidak langsung. Pembangunan berdamapak langsung 

kepada peningkatan kesejahteraan warga desa misalnya pembangunan jalan dan 

jembatan yang menghubungkan desa. Dengan jalan dan jembatan dapat pergi-pulang 

mencari nafkah lancer. Pelayanan pemerintah desa berupa memberikan perlindungan 

kepada warga desa adalah pelayanan yang berupa upaya pemerintah desa 

memberikan rasa aman dan tenteram kepada warga desa. Menciptakan rasa aman 

kepada warganya dari tindak kejahatan dan bencana alam seperti banjir. 

 Pemerintahan desa didalamnya juga termasuk Badan Permusyawaratan Desa 

adalah suatau badan untuk membuat kebijakan dan peraturan sesuai dengan adat 

istiadat yang berlaku didaerah dimana dia tinggal dan kebijakan ini akan ditetapkan 

berdasarakan persetujuan kepala desa. 

 Berdasarka Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan 

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat 

desa: 

1. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang: 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. 
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b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. 

c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa. 

d. Menetapkan peraturan desa. 

e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa. 

f. Membina kehidupan masyarakat desa. 

g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. 

h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan 

agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran masyarakat desa. 

i. Mengembangkan sumber pendapatan desa. 

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

k. Mengembangkan kehidupan sosial  budaya masyarakat desa. 

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna. 

m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 

n.  Mewakili desa didalam maupun diluar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan  peraturan 

perundang-undangan. 

2. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak: 

a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. 
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b.  Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. 

c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan 

lainya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan. 

d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. 

e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainya kepada 

perangkat desa. 

3. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban: 

a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Bhineka Tuggal Ika. 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. 

d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. 

e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. 

f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, 

professional, efektif dan efesien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, 

dan nepotisme. 

g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 

kepentingan adat. 

h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. 

i. Mengelola keuangan dan asset desa. 
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j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. 

k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa. 

l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa. 

m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa. 

n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan didesa. 

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan 

hidup. 

p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa. 

4. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan , hak, dan kewajiban  Kepala Desa 

wajib: 

a. Menyampaikan laporan penyelengaraan pemerintah desa setiap akhir 

tahun anggaran kepada bupati/ wali kota. 

b.  Menyampaikan laporan penyelengaraan pemerintah desa pada akhir masa 

jabatan kepada bupati/ wali kota. 

c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara 

tertulis kepada badan permusyawaratan desa pada setiap akhir tahun 

anggaran. 

d. Memberikan dana/menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah 

secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. 

2.6 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Jadi, 

dalam menyelenggarakan pemerintah desa terdapat dua lembaga: pemerintah desa 
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dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan 

kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala 

desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas fungsi tersebut BPD 

mempunyai wewenang. (Hanif Nurcholis 2011:77). 

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; 

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan 

kepala desa; 

3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; 

4. Membentuk panitia pemelihan kepala desa; 

5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat; 

6. Menyusun tata tertib BPD; 

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan 

keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Anggota 

BPD terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka 

agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 

6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali lagi massa 

jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling 

sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan 

luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. 

Pemimpin BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 

dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan BPD dipilih dari dan anggota BPD secara 
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langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan 

BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggotab tertua dan dibantu oleh anggota 

termuda, 

 BPD mempunyai hak: 

1. Meminta keterangan kepada pemerintah desa; 

2. Menyatakan pendapat. 

Anggota BPD mempunyai hak: 

1. Mengajukan rancangan peraturan desa; 

2. Mengajukan pertanyaan; 

3. Menyampaikan usul dan pendapat; 

4. Memilih dan dipilih; 

5. Memperoleh tunjangan. 

Anggota BPD mempunyai kewajiban: 

1. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik indonesia  Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-

undangan; 

2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa; 

3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

4. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi 

masyarakat; 
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5. Memperoses pemilihan kepala desa; 

6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan 

golongan; 

7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya adat istiadat masyarakat setempat. 

8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 

kemasyarakatan; 

Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan menjadi 

kepala desa dan perangkat desa, pimpinan dan anggota BPD  dilarang: 

a. Menjadi pelaksana proyek desa; 

b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan 

mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; 

c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/ atau 

jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang 

akan dilakukanya; 

d. Menyalahgunakan wewenang; 

e. Melanggar sumpah/janji jabatan. 

Penyelenggaran Pembangunan dan Pemerintah Desa akan tersusun semakin 

terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagi lapisan masyarakat desa 

menunjukan kesadaranya terhadap pemerintah desa yang didampingi oleh BPD. 

Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentinganya untuk mencapai pembangunan 

dan pemerintah yang lebih baik. 
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           Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan 

Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahana ini berdasarkan pada kondisi 

faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk 

mufakat”. Musywarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang 

hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah 

untuk mufakat, berbagi konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan 

secara arif, sehingga tidak sampai menimbukan goncangan-goncangan yang 

merugikan masyarakat luas, hal ini sejalan dengan tuntunan AL-Qur’an yang 

mengajarkan bermusywarah dalam mengambil suatu ketetapan pada proses 

penyelenggaan pemerintah. Firman Allah dalam Surah Ali Imran Ayat 159                  

                

                    

 

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[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan 

tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. 

 

Dari firman Allah diatas jelas menegaskan kepadaumatnya bahwa dalam 

setiap mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Hendaknya mereka 

mengadakan musyawarah untuk mendapatkan mufakat dan suapaya mendapatkan 

ridho dari Allah SWT. Badan Permusywaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan 
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peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. Oleh karenanya BPD menjalankan fungsinya sebagai jembatan 

penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi 

lembaga yang berperan sebagai lembaga reprentasi dari masyarakat. 

Adapun materi yang diatur dalam peraturan desa harus memperhatikan dasar-

dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti: 

a. Landsan hukum materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan 

oleh Perintah Desa mempunyai landsan hukum: 

Landsana filpsofi materi yang diatur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Desa jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki yang dianut 

ditengah-tengah masyarakat. 

b. Landasan kultural materi yang diatur, agar peraturan desa yang diterbitkan 

oleh Pemerintah Desa tidak bertentangan dan nilai-nilai hakiki yang dianut 

ditengah-tengah masyarakat. 

c. Landsan politis materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan 

gejolak di tengah-tengah masyarakat. 

2.7 Defenisi Konsep 

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini maka ada beberapa konsep 

yang akan dijelaskan sebagai acuan dalam penelitian, diantaranya adalah : 
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1. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga 

yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. 

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang terdiri atas pemuka-

pemuka masyarakat yang ada di desa setempat, yang berfungsi : 

a. Fungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa. 

b. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa 

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarakan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistim Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Otonomi  adalah penyerahan urusan pemerintah daerah yang bersifat 

operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. 

5. Pembangunan adalah yaitu sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih 

baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana untuk mewujudkan cita-

cita masyarakat menjadi lebih baik lagi dalam pembangunan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Andi Rival, dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di 

Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar” (Skripsi Universitas 

Hassanudin, 2013). Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 
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partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk meningkatkan  masyarakat lebih 

maju dan lebih sejahtera. Hasil dari penelitian ini adalah mewujudkan program 

pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintah yang telah dibuat dan 

implementasikan didaerah untuk sama-sama melaksanakan program pembangunan 

bersama masyarakat. 

Perbedaan penelitian penulis dan penelitian diatas terletak pada fokus peneliti, 

yaitu penelitian penulis terhadap bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

dalam penyelenggaran pemerintah desa harus dapat berjalan dengan baik dalam 

proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

 Paramitha Rusadi, dengan judul “ Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan 

Pembangunan Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan” (Skripsi Universitas 

Islam Sultan Syarif Kasim Riau, 2011). Fokus dari penelitian ini adalah bagaiamana 

fungsi kepala desa sebagai pelaksana pembangunan dituntut agar mampu 

menjalankan perananya dalam pembangunan, dimana keberhasilan pembangunan 

pedesaan bertujuan untuk mengethui berfungsi atau tidak kepala desa sebagai 

pelaksana pembangunan. 

 Perbedaan penelitian penulis dan penelitian diatas terletak pada fokus peneliti, 

yaitu penelitian penulis terhadap bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

dalam penyelenggaran pemerintah desa harus dapat berjalan dengan baik dalam 

proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

 Mahmudi, dengan judul “ Peran Ganda Perempuan Dalam Pembangunan ( 

Kasus Keapala Desa Perempuan di Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu 
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Kabupaten Rembang)” (Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2011). Fokus dari 

penelitian ini adalah kepala desa perempuan tetap dapat menjalankan tugas nya 

sebagai ibu anak-anaknya dan istri bagi suaminya. Kepala desa perempuan dapat 

melakukan peran ganda sebagai kepala desa. Hasil dari penelitian bahwa kepala desa 

perempuan banyak member pengaruh positif terhadap kemajuan, hal ini dapat dilihat 

dari tanggung jawab dan perjuanganya. Namum kepala desa harus lebih tegas dalam 

menyelesaikan masalah-masalah dan memberikan kesejahteraan rakyat. 

 Perbedaan penelitian penulis dan penelitian diatas terletak pada fokus peneliti, 

yaitu penelitian penulis terhadap bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat berjalan dengan baik dalam 

proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

2.9 Konsep Operasional   

Konsep operasional merupakan bagaimana suatu variabel diukur. Kemudian 

juga berfungsi untuk keseragaman pengertian dalam pengelolaan dan analisis data. 

Untuk melihat gambaran yang jelas tentang variabel, indikator, dan sub 

indikator adalah sebagai berikut: 
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Variabel Indikator Sub Indikator 

(1) (2) (3) 

Fungsi Badan 

Permusyawaratan 

Desa Menurut 

Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa 

1. Membahas dan 

Menyepakati 

rancangan peraturan 

Desa bersama  

Kepala Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Menampung dan    

menyalurkan 

aspirasi masyarakat 

 

 

 

 

 

3.  Melakukan 

pengawasan kinerja 

Kepala Desa 

 

1.Pembahasan rancangan peraturan 

desa diselenggarakan oleh BPD 

dalam musyawarah BPD 

2.Rancangan peraturan desa yang 

diusulkan kepala desa dibahas 

terlebihi dahulu dalam musyawarah 

internal BPD 

3.Rancangan peraturan desa dapat 

diajukan oleh kepala desa kepada 

bupati/wali kota melalui camat 

disertai catatan permasalahan yang 

tidak disepakati 

4.Melakukan pembinaan untuk 

tindak lanjut pembahasan dan 

kesepakatan rancangan peraturan 

desa 

 

1.BPD melakukan penggalian 

aspirasi masyarakat 

2.pelaksanaan kegiatan menampung 

aspirasi masyarakat dilakukan di 

sekretariat  BPD 

3.BPD mengelola aspirasi 

masyarakat Desa melalui 

pengadministrasian dan perumusan 

aspirasi 

4.BPD menyalurkan aspirasi 

masyarakat dalam bentuk lisan 

maupun tulisan 

 

1.Melakukan pengawasan 

perencanaan kegiatan pemerintah 

desa 

2.Melakukan pengawasan 

pelaksanaan kegiatan 

3.Melakukan pengawasan pelaporan 

penyelenggaraan pemerintah desa 

Sumber data: Udang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
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2.10 Kerangka pemikiran 

 Gambar 2.1Kerangka pemikiran 

Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa 

 

Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang 

Badan Permusyawaratan Desa 

 

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

1. Membahas dan menyepakati rancangan 

pertauran bersama kepala desa 

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat 

3. Melakukan pegawasan kinerja kepala desa 

 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

 

Sumber: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

 

 


