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ABSTRAK 

HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN 

PERATURAN DESA DI DESA PETAPAHAN KECAMATAN TAPUNG 

KABUPATEN KAMPAR 

Oleh : 

NURNIA SYAFITRI 

Skripsi ini berjudul : Hubungan Kepala Desa Dengan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa 

Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilaksanakan 

di Kantor Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh ketidak harmonisan antara Kepala Desa dan BPD dalam 

pembentukan peraturan desa sehingga aspirasi masyarakat yang sudah di 

tampung BPD tidak dapat di proses lebih lanjut karna perselisihan tersebut. 

Sehingga, rapat yang sudah dijadwalkan harus ditunda sampai kedua belah pihak 

sepakat. Penulis melakukan penelitian guna mengetahui bagaimana hubungan 

Kepala Desa dengan BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa 

Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar serta apa saja yang dihadapi 

Kepala Desa dengan BPD  dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa 

Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Jenis penelitian penulis yaitu 

deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai 

acuan pengambilan data. Adapun informan penelitian yakni terdiri dari 

perangkat desa, anggota BPD dan tokoh masyarakat. Selain itu penulis 

menggunakan alat ukur sebagai indikator yang diambil dari Peraturan Daerah 

Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan 

Desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan berbagai sumber data dari 

penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Hubungan Kepala Desa dengan 

BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Petapahan Kecamatan 

Tapung Kabupaten Kampar sudah dikatakan sangat baik diihat dari Kepala Desa 

dan BPD sering berdiskusi saling bertukar pikiran serta pendapat dalam 

pembentukan peraturan desa namun peran BPD kurang berjalan dengan baik 

dikarnakan belum  maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 

terutama dalam menampung aspirasi masyarakat. 

 

 

Kata Kunci : Hubungan, Peraturan, Desa 
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Alhamdulillahirabbil ‘alamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila sebagai dasar 

negara.Sistem demokrasi sendiri adalah suatu sistem dimana dalam pelaksanaan 

pengelolalaan suatu negara kekuasaan tertinggi ada pada rakyat atau semua 

kebijakan serta peraturan yang dibuat harus berasal dari rakyat. Oleh karna itu, 

aspirasi masyarakat yang berupa ide serta gagasan dari masyarakat harus menjadi 

landasan bagi pemerintah, baik dalam hal pembangunan ataupun kebijakan. 

Aspirasi masyarakat sangat penting dalam pemerintahan yang menganut sistem 

demokrasi. 

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “ Indonesia adalah 

Negara Hukum“. Prinsip negara hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya 

aturan main dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sebagai aparatur 

penyelenggara negara, dengan inilah kemudian Hukum Administrasi Negara 

muncul sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. 

Pada pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden Republik 

Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 

Dalam UU No 23 tahun 2014 disebutkan bahwa kekuasaan pemerintahan tersebut 

diuraikan dalam berbagai urusan dalam penyelenggarakan urusan pemerintahan 

presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

tertentu. Pasal 17 UUD 1945, penyelenggaran urusan pemerintahan di daerah 

dilaksanakan berdasarkan atas asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas 
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Pembantuan. Pemerintahan pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan. Pemerintah pusat melakukan pembinaan 

dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. 

Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pembinaan 

dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh daerah provinsi dilaksanakan oleh meneteri/kepala lembaga 

pemerintah nonkemernterian. Sedangkan pembinaan dan pengawasan oleh 

pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah 

kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintaha pusat. 

Selanjutnya, pembinaan dan pengawasan secara nasional dikoordinasikan oleh 

menteri. 

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik atau buruknya 

tata pemerintahan ditentukan dengan cara bagaimana tata pemerintahan tersebut 

dikembangkan atas dasar prinsip efisiensi dan efektifitas, partisipasi, responsifitas, 

kesamaan dimuka hukum keadilan dan orientasi pada konsensus. Jika tata 

pemerintahan yang diselenggarakan mengabaikan nilai-nilai di atas maka 

dapatdikatakan bahwa tata pemerintahan tersebut buruk. 

Tata pemerintahan yang baik adalah sebuah tata pemerintahan yang 

dikembangkan atas dasar prinsip efisiensi dan efektifitas, partisipasi, responsifitas, 

kesamaan di muka hukum keadilan dan orientasi pada konsensus. Sebaliknya tata 

pemerintahan yang buruk adalah tata pemerintahan yang diselenggarakan dengan 

mengabaikan nilai-nilai di atas. Secara teoritis, jika mengacu pada konsep trias 
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politika (terlepas dari kekuasaan yudikatif) negara berdasarkan konstitusi harus 

bersandarkan pada kekuatan legislatif. Di samping itu, ada kekuasaan eksekutif 

yang berfungsi melaksanakan undang-undang. Badan legislatif dan eksekutif 

mengurusi warga negara dan menjamin hak warganya agar merasa aman. 

Kekuatan legislatif ada batasnya dan didasarkan konstitusi. Pertama, 

kekuasaan legislatif dalam menjalankan wewenangnya harus berdasarkan undang-

undang yang pasti dan diumumkan kepada rakyat untuk dimengerti (promulgated 

established laws). Kedua, pengambilan hak rakyat oleh kekuasaan legislatif harus 

terjadi dengan persetujuan rakyat. Ketiga, kekuasan legislatif tidak boleh 

melemparkan tugas atas tanggung jawabnya kepada kekuasaan lain.  

Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan 

undang-undang berdasarkan kuasa atau mandat dari kuasa legislatif. Kekuasaan 

eksekutif meskipun terpisah dari kekuasaan legislatif, namun keduanya masih 

mempunyai hubungan erat. Pemisahan kekuasan ini hanya mengandung makna 

dalam rangka mengadakan kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan atau mandat 

dari kekuasaan legislatif kepada eksekutif. 

Sejalan dengan prinsip tersebut, dalam lingkup yang lebih sempit 

(Pemerintahan Desa), maka akan terlihat yaitu dengan adanya BPD (sebagai 

lembaga legislatif) dan Kepala Desa (sebagai kepala eksekutif), yang dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan saling berhubungan dan saling 

membutuhkan antara satu dengan lainya. Apabila hubungan tersebut berjalan 

dengan baik akan bermuara kepada good govenance. Indikator adanya hubungan 

antara Kepala Desa dengan BPD antara lain ada dalam hal penyelenggaraan 
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pemerintahan desa dan dalam hal penyusunan, pembahasan, serta penetapan 

Peraturan Desa.  

Pada pasal 2 ayat (2)  UU No.22 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 

disebutkan Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi 

atas kelurahan dan/atau Desa. Dalam UU No.23 tahun 2014 mempunyai makna 

penting sebab sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah, desa sudah 

semestinya mendapatkan segala status dan kedudukan, beserta berbagai unsur 

pemerintah daerah seperti propinsi, kabupaten, atau kota. 

Dalam pemerintahan desa, lembaga pemerintahan terbagi ke dalam 2 (dua) 

lembaga yaitu: Kepala Desa atau sebutan lain dan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD), sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan saling 

berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya yang nantinya 

apabila hubungan tersebut berjalan dengan baik akan bermuara kepada good 

governance. Indikator adanya hubungan antara Kepala Desa dengan BPD dalam 

hal penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam penyusunan, pembahasan, 

serta penetapan Peraturan Desa.  Melihat keberadaan BPD sebagai mitra kerja dari 

Kepala Desa, maka tidak dapat disangsikan lagi bahwa diantara kedua lembaga 

kekuasaan tersebut terdapat hubungan yang tidak terpisahkan. Dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa dalam menjalankan kinerjanya berdasarkan Peraturan Daerah yang telah 

ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

Jiwa otonomi daerah sebenarnya adalah untuk membangun kemandirian 

daerah itu sendiri sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal. 
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Kinerja demokrasi dapat diukur melalui sejauhmana produk kebijakan-kebijakan 

yang ada dapat menumbuhkan prakarsa masyarakat dan bukan sebuah 

ketergantungan. Penting disadari bahwa dalam kebijakan otonomi daerah, termuat 

pula segi mendasar yakni otonomi daerah yang bisa dikatakan sebagai sari pati 

dari otonomi daerah. 

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan 

pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk 

memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan 

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai 

perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan yang dulunya 

Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa 

bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota 

Badan Permusyawaratan adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang 

ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan 

merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa yang anggotanya terdiri 

dari tokoh masyarakat, RT, RW yang dipilih oleh rakyat.Kepala desa dan 

perangkat desa tidak boleh menjadi anggota maupun ketua BPRN, sehingga 

Kades tidak mempunyai peran penting bahkan kades diawasi oleh BPD. 

Untuk mewujudkannya maka di bentuklah suatu lembaga desa yaitu 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai landasan Pemerintah Kabupaten 
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Kampar telah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar 

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Dalam kerangka sebagai penyelenggara pemerintahan desa BPD 

mempunyai fungsi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasal 3 yaitu 

Fungsi BPD adalah menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Fungsi pokok 

BPD adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi Legislasi yaitu pembuatan Peraturan 

Desa bersama Kepala Desa. Peraturan Desa yang di buat itu terkait dengan 

kepentingan, kebutuhan, harapan serta keterlibatan seluruh warga masyarakat baik 

dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Dalam setiap pembentukan 

Peraturan Desa di perlukan adanya keterbukaan yaitu pemberian kesempatan 

kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyiapan atau pembahasan 

Rancangan Peraturan desa dengan cara memberikan kesempatan untuk 

memberikan masukan secara lisan atau tertulis sesuai dengan tata tertib BPD.  
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Tabel 1.1 

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Petapahan 

 

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Jumlah 

Kepala Desa 1 

Sekretaris Desa 1 

Kepala Urusan Tata Usaha & Umum 1 

Kepala Urusan Keuangan 1 

Kepala Urusan Perencanaan 1 

Kepala Seksi Pemerintahan 1 

Kepala Seksi Kesejahteraan 1 

Kepala Seksi Pelayanan 1 

Kepala Dusun 4 

Jumlah 12 

Sumber: Kantor Desa Petapahan Tahun 2019 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bentuk struktur organisasi pemerintahan di 

Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dimulai dari kepala desa 

sampai dengan kepala dusun.Kepala desa merupakan pemimpin di bagian struktur 

organisasi pemerintahan maupun di desa yang di pimpin yaitu Desa Petapahan 

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.  Struktur organisasi pemerintahan 

merupakan perwakilan dari masyarakat yang mana mereka memiliki tanggung 

jawab akan desa yang dimaksud.  

Tabel 1.2 

Jumlah Masyarakat Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten 

Kampar 

 

No Jumlah 

Penduduk 

Jumlah 

Laki-laki 

Jumlah 

Perempuan 

Sampel 

1 15499 7344 6155 100 

Jumlah      100 

Sumber: Kantor Camat Tapung Tahun 2019 

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah keseluruhannya masyarakat Desa 

Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Didesa Petapahan memiliki 
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jumlah masyarakat yang seluruhnya berjumlah 15.499 yang terdiri dari jumlah 

laki-laki: 7.344 jiwa dan perempuan berjumlah: 6.155 jiwa.   

Tabel 1.3 

Nama-Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar 

 

Nama Jabatan 

Said Makmur, S.p.I Ketua 

M. Iqbal, ST Sekretaris 

Yasri Anggota 

Sabri Anggota 

H. As‟ad Faizin Anggota 

Said Muktar Hadi, ST Anggota 

Ahmad Suaidi Anggota 

Fajri Anggota 

Samsi Rizal Anggota 

Nurkholis, S.IP Anggota 

Ahmad Efendi Anggota 

  Sumber: BPD di Desa Petapahan Tahun 2019 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat nama-nama anggota BPD di Desa Petapahan 

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang mana terdiri dari 1 ketua, 1 

sekretaris dan 9 anggota BPD. Yang mana BPD merupakan perwujudan 

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah desa. Fungsi pokok BPD adalah menetapkan peraturan 

desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 
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Tabel 1.4 

Peraturan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar 

 

Tahun Peraturan Desa Yang Dibuat 

2014 Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Rencana Kerja 

Pemerintahan Desa (RKP)  

2015 Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Rencana Kerja 

Pemerintahan Desa (RKP)  

2016 Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Rencana Kerja 

Pemerintahan Desa (RKP)  

2017 Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Rencana Kerja 

Pemerintahan Desa (RKP)  

2018 Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Rencana Kerja 

Pemerintahan Desa (RKP)  

 Sumber: Kantor Desa Petapahan Tahun 2019 

   

Dari tabel diatas dapat dilihat peraturan-peraturan desa di Desa Petapahan 

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Isi dari peraturan tersebut berupa 

Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APB Desa) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP)  yang 

mana setiap tahun selalu di rancang lalu dibuat dan disetujui oleh kepala desa dan 

BPD.  

Dimasukkannya Pemerintahan Desa sebagai satu kesatuan dalam Undang-

Undang Pemerintahan Daerah. Ditinjau dari politik pemerintahan, memasukan 

Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah mempunyai 

makna penting. Sebagai salah satu bagian Pemerintahan Daerah, Desa sudah 

semestinya mendapatkan segala status dan kedudukan, beserta berbagai unsur 

Pemerintah Daerah seperti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Sebagai Pemerintahan 
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Daerah, Desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam 

menjalankan segala urusan rumah tangganya. Susunan organisasi dan 

Pemerintahan Desa tidak lagi sekedar cermin sejarah pemerintahan masa lalu 

dengan segala keaslian tradisional. Pemerintahan Desa harus menjadi bagian 

integral dari pemerintah Negara Republik Indonesia yang menjalankan fungsi-

fungsi pemerintahan baru.Salah satu unsur paling penting adalah pembaharuan 

pemerintahan tradisional Desa agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan 

pelayanan seirama dengan perkembangan masyarakat sekelilingnya. Pembaharuan 

yang dimaksud adalah pada segi-segi pengelolaan, pengembangan sumber daya, 

orientasi pemerintahan dan lain-lain. 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem 

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, sedangkan kepala desa 

dengan BPD di Desa Petapahan Kecamatan Tapung  Kabupaten Kampar masih 

kurang bekerja sama dalam membuat peraturan desa sesuai dengan Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014. Agar Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik 

maka hal pokok yang harus diperhatikan adalah dengan melihat hubungan serta 

kinerja Kepala desa selaku Kepala Pemerintah Desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa sebagai representasi dari warga Desa. Melihat keberadaan 

BPD sebagai mitra kerja dari Kepala Desa, maka tidak dapat disangsikan lagi 

bahwa di antara kedua lembaga kekuasaan tersebut terdapat hubungan yang tidak 

terpisahkan. 
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Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara 

demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah.  

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari tokoh agama, 

adat, organisasi, golongan profesi, dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang 

memenuhi persyaratan yang dipilih dari dan oleh penduduk desa. Untuk 

melaksanakan pemilihan anggota BPD tersebut Kepala Desa membentuk Panitia 

Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. BPD sebagai badan 

permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan 

dipilih secara demokratis.  Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat 

yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya 

BPD diharapkan penyampaian aspirasi mayarakat dalam melaksanakan tugas 

pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam 

pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah 

mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala 

Desa selaku pemerintah Desa. 

Adapun pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa menurut 

Undang-Undang No 6 tahun 2014 sebagai berikut: 

1. Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) melakukan 

penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan 

Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan 

Permusyawaratan Desa berakhir.  

2. Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa 

yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa 
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yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan 

Badan Permusyawaratan Desa berakhir. 

3. Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan 

Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian 

menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Badan 

Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  

4. Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan 

Desa ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota 

Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih 

dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang 

mempunyai hak pilih.  

5. Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian 

anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa paling lama 7 

(tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah 

perwakilan.  

6. Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala Desa kepada 

bupati/walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan 

dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh bupati/walikota.  

7. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 73 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota paling 
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lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan 

langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala Desa.  

8. Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandu 

oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) 

hari sejak diterbitkannya keputusan bupati/walikota mengenai peresmian 

anggota Badan Permusyawaratan Desa.  

Selain persyaratan diatas, beberapa daerah ada yang menetapkan persyaratan 

tambahan bagi calon anggota BPD sesuai kearifan lokal masing - masing. Masa 

kerja keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun sejak tanggal pengucapan 

supah/janji. Dengan demikian masa kerja anggota BPD, sama seperti masa kerja 

Kepala Desa atau kades. 

 Salah satu tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 6 ahun 2014 tentang 

Desa, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa, sedangkan Kepala Desa 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan. 

Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan 

legislasi yang mana setara tidak ada yang lebih tinggi salah satu dari itu, yang 

mana kedua belah pihak memiliki peran penting dalam membuat suatu peraturan 

desa. Maka dalam membentuk suatu  peraturan terkadang kepala desa maupun 

BPD tidak sepemikiran itulah yang menyebabkan ketidak akuran atau ketidak 
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harmonisan dalam pembentukan peraturan  desa di Desa Petapahan Kecamatan 

Tapung Kabupaten Kampar. Sehingga terkadang aspirasi masyarakat yang sudah 

di tampung oleh BPD tidak dapat di proses lebih lanjut kepada  Kepala Desa 

karna adanya berselisih paham sehingga kadang harus menunda rapat dalam 

pembuatan peraturan desa sampai kedua belah pihak tersebut sama-sama sepakat 

padahal kepala desa dan BPD dalam kedudukannya sama atau setara. 

Dari penjelasan tersebut sangat erat kaitannya kepala desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam pembuatan peraturan desa dan yang berhubungan 

dengan pemerintahan desa. Maka saya ingin mengkaji “Hubungan Kepala Desa 

dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa 

di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat diambil suatu rumusan 

masalah yang akan dibahas, yaitu: 

1. “Bagaimanakah Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Petapahan 

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?” 

2. “Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa 

Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Hubungan Kepala Desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa 

Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. 

2. Untuk mengetahui apa saja yang dihadapi oleh Kepala Desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam pembetukan Peraturan Desa di Desa Petapahan 

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengharap ini dapat 

bermanfaat untuk: 

1. Untuk peneliti: sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi bagi 

mereka yang ingin meneliti lebih dalam tentang hubungan kepala desa 

dengan BPD dalam pembentukan peraturan desa. 

2. Untuk para praktisi: memberikan informasi mengenai hubungan kepala desa 

dengan BPD yang diharapkan dapat di jadikan masukan untuk pembentukan 

peraturan desa oleh kepala desa dengan BPD di Desa Petapahan Kecamatan 

Tapung Kabupaten Kampar agar lebih baik lagi. 

3. Untuk Pustaka: sebagai distribusi untuk perpustakaan dan bahan acuan bagi 

penulis selanjutnya untuk meneliti masalah yang sama dilain kesempatan. 

1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian ini memfokuskan permasalahan mengenai Hubungan Kepala 

Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan 

Peraturan Desa di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari enam 

bab dan sub-sub bab lainnya, meliputi: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisikan tentang deskripsi umum yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN  TEORI 

 Bab ini berisikan tentang beberapa pengertian yang menunjang terhadap 

penelitian ini, seperti teori tentang pengertian tentang hubungan, pemerintah 

daerah, pemerintah desa, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, 

pembentukan peraturan desa, konsep islam, penelitian terdahulu, definisi 

konsep, kerangka pemikiran, indikator penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam 

penyusunan proposal ini, meliputi: lokasi penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, informan penelitian, metode analisis. 

BAB 1V GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas penelitian, 

struktur organisasi, dan sebagainya. 
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BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan Hubungan Kepala Desa 

dengan Badan Permusyawartan Desa di Desa Petapahan Kecamatan Tapung 

Kabupaten Kampar. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi Hubungan 

Kepala Desa dengan Badan Permusyawartan Desa di Desa Petapahan 

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Tentang Hubungan 

Hubungan adalah suatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau 

keadaan saling mempengaruhi dan bergantung antara satu dengan yang lain. 

Menurut Tams Jayakusuma (2001:25), hubungan adalah suatu kegiatan yang 

membawa akibat kepada kegiatan yang lain. Selain itu arti kata hubungan dapat 

juga dikatakan sebagai proses, cara atau arahan yang menentukan atau 

menggambarkan suatu objek tertentu yang membawa dampak atau pengaruh 

terhadap objek lainnya. 

Berdasarkan definisi diatas maka yang dimaksud dengan hubungan dalam 

penelitian ini adalah suatu keadaan saling keterkaitan, saling mempengaruhi dan 

saling ketergantungan antara lembaga eksekutif desa dan legislatif desa dalam 

pembangunan desa. 

Adapun jenis-jenis hubungan menurut pendapat Yulk sebagaimana dikutip 

oleh Sumartono (2005:8) ada beberapa jenis hubungan organisasional, yaitu: 

1. Hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak 

pertama menguasai pihak kedua. 

2. Hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan huungan tersebut pihak 

kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja 

menempatkan diri tunduk kepada kemauan pihak pertama. 

3. Hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua seleveldimana mereka 

bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai. 

18 
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Sistem-sistem hubungan kemitraan bertumpu pada kepercayaan, dengan 

ciri-cirinya antara lain : 

a. Persamaan dan organisasi yang lebih landai,  

b. Hirarki aktualisasi yang luwes (dimana kekuasaan dipedomani oleh nilai-

nilai seperti caring dan caretaking), 

c. Spiritualitas berbasi alamiah, 

d. Tingkat kekacauan yang rendah yang terbentuk dalam sistem, dan  

e. Persamaan dan keadilan gender. 

Menurut Bryden eet al dalam Sumartono (2005:16) mengemukakan bahwa 

keunggulan-keunggulan dalam hubungan kemitraan lokal terletak pada : 

1. Persiapan dari strategi setempat yang melihat seluruh kebutuhan bagi 

pembangunan pedesaan diwilayah tersebut, dan kebijakan-kebijakan yang 

tersedia untuk mencapai semua ini. 

2. Pertimbangan tentan cara pemberian pelayanan yang lebh efektif, 

termasuk kerja bersama diantara mitra, penggunaan bersama atas gedung-

gedung atau sumber daya lainnya, dan pendekatan terpadu terhadap 

pemberian informasi kepada orang-orang setempat. 

3. Penyediaan sebuah pusat untuk promosi tentang prakarsa masyarakat. 

Selain yang disebutkan yang diatas, masih menurut Bryden eet al dalam 

Sumartono (2005:17). Ada beberapa persayaratan bagi keberhasilan kerja dalam 

hubungan kemitraan, yaitu badan-badan dan departemen pemerintah dan 

masyarakat setempat sendiri. Selanjutnya ia mengajukan pedoman 

terselenggaranya proses kemitraan ini yang meliputi: 
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1. Pelatihan semua pihak yang terlibat. 

2. Pengguanaan yang hati-hati bahasa yang digunakan ketika berinteraksi 

dengan orang-orang setempat. 

3. Pengguanaan contoh-contoh, akuntabilitas dan kepemerintahan yang 

terbuka, menjabarkan tujuan-tujuan kedalam tugas-tugas yang mudah 

dicapai. 

4. Mendorong masyarakat setempat menjadi sadar informasi. 

5. Adaptasi secara terus-menerus untuk menghadapi perubahan-perubahan dan 

kebutuhan-kebutuhan baru. 

2.2 Pemerintahan Daerah 

Menurut sedarmayanti (2004:9) pemerintah yang baik dapat dikatakan 

sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memilki tugas 

pokok yang mencakup: 

1. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darahindonesia. 

2. Memajukan kesejahteraan Umum 

3. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa 

4. Melaksanakan Ketertiban Dunia, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial. 

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi 

setiappemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan 

serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan 

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga 

peneyelenggaraaan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara 
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berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab ,serta bebas korupsi, 

kolusi dan nepotisme.(Sedarmayanti 2004:10). 

Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesatu yang lebih besar daripada 

suatu badan atau kelompok. (Fahmi Amrusi 2012 :  28) 

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan 

pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, Pemberian 

tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan 

wewenang untuk memikirkan,mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-

cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, 

mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan 

masyarakat baik secara langsung maupun DPRD. (Setya Retnami 2001 : 8) 

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah, otonomi daerah adalah hak,wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pemerintah Daerah menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. dewan perwakilan rakyat 

daerah yang selanjutnya DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai 

unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan peraturan daerah 
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selanjutnya disebut perda adalah peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah 

kabupaten/kota. 

Dari pengertian diatas, dapatlah diketahui bahwa pemerintahan daerah 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 

Yang mana kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah 

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

2.3 Pemerintahan Desa 

Secara etimologi pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang paling 

sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur 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. 
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Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat, bedasarkan asal-usul dan adat-

istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Menurut Hanif Nurcholis (2011 : 01) Desa adalah satuan pemerintah yang 

diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Desa merupakan 

suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah langsung dibawah 

camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat 

istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah 

keanekaragaman patrisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan 

masyarakat. 

Menurut C.S.T. Kansil (2001 : 58) Desa adalah suatu wilayah yang 

ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk di 

dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan 

terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah 

tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sedangkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 

2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan bahwa Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas-batas wilayah yang berwenang 
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untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 yang 

menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya adalah apa yang 

dimaksudkan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat, karena disini terdapat dua konsep, yakni pertama, 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan yang kedua, Kepentingan masyarakat 

setempat.  

Untuk memahami ini, harus dipahami lebih dahulu apa yang dimaksud 

dengan Desa, apabila memperhatikan secara cermat pasal 1 angka 1 memberikan 

batasan tentang Desa berikut ini. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

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, 
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dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-undang No 6 tahun 2014) 

Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1, terjawablah bahwa Desa memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh Negara. Yang dimaksud 

penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur, untuk mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. 

Adapun menurut HAW Wijaya (2013 : 3) Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga 

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakatnya. 

Dasar yang digunakan adalah berdasarkan prakarsa masyarakat, 

berdasarkan hak asal usul atau hak tradisional. Pertanyaan siapa yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat. Pertanyaan ini dijawab dalam rumusan pada Pasal 1 angka 3 yang 

menyatakan, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur sekretariat. 

Penyelenggaraan dan pengaturan pemerintahan Desa seharusnya 

dikembangkan dengan pola pembinaan dan pengaturan yang tetap memperhatikan 

otonomi asli, sehingga asal-usul dan adat-istiadat yang dipandang asli diberikan 

kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan daya 

kreasi masyarakatnya sendiri. Pelaksanaan otonomi asli Desa menghendaki 
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tumbuhnya kehidupan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi untuk 

berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

serta pelayanan kepada masyarakat. 

Jadi, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

desa dan BPD mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 

dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Penyelenggaraan 

pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan, sehingga 

desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakatnya, kepala desa bertanggung jawab kepada BPD dan menyampaikan 

pelaksanaan kepada Bupati. 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 BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan 

hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. 

Suatu pemerintahan desa yang demokratis adalah pemerintahan yang lahir 

dari bentukan masyarakat itu sendiri dan bukan merupakan hasil rakayasa elit 

penguasa. Dengan demikian pemerintahan sejenis ini setidaknya mengakui tiga 

kekuasaan yang ada, yang menjadi kekuatan utama penggerak pemerintahan desa. 

Tiga kekuasaaan yang dimaksud adalah: 

Pertama, kedaulatan rakyat merupakan sumber utama dari kekuasaan yang 

ada. Pengakuan adanya kedaulatan rakyat merupakan cermin dari sebuah persepsi 
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mengenai kekuasaan rasional, dimana kekuasaan yang datang dari rakyat dan 

karena itu harus dipertanggungjawabkan 

Kedua, pemerintah desa ialah badan eksekutif desa yang berfungsi 

menjalankan aspirasi masyarakat, untuk menjawab masalah dan harapan 

rakyat.Pemerintah desa dalam hal ini adalah bukan sebagai penguasa tetapi 

sebagai abdi (pelayan atau pemberi pelayanan) masyarakat. 

Ketiga, Parlemen Desa (BPD) adalah badan yang berfungsi dalam skema 

demokrasi perwakilan, posisi Parlemen Desa tidak lebih dari penyambung lidah 

rakyat, dan tidak memiliki otonomi dihadapan rakyat. Parlemen Desa bukan 

badan yang menerima kekuasaan mutlak dari rakyat desa, sebab yang diberikan 

hanya sebagian, sehingga sewaktu-waktu bisa dirasakan terjadi peningkatan suara 

rakyat, maka rakyat bisa menggunakan hak dasarnya. 

Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat, menampung serta menyalurkan aspirasi 

masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra 

kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai 

lembaga legislatif, BPD mempunyai hak untuk menyetujui atau tidak, terhadap 

Kebijakan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat 

membuat Rancangan Peraturan Desa secara bersama-sama Pemerintah Desa untuk 

ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam komposisi BPD sebagai lembaga 

pengawasan, BPD memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap 

implementasi Kebijakan Desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa serta 
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pelaksanaan keputusan Kepala Desa.Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga 

kemasyarakatan desa sesuai dengan kebutuhan desa untuk meningkatkan 

partisipasi maasyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. 

Pemerintahan Desa yang didalamnya juga termasuk Badan 

Permusyawaratan Desa adalah suatu badan untuk pembuatan kebijakan dan 

peraturan desa yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku didaerah dimana ia 

tinggal dan kebijakan ini akan ditetapkan berdasarkan persetujuan Kepala Desa. 

2.4   Kepala Desa 

Kepala Desa adalah Pemerintah Desa yang dibantu perangkat desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, yang menyelenggarakan Pemerintahan 

Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam melaksanakan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Ke-

masyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa harus berdasarkan 

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan 

Bhinneka Tinggal Ika. 

Kepala Desa adalah sosok kebapakan yang terbuka apalagi dalam 

lingkungan masyarakat gemeinschaft, rasa tanggung jawab merupakan hal yang di 

junjung tinggi, pemimpinlah yang pertama-tama harus bertanggung jawab 

terhadap kelompok yang dipimpinnya Kepala Desa pada dasarnya bertanggung 

jawab kepada rakyat yang prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada 

Bupati/Walikota melalui Camat. 
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Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai 

kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin 

masyarakat. 

Menurut Bayu Suriningrat (2001: 64) Kepala Desa adalah penguasa 

tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia 

merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah 

tangga desa, disamping itu dia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. 

Menurut Bratakusumah dan Riyadi (2005 : 24) Istilah kepala desadapat 

disesuaikan dengan kondisi sosial budaya desa setempat. Kepala desa dipilih 

langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. 

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala 

Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai 

peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang 

dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa ia mempunyai 

peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang 

dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat, dalam melaksanakan 

penyelenggaran Pemerintahan Desa ia dibantu oleh Pamong Desa.  

Menurut Widjaja (2010:31), Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya 

bagaimana kepala desa dapat mengoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa 
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dalam setiap pengambilan keputusan. Kepala desa menyadari bahwa pekerjaan 

tersebut bukanlah tanggung jawab kepala desa saja. Oleh sebab itu, kepala desa 

melimpahkan semua wewenangnya kepada semua tingkat pimpinan sampai 

tingkat bawah sekalipun seperti kepala dusun dan lainnya. Kepala desa akan 

berhasil apabila dalam kepemimpinannya memerhatikan suara masyarakat yang 

dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung 

jawabdalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan 

untuk kepentingan masyarakat. 

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat dipilih kembali 

hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa terpilih dilantik 

oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan. 

Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji. 

(Mohammad Sarman 2011 : 288) 

Tugas dan kewajiban kepala desa adalah:  

1. Memimpin penyelenggara pemerintah desa.  

2. Membina kehidupan masyarakat desa.  

3. Membina perekonomian desa.  

4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.  

5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.  

6. Mewakili desanya di dalam dan di luar peradilan dan dapat menunjuk kuasa 

hukumnya.  

7. Mengajukan Perencanaan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan 

Peraturan Desa (PERDES).  
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8. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang 

bersangkutan. ( Widjaja 2014 : 30) 

2.5 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Badan Permusyawaratan Desa adalah badan pembuatan kebijakan dan 

pengawas pelaksanaan kibijakan desa. Anggota BPD dipilih rakyat secara 

langsung, bebas dan rahasia.BPD dipimpin oleh dan dari anggota BPD sendiri, 

BPD merupakan organisasi yang terkait dengan tata pemerintahan di desa. Hal ini 

sejalan dengan kemajuan dan perkembangan demokrasi serta dalam rangka 

menyempurnakan pembentukan lembaga yang lebih kuat sebagai sarana dan 

wadah berdemokrasi di lingkup desa (Nurcholis, 2005:140). Atau merupakan 

lembaga legislatif desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, bersama-sama 

pemerintah desa yang membuat peraturan desa dan menetapkan peraturan desa 

(Widjaja, 2003:27). 

Pelaksanaan pemerintah desa tidak dilakukan oleh pemerintah desa itu 

sendiri, pemerintah desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

menjalankan pemerintahan. Badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang 

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelengaraan pemerintahan desa 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kedudukan Badan 

Permusyawaratan Desa dengan pemerintahan desa adalah sejajar, sehingga antara 

Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa tidak bisa saling 

menjatuhkan.Hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan 

Kepala Desa adalah kemitraan yang sifatnya konsultatif dan koordinatif. 
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Anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki jumlah ganjil paling 

sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang sesuai kebutuhan dan jumlah 

penduduk di desa tersebut. Pengurus BPD berasal dari warga negara indonesia 

dan dari masyarakat setempat yang memiliki syarat untuk bisa menjadi pengurus 

BPD. Penetapan anggota BPD dilakukan dengan cara demokrasi yang dipilih oleh 

masyarakat desa. 

Menurut Dedy Supriady (2001:35) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa 

bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengawas 

penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan 

peraturan desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dan keputusan Kepala Desa. 

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja 

pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. 

Adapun Tugas dan fungsi BPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No.110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa:  

1. Kedudukan BPD  

a. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.  

b. BPD merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.  

2. Fungsi BPD  

BPD mempunyai fungsi:  

a. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa  

Inisiatif dalam pembuatan Peraturan Desa baik yang datangnya dari 

anggota BPD maupun dari Kepala Desa terlebih dahulu dituangkan 
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dalam rancangan Peraturan Desa. Rancangan yang datang dari Kepala 

Desa diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD untuk 

mendapatkan persetujuan dari anggota BPD, demikian juga sebaliknya 

apabila rancangan Peraturan Desa datang dari BPD maka harus 

dimintakan persetujuan Kepala Desa. Setelah mendapatkan 

persetujuan bersama, maka rancangan tersebut diserahkan kepada Desa 

untuk dijadikan sebuah Peraturan Desa.  

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat  

Peran BPD dan Pemerintah Desa sangat penting, salah satunya 

sebagaipenyalur aspirasi masyarakat. Usulan atau masukan untuk 

rancangan suatu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan 

disampaikan melalui BPD. Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa. 

Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan apakah usulan tersebut 

mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut 

datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi 

kepentingan mereka sendiri. Berkenaan dengan hal itu, BPD harus 

tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang 

dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang 

bersifat positif bagi semua warga desa.  

3. Wewenang BPD  

a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala desa.  

b. Melaksanakan pengawasan terhadap perlaksanan Peraturan Desa dan 

Peraturan Kepala Desa. 
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c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.  

d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. 

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat.  

f. Menyusun tata tertib BPD. 

g. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian 

Perangkat Desa. 

h. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap 

pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa atau perubahan 

status desa menjadi kelurahan.  

i. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian 

kerjasama yang menyangkut kepentingan desa.  

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa 

adalah sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Fungsi BPD 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 

pemberhentian Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dan 

menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.  

Peran Badan Permusyawaratan desa dalam proses penyusunan peraturan 

desa dilakukan melalui musyawarah mufakat. Peraturan desa adalah peraturan 

perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan 
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Desa, tahap penyusunan peraturan desa yaitu diawali pembuatan rancangan 

peraturan desa. Penyusunan rancangan harus memperhatikan aspirasi masyarakat 

dan kebutuhan masyarakat. Disinilah peran Badan Permusyawaratan Desa dalam 

menggali dan menghimpun aspirasi masyarakat harus dilakukan secara 

mendalam. Setelah rancangan selesai selanjutnya dibahas dalam permusyawaratan 

desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat 

Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LKMD, dan pihak yang terkait. Setelah 

dilakukan pembahasan dan menentukan kesepakatan maka peraturan desa bisa 

ditetapkan.Penetapan dilakukan oleh Kepala Desa dan disetujui Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). 

Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal 

pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan 

paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut- turut. 

(Perda Kampar No 06 Tahun 2018) 

BPD merupakan penampung dan penyalur aspirasi warga Desa. 

Pembentukan BPD di Desa saat ini berbeda dengan pembentukan BPD pada 

waktu lalu. Adapun pembentukan BPD pada saat ini hanya didasarkan pada 

musyawarah untuk mufakat. Sedangkan pembentukan BPD pada masa lalu 

dilakukan dengan pemilihan.  

BPD merupakan lembaga sosial yang terdapat di Desa, sehingga BPD 

merupakan wadah aspirasi masyarakat yang menjadi pendorong dinamika 

masyarakat Desa. Peranan BPD difokuskan sebagai penyerap dan penampung 

aspirasi dari masyarakat dan motor untuk terbangunnya musyawarah Desa. Hal 
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inilah yang menjadi tantangan bagi BPD untuk lebih mampu menangkap dan 

mengakomodasi aspirasi masyarakat yang senyatanya dalam proses pembangunan 

dan pemerintahan di Desa. 

Berdasarkan Perda No. 06 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan 

Desa menyebutkan bahwa BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan 

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun yang menjadi 

wewenang BPD sebagaimana yang diatur dalam pasal 31, Peraturan Daerah 

Kabupaten Kampar Nomor. 06 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

adalah sebagai berikut:  

1. Menggali aspirasi masyarakat. 

2. Menampung aspirasi masyarakat. 

3. Mengelola aspirasi masyarakat. 

4. Menyalurkan aspirasi masyarakat. 

5. Menyelenggarakan musyawarah BPD. 

6. Menyelenggarakan musyawarah Desa. 

7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. 

8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa 

antar waktu. 

9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 

Desa. 

10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. 

11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa. 
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12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan 

lembaga Desa lainnya. 

13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Bedasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 

Nomor 06 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa menyebutkan 

bahwa jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 

(lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan luas 

wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Dimanapun anggota 

BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan 

keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang 

dilaksanakan dengan membentuk panitia musyawarah yang terdiri dari unsur 

perangkat desa, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat dan pengurus 

lemabaga kemasyarakatan. 

Adapun syarat calon anggota BPD yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan 

Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia 

dan Bhineka Tunggal Ika;  

3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;  
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4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau 

sederajat;  

5. Calon beragama islam harus bisa membaca al-qur‟an yang dibuktikan 

dengan surat keterangan dari yang berwenang;  

6. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;  

7. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;  

8. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan  

9. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan.  

Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD. Rapat BPD dinyatakan sah 

apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota 

BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal tertentu 

rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per 

tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan 

sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dar jumlah anggota BPD 

yang hadir. Hasil rapat BPD ditetapkan dengna keputusan BPD dan dilengkapi 

dengna notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD. (Undang-undang No. 6 

Tahun 2014) 

2.6 Peraturan Desa 

Pada pasal 69 UU No.6 Tahun 2014 disebutkan Peraturan Desa ditetapkan 

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 

Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam 

penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa.  
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Sebagai sebuah produk politik, peraturan desa diproses secara demokratis 

dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikut sertakan partisipasi 

masyarakat desa. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau 

memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

dalam proses penyusunan Peraturan Desa.  

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal-

usul dan kewenangan berskala lokal desa pelaksanaannya diawasi oleh 

masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini dimaksudkan agar 

pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi berkelanjutan oleh 

masyarakat desa setempat mengingat peraturan desa ditetapkan untuk kepentingan 

masyarakat.  

Menurut Widjaja (2003:96) materi yang tertuang dalam Peraturan Desa 

antara lain:  

1. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur  

2. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa  

3. Menetapkan segala sesuatu yang membebani keuangan desa dan masyarakat 

desa  

Materi peraturan desa dapat memuat masalah-masalah yang berkembang di 

desa yang perlu pengaturannya. Semua materi peraturan desa tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan 

pemufakatan antara pemerintahan desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, 

maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara 
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pengambilan keputusan bentuk peraturan desa, tata cara pengesahan, pelaksanaan 

dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di 

desa. 

Pembentukan dan Penetapan Peraturan Desa sebagai berikut: 

1. Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.  

2. Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa 

kepada pemerintah desa.  

3. Rancangan peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa 

untuk mendapatkan masukan.  

4. Rancangan peraturan Desa  ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan 

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.  

5. Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh 

pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk 

ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung 

sejak tanggal kesepakatan.  

6. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling 

lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan 

Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.  

7. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum 

yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh 

sekretaris Desa.  
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8. Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan 

pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.  

9. Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.  

10. Peraturan bersama kepala Desa ditanda tangani oleh kepala Desa dari 2 (dua) 

Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar Desa.  

11. Peraturan bersama kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa 

masing-masing.  

2.7 Pandangan Islam Tentang Musyawarah 

Pada masa Rasulullah SAW, Ahl Al-Hall Wa aL-„Aqd adalah parasahabat, 

yaitu mereka yang diserahi tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain 

yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, para pemuka sahabat yang sering 

beliau ajak musyawarah, mereka yang pertama-tama masuk Islam (al-sa>biqun al- 

awwalu>n), para sahabat yang memiliki kecerdasan dan pandangan luas serta 

menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi terhadap Islam dan mereka 

yang sukses melaksanakan tugas baik kaum Ansar maupun kaum Muhajirin. 

 Mereka ini bukanlah pilihan rakyat secara resmi, Tetapi lantaran mereka 

mempunyai pengaruh yang kuat ditengah masyarakat. Karena itu Rasulullah SAW 

mempercayakan mereka melaksanakan tugas-tugasMuamalah dan kemaslahatan 

publik serta melibatkan mereka dalam Musyawarah. Umat pun mengikutinya dan 

mempercayakan urusan-urusan mereka pada orang pilihan tersebut. Pada masa al 

Khulafa‟ al-Rasyidin polanya tidak jauh berbeda dari masa Nabi. Golongan ahl al- 

hall wa al-‟aqd adalah para pemuka sahabat yang sering diajak musyawarah oleh 
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khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Hanya pada masa Umar, 

beliau membentuk “Team Formatur” yang beranggotakan enam orang untuk 

memilih khalifah sesudah beliau wafat. Ulama fiqih menyebut anggota formatur 

tersebut sebagai ahl al-hall wa al-‟aqd. 

 Ketika Umar dan Ubaidah mem-bai‟at Abu Bakar menjadi Khalifah, 

didahului oleh Basyir bin Sa‟ad yang mem-bai‟at AbuBakar, setelah itu suku Aus 

melihat apa yang dilakukan oleh Basyir, maka mereka pun mem-bai‟at Abu 

Bakar. Dari peristiwa pengangkatan abu bakar jadi khalifah ini ditarik beberapa 

kesimpulan diantaranya: 

1. Khalifah dipilih dengan cara musyawarah di antara para tokoh dan wakil 

umat. 

2. Yang mengangkat itu adalah para wakil umat dan tokoh-

tokohmasyarakat. Jadi sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan 

pada masa itu. 

3. Di dalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari 

alternatif yang terbaik di dalam menentukan siapakah calon khalifah 

yang paling memenuhi persyaratan. 

4. Sedapat mungkin diusahakan kesepakatan, dengan tidak menggunakan 

voting. 

Sebagaimana dijelaskan dalam firman ALLAH S.W.T. tentang 

bermusyawarah dalam mengambil keputusan: 

ىْا ِمۡه َحۡىلَِكۖۡ فَٱۡعفُ  ِ لِىَت لَهُۡمۖۡ َولَۡى ُكىَت فَظًّّا َغلِيظَ ٱۡلقَۡلِب َلَوفَضُّ َه ٱَّلله َعۡىهُۡم  فَبَِما َرۡحَمٖة مِّ

َ يُِحبُّ ٱۡلُمتَىَ  ِِۚ إِنه ٱَّلله لِيَه  َوٱۡستَۡغفِۡر لَهُۡم َوَشاِوۡرهُۡم فِي ٱۡۡلَۡمِرۖۡ فَإَِذا َعَزۡمَت فَتََىكهۡل َعلَى ٱَّلله كِّ
(٩٥١) 
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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) 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Prayoza Saputra, 

2014 

Optimalisasi Peran BPD 

dalam Pembentukan 

Peraturan Desa (Studi 

kasus di Desa Tridayasakti 

Kecamatan Tambun 

Selatan Kabupaten Bekasi) 

Hasil penelitian Peran 

BPD dalam 

Pembentukan 

Peraturan Desa selama 

ini belum cukup 

optimal dalam 

implementasi 

fungsinya. 

2 Febri Dwi 

Saputra, 2017 

Hubungan Kepala Desa 

deangan BPD dalam 

Pembentukan Peraturan 

Desa di Desa Bangunjiwo 

Kecamatan Kasihan 

Kabupaten Bantul 

Hasil penelitian 

Hubungan Kepala 

Desa deangan BPD 

dalam Pembentukan 

Peraturan Desa selama 

ini sudah berjalan 

dengan baik. 

3 Josua P. 

Lumbantoruan, 

2017 

Peran BPD dalam 

Pembentukan Peraturan 

Desa (Studi Kasus pada 

desa Helvetia, Kecamatan 

Sunggal dan desa 

Sambirejo Timur 

Kecamatan Percut Sei 

Tuan Kabupaten 

Deliserdang 

Hasil penelitian Peran 

BPD dalam 

Pembentukan 

Peraturan Desa selama 

ini tidak terlaksana 

sebagaimana 

ketentuan normatif 

 

2.9 Definisi Konsep 

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan 

untukmenggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu 
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yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial. Adapun batasan defenisi konsep 

tersebut adalah : 

1. Hubungan adalah suatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan 

saling mempengaruhi dan bergantung antara satu dengan yang lain Hubungan 

adalah suatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling 

mempengaruhi dan bergantung antara satu dengan yang lain 

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan 

Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia. Yang mana kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, bedasarkan asal-usul dan 

adat-istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-

sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam 

pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, disamping itu dia 

menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. 
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5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan 

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. 

6. Peraturan Desa adalah semua peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa 

setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan 

Permusyawaratan Desa.  

2.10 Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran Hubungan Kepala Desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Petapahan 

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Desa 
Rancangan 

PERDES 
BPD 

Persetujuan 

Bersama 

Penetapan 

PERDES 
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2.11 Indikator Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Kampar 

Nomor 06 Tahun 2018 

Tentang Badan 

Permusyawaratan Desa 

1. Menetapkan 

Peraturan Desa 

bersama Kepala Desa 

dan Badan 

Permusyawaratan 

Desa 

2. Menampung  

Aspirasi Masyarakat 

a. Membuat rancangan 

peraturan desa. 

b. Merumuskan dan 

menetapkan 

peraturan desa. 

 

a. Menerima aspirasi 

aspirasi masyarakat. 

b. Menyalurkan setiap 

aspirasi masyarakat 

untuk dijadikan 

kebijakan. 

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2018 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dilakukan pada Kantor 

Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Waktu penelitian 

dilakukan pada bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis 

penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variabel yang satu dengan variabel yang lain.  

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.2.1 Data Primer  

Data primer merupakan data yang dihimpun secara langsung dari informan 

dan di olah sendiri oleh peneliti. Data primer di peroleh dari hasil wawancara 

yang dilakukan kepada responden atau Kepala desa, anggota BPD dan 

masyarakat. 

3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang di peroleh secara tidak langsung yaitu 

dari hasil dokumentasi dan data-data yang tersedia dari berbagai pihak atau 

instansi terkait dengan penelitian. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Observasi (Pengamatan) 

Dalam teknik ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi 

tempat penelitian, untuk melihat lebih dekat dan jelas tentang keadaan 

pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa pada kantor desa dan BPD 

di Desa Petapahan  Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. 

3.3.2 Wawancara (Interview) 

Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan 

mengumpulkan data dengan mengajikan sejumlah pertanyaan secara lisan 

kepada subjek penelitian yang menghasilkan data berupa data transkip 

wawancara. Adapun yang akan di wawancarai menjadi key informan 

dalam penelitian ini adalah Kepala Desa serta perangkat desa, anggota 

Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat. 

3.3.3 Dokumentasi 

Dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data-data yang 

dibutuhkan seperti foto dengan perangkat BPD, dengan perangkat desa, 

dan masyarakat di desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. 

3.4 Informan Penelitian 

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk 

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Arikunto (2004: 145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju 

untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi 

yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan. Berdasarkan penjelasan 
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tersebut, maka penentuan subjek penelitian digunakan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. 

Selanjutnya, penentuan subjek penelitian atau responden dilakukan dengan 

cara purposive sampling. Seprti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010: 85) 

bahwa, teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan 

sengaja dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang 

tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan 

memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti. 

Informan dalam penelitian kualitatif informasi yang memahami informasi 

tentang objek penelitian. Informasi yag dipilih harus memiliki kriteria agar 

infoemasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Informan 

penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moelong, 2000 : 197).  

Informan Key (Key Informan)Informan adalah orang-orang yang sangat 

memahami permasalahan yang diteliti. Dengan daftar Key Informan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Daftar Key Informan Penelitian 

 

No Informan Jumlah 

1 Kepala Desa 1 

2 Sekretaris Desa 1 

3 Kepala Urusan (KAUR) 1 

4 Ketua BPD 1 

5 Sekretris BPD 1 

6 Tokoh Masyarakat 2 

7 Tokoh Adat 3 

8 Tokoh Pemuda 2 

Jumlah 12 

Sumber: Data Olahan Tahun 2019 
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3.5 Metode Analisis 

Metode analisis data penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif 

kualikatif yaitu data-data diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan 

kenyataan yang terjadi di desa tempat penelitian ini dilaksanakan kemudian 

dibandingkan dengan konsep maupun teori yang mendukung pembahasan 

terhadap permasalahan dalam penelitian ini kemudian mengambil kesimpulan 

yang berlaku umum. Metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Sejarah Kabupaten Kampar 

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 

10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah 

satu Daerah Tingkat II di Propinsi Riau terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir 

Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. 

Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibu kota Kabupaten 

Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967. 

Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2006 

sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah. Sampai Jabatan Bupati yang 

keenam (H. Soebrantas S.) ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke 

Bangkinang berdasarkan UU No. 12 tahun 1956. Adapun faktor-faktor yang 

mendukung pemindahan ibu kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain: 

1. Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Propinsi Riau. 

2. Pekanbaru selain menjadi ibu kota propinsi juga sudah menjadi Kota 

madya. 

3. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibu kota 

dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan 

pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

4. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan 

baik dari Pekanbaru. 
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Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang 

dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah 

kecamatan dan sebaliknya. Secara administrasi, Kabupaten Kampar dibagi 

kedalam 20 daerah kecamatan dengan jumlah penduduk ± 555.146 jiwa dan rata-

rata kepadatan penduduk adalah 50,78 jiwa per km². Sebagian besar penduduk 

(67.22%) bekerjadi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan hanya sebagian 

kecil (0.22%) yang bekerja di sektor Listrik, Gas dan Air Bersih. Sebagai salah 

satu daerah terluas di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar secara berkelanjutan 

melakukan peningkatan fasilitas dan infrastruktur seperti jaringan jalan raya 

(1.856,56 km), jaringan listrik (72,082 KWH) dengan 5 unit pembangkit tenaga 

diesel Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Koto Panjang yang 

memproduksi energi dengan kapasitas tersambung sebesar 114,240 KWH. 

Fasilitas lain yang juga telah tersedia antara lain layana telekomunikasi 

(teleponkabel, telepon selular, dan jaringan internet). Jaringan air bersih dengan 

kapasitas produksi sebesar 1,532,284 m³, dan layana Perbankan (Bank Nasional 

dan Bank Lokal). 

4.2. Geografis Kabupaten Kampar 

4.2.1 Keadaan Alam 

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan 

daerah yang terletak antara 01000‟40” Lintang Utara sampai 00027‟00” Lintang 

43 Selatan dan 100028‟30” – 101014‟30” Bujur Timur. Batas-batas daerah 

Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak. 
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2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi. 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi 

Sumatera Barat. 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten 

Siak. 

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan 

beberapa sungai kecil yaitu: 

a. Sungai Kampar yang panjangnya ± 413,5 km dengan kedalaman rata-

rata 7,7m dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini 

termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII 

Koto Kampar, Bangkinang, Kuok, Kampar, Siak Hulu dan Kampar 

Kiri. 

b. Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan 

kedalaman ratarata8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung. 

Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian 

masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air 

bersih budi dayakan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA 

Koto Panjang). 

4.3. Sejarah Kecamatan Tapung 

Semula Kecematan Tapung termasuk dalam wilayah Kecamatan Siak 

Hulu, pada tahun 1994/1995 dimekarkan menjadi perwakilan Kecamatan Siak 

Hulu dengan Ibu Kotanya Petapahan. Selanjutnya berdasarkan peraturan 

pemerintahan nomor 33 tahun 1995 tentang pembentukan 13 Kecamatan di 
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Wilayah Kabupaten Kampar menjadi Kecamatan Tapung yang didefiniti serta 

jumlah desa pasca pemekeran adalah 39 desa serta jumlah penduduk sebanyak 

24598 KK atau 101.488 Jiwa. 

Kecematan Tapung adalah salah satu kecematan yang terdapat di 

kabupaten Kampar Propinsi Riau dengan penduduk 63.386 jiwa, luas wilayahnya 

sebesar 3.272 km2.Bentuk wilayah 20% berombak sampai berbukit. Tinggi 

daerah pusat pemerintahan kecematan dari permukaan laut adalah 2,7 meter 

dengan suhu maksimum 330C-350C dan suhu minimum 280C dengan 

kelembaban berkisar antara 19%-22% serta curah 89mm- 539,2mm (keadaan 4 

tahun terakhir). 

Jarak pusat pemerintahan kecematan dengan: 

1. Desa terjauh adalah 38 km yang dapat ditempuh dengan jalan darat selama 

1.30 jam. 

2. Ibu kota kabupaten adalah 2,5 km yang dapat ditempuh dengan jalan darat 

selama 30 menit. 

3. Ibu kota Provinsi adalah 85 km yang dapat ditempuh dengan jalan darat 

selama 1.30 jam. 

Panjang jalan utama di Kecamatan Tapung 35 km yang terdiri dari jalan 

beraspal keseluruhannya dan dapat dilalui kenderaan roda dua dan roda empat. 

Kecamatan Tapung mempunyai 25 desa dengan pusat pemerintahan di desa 

Petapahan. Pada tahun  2002 Kecematan ini dimekarkan menjadi tiga kecematan, 

yaitu Tapung, Tapung Hulu, dan Tapung Hilir. 
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Kecematan Tapung sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Tapung Hulu 

dan Tapung Hilir. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Pekanbaru. Sebelah 

selatan berbatasan dengan kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar, Kecamatan 

Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar, Utara, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan 

Salo, dan Kecematan Bangkinang Seberang. Sebelah barat berbatas dengan 

Tapung Hulu, dan Kabupaten Rokan Hulu. 

Bila ditinjau lebih jauh, sebagian besar desa-desa di Kecamatan Tapung 

adalah merupakan desa transmigrasi baik pola umum maupun PIR Perkebunan, 

hal ini tentu saja sangat membawa pengaruh bagi perkembangan Kecamatan 

Tapung, adanya perusahaan besar berskala nasional seperti PT. CPI serta 

perusahaan perkebunan merupakan asset bagi kemajuan Kecamatan Tapung 

4.4. Letak dan Luas Wilayah Kecamatan Tapung 

Kecamatan Tapung merupakan salah satu kecamatan di KabupatenKampar 

yang luas wilayahnya menurut pengukuran kantor camat adalah 140 km2, 

mempunyai 25 Desa dengan pusat pemerintahan berada di Desa Petapahan. Saat 

ini kecamatan Tapung sudah dimekarkan menjadi tiga kecamatan. 

Dilihat dari bentangan wilayah, Kecamatan Tapung berbatasan dengan: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung Hulu dan Tapung Hilir. 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Pekanbaru. 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang, Kecamatan 

Kampar, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan 

Kampar timur, Kecamatan Salo, dan Kecamatan Bangkinang Seberang. 
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4. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan 

Tapung Kiri Kabupaten Rokan Hulu. 

Tabel 4.1 

Luas Wilayah Kecamatan Tapung menurut Desa/Kelurahan 

No Desa/Kelurahan Luas Wilayah 

1 Petapahan 470,00 

2 Sei Lembu Makmur 11,52 

3 Muara Mahat Baru 12,35 

4 Kinantan 14,31 

5 Sibuak 13,99 

6 Pantai Cermin 458,28 

7 Sei Putih 11,77 

8 Pagaruyung 2,28 

9 Air Terbit 13,21 

10 Pancurab Gading 8,70 

11 Sei Galuh 16,83 

12 Tri Manunggal 15,22 

13 Mukti Sari 11,36 

14 Indrapura 14,55 

15 Gading Sari 24,70 

16 Tanjung Sawit 13,90 

17 Sumber Makmur 21,70 

18 Petapahan Jaya 19,84 

19 Pelambaian 9,72 

20 Indra Sakti 7,04 

21 Sungai Agung 77,67 

22 Karya Indah 15,0 

23 Kijang Rejo 24,00 

24 Bencah Kelubi 125,23 

25 Batu Gajah 88,69 

Jumlah 7,39,21 

 Sumber: kantor camat Tahun 2019 
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Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan luas wilayah Kecamatan Tapung 

menurut desa/kelurahan. 

4.5 Keadaan Demografis 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Kecamatan Tapung 

Menurut Jenis Kelamin 

 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 48.241 

2 Perempuan 47.235 

Jumlah 95.476 

Sumber: Kantor camat Tahun 2019 

 

Dari tabel dia atas dapat dijelaskan bahwa mayoritas penduduk pada 

Kecamatan Tapung berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 48.241jiwa. Dengan 

demikian penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 47.235 jiwa. 

Penduduk Kecamatan Tapung terdiri dari berbagai suku seperti, suku 

melayu, suku jawa dan suku batak, suku melayu merupakan suku asli di daerah 

tersebut. Akan tetapi dikerenakan banyaknya suku jawa dan batak yang berpindah 

kedaerah ini maka mayoritas penduduk di Kecamatan Tapung adalah suku Jawa. 

4.5.1 Pendidikan  

Kualitas sumber daya manusia merupakan factor yang sangat penting 

dalam meningkatkan pembangunan dan pengembangan daerah. Untuk 

meningkatkan sumber daya manusia dibutuhkan tingkat pendidikan atau sarana 

pendidikan yang memadai. 

Seiring dengan kemajuan zaman, maka timbul kesadaran dan keperdulian 

masyarakat yang cukup tinggi bagi dunia pendidikan. Karena dengan 

meingkatnya pendidikan dapat mengubah taraf hidup mereka dari 
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keterbelakangan menjadi maju di segala bidang. Keperdulian masyarakat 

diwujudkan dengan adanya lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, 

serta usaha-usaha lain yang menjadikan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. 

4.5.2 Keagamaan 

Agama merupakan suatu pegangan yang harus dijadikan landasan bagi 

seorang muslim. Agama merupakan suatu kekuatan yang bersifat non empiris 

yang dipercayakan dan digunakan untuk kebahagiaan didunia dan akhirat. Dalam 

kehidupan beragama di Kecamatan Tapung selain memiliki suku yang berbeda-

beda tentunya juga memiiki Agama yang berbeda pula, akan tetapi mayoritas 

penduduk di Kecamatan tersebut menganut Agama Islam, dengan berbagai suku 

yang ada di Kecamatan Tersebut tentu penduduknya juga tidak mempunyai 

persamaan sikap, gaya hidup dan watak. Namun penduduk di Kcamatan tersebut 

hidup dngan akur dan penuh kedamaian serta saling tolong menolong dalam 

kebaikan.Pada Kecamatan Tapung terdapat banyak sekali tempat ibadah yang 

dipergunakan untuk kepentingan beragama dan juga untuk menjaga kemaslahatan 

umatnya. 

4.5.3 Penduduk 

Berdasarkan hasil laporan bulanan kependudukan yang dikirimkan desa 

kepemerintahan Kecamatan Tapung, jumlah penduduk kecamatan tapung hingga 

saat ini 95.476 penduduk yang terdiri dari bermacam-macam suku diantaranya 

yaitu Melayu, jawa, minang, batak dll. Pertumbuhan penduduk di 

kecamatanTapung setiap tahunnya terus bertambah. Pertumbuhan ini 

dimungkinkan karena tingkat kesejahteraan yang cukup stabil dan cenderung 



59 

 

meningkat, terlebih dalam situasi perekonomian negara dewasa ini yang masih 

belum pulih, dimana kecamatan tapung masih memiliki potensi dan peluang bagi 

pencari kerja dan pendatang baik sebagai pekerja kasar maupun membuka usaha 

sendiri. 

4.5.4 Keadaan Sosial Ekonomi 

Penduduk Kecamatan Tapung mempunyai adat kebiasaan dari warisan 

nenek moyang mereka dari dahulu sampai sekarang pada umumnya mereka 

adalah petani, sebagai sumber perekonomian yang paling utama bagi mereka, oleh 

karena itu, diantara jenis perekonomian yang dijadikan sebagai mata pencaharian 

paling domonan yaitu seperti: 

1. Tani 

Keadaan pertanian masyarakat di Kecamatan Tapung sangat 

mempengaruhi bagi perekonomian masyarakat setempat, dikarenakan 

bertani merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat pada 

perkebunan kelapa sawit yang terhampar luas tersebut, selain perkebunan 

kelapa sawit ada pula masyarakat menanam tanaman palawija seperti padi, 

jagung, serta umbi-umbian, dan ada pula yang berkebun sayur-sayuran 

baik untuk dijual maupun untuk kebutuhan sehari-hari. 

2. Dagang 

Selain menjadi petani, masyarakat Kecamatan Tapung ada pula 

sebagian dari mereka yang berdagang, seperti para pedagang biasanya 

mereka menjual berbagai barang-barang yang dibutuhkan oleh penduduk 
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sekelilingnya, guna untuk memperoleh hasil tanaman dari pertanian 

mereka. 

3. Nelayan 

Selain usaha-usaha yang disebutkan diatas, ada juga sebagian dari 

masyarakat Kecamatan Tapung yang menangkap ikan disungai-sungai 

yang mengalir sepanjang daerah Kecamatan tersebut. Hasil dari tangkapan 

ikan mereka itu mereka jual dan sebagainya mereka pergunakan kebutuhan 

mereka sendiri. Dengan menagkap ikan mereka mendapat hasil tambahan 

dari hasil usaha mereka lainnya. 

4. Pegawai Negeri 

Disamping petani, pedagang, dan nelayan yang hidup ditengah-

tengah masyarakat pada umumnya ada juga diantara mereka uang bertugas 

mengabdikan dirinya kepada Negara yang disebut dengan pegawai negri, 

diantara pegawai negri sipil (PNS) seperti: Guru, Mantri dan Bidan, 

mereka ini bekerja (mengajar) di sekolah-sekolah dan peskesmas. Namun 

yang menjadi mata pencaharian paling utama yaitu petani kelapa sawit, hal 

ini sesuai dengan luas wilayah perkrbunan kelapa sawit yang ada di 

Kecamatan Tapung. 

4.6 Letak Geografis dan Latar Belakang Desa Petapahan 

Desa Petapahan merupakan salah satu desa di Kecamatan Tapung 

Kabupaten Kampar yang mempunyai luas wilayah desa sekitar 470000 Ha. Desa 

petapahan terdiri dari 4 (dua) dusun, 8 (delapan) RW dan 16 (enam belas) RT. 

Jumlah penduduk sebanyak 13.499 jiwa, diantaranya 7344 laki-laki, dan 6155 
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perempuan. Desa Petapahan masih memegang teguh adat istiadat dari orang-orang 

terdahulu yang mana dibuktikan dengan acara-acara yang masih kental memakai 

aturan adat. Desa Petapahan memiliki 5 suku asli yaitu suku domo, suku melayu, 

suku piliang, suku kampai dan suku peranakan. Namun seiring berjalannya waktu 

desa petapahan penduduknya sudah bercampur dengan orang-orang pendatang 

dari luar desa petapahan. Sehingga masyarakat desa petapahan tidak hanya suku 

asli namun suku lainnya seperti suku jawa, suku batak, suku nias dan suku 

lainnya. Masyarakat desa petapahan sangat menjunjung tinggi kekeluargaan dan 

sosial. Masyarakat dulu rata-rata berprofesi sebagai nelayan, namun sekarang 

yang menjadi nelayan sudah berkurang karna berkembangnya zaman dan 

sekarang masyarakat sudah beralih profesi sebagai petani. Mata pencaharian 

masyarakat petapahan ialah pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. 

Desa petapahan ini terletak di pinggir sungai Tapung. Sungai Tapung merupakan 

jalur transportasi air ke Siak sehingga kerjaan Siak dengan desa petapahan 

berhubungan erat dibuktikan dengan adanya peninggalan kerjaan Siak di desa 

petetapahan yaitu rumah raja. 
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Tabel 4.3 

Struktur Organisasi 

Pemerintahan Desa Petapahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kantor Desa Petapahan Tahun 2019 
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Tabel 4.4 

Daftar Nama Pemerintahan Desa 

 

No Nama Jabatan 

1. Said Aidil Usman, SE Kepala Desa 

2. Khairul Efendi, ST Sekretaris Desa 

3. Bilhakki Kaur Tata Usaha Dan Umum 

4. Suzi Atmanegara, SE Kaur Keuangan 

5. Said Muhammad Faisal, SH Kaur Perencanaan 

6. Arini Fitri Kasi Pelayanan 

7. Nurkholis Kasi Kesejahteraan 

8. Jon Hendri, SH Kasi Pemerintahan 

 Sumber: Kantor Desa Petapahan Tahun 2019 

 

 

Gambar 4.5 

Struktur Organisasi 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Desa Petapahan Kecamatan Tapung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Kantor Desa Petapahan Tahun 2019 
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Tabel 4.6 

Data Anggota BPD Desa Petapahan 

 

No Nama Agama Jabatan Pendidikan 

1. Said Makmur Islam Ketua S1 

2. M. Iqbal Islam Seketaris S1 

3. Yasri Islam Anggota SLTA 

4. Sabri Islam Anggota SLTA 

5. H. As‟ad Faizin Islam Anggota SLTA 

6. Said Muktar Hadi Islam Anggota S1 

7. Ahmad Saudi Islam Anggota SLTA 

8. Fajri Islam Anggota SLTA 

9. Samsi Rizal Islam Anggota SLTA 

10. Nurkholis Islam Anggota S1 

11. Ahmad Efendi Islam Anggota S1 

 Sumber: Kantor Desa Petapahan Tahun 2019 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1.Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan sampai dengan selesainya 

penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan: 

1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPD dalam membuat, 

merancang, merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala 

desa dapat dikatakan sangatbaik. Dapat dilihat dari Kepala Desa dan BPD 

sering mengadakan diskusi saling bertukar pikiran serta pendapat dalam 

merancang, merumuskan dan menetapkan peraturan desa serta kemajuan 

desa.  Dilihat dari Kepala Desa dengan BPDdalam membuat peraturan desa 

sudah melaksanakan tugasnya dan sudah ada peraturan desa yang dibuat 

didesa tersebut. Dan dilihat dari Kepala Desa dan BPD terkadang berselisih 

paham atau perbedaan pendapatan antara kedua belah pihak namun itu tidak 

menjadi masalah besar sebab itu merupakan hal yang wajar yang masih bisa 

diatasi dengan berkomunikasi yang baik sehingga terkadang harus menunda 

rapat sampai kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut dan sepakat dalam berpendapat agar 

perselisihan paham tersebut selesai dan bisa mengulang  jadwal rapat yang 

tertunda sebelumnya. Maka dari itu kepala desa dan BPD harus berkoordinasi 

agar tidak terjadi miss communication/kurang komunikasi dan dapat 

menyelesaikan masalah yang ada.  
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2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPD dalam menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat kurang berjalan dengan baik. Dapat dilihat 

dari jarang turun lapangan langsung ke masyarakat dalam menggali aspirasi 

masyarakat dan tidak semua aspirasi masyarakat dicatat oleh BPD sehingga 

hanya yang di catat saja yang ditampung untuk dirundingkan untuk 

kedepannya. Dalam menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat sudah ada 

dilaksanakan namun masih ada sebagian aspirasi tersebut belum terwujud. 

Dapat dikatakan BPD dalam melaksanakan tugas pokok beserta  fungsi  

belum maksimal terutama dalam menampung aspirasi masyarakat.  

3. Dengan demikian dapat disimpulkan kendala-kendala yang di hadapi Kepala 

Desa dan BPD dalam pembentukan peraturan desa salah satunya seperti 

pendanaan karna pendanaan tersebut penting dalam hal ini sehingga dalam 

menjalankan fungsi dan perannya kurang maksimal. 

6.2.Saran 

Adapun saran penulis mengenai Hubungan Kepala Desa Dengan Badan 

Permusyawaratan Desa Dalam Pemebentukan Peraturan Desa di Desa Petapahan 

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan Kepada Kepala Desa dan BPD untuk menjaga komunikasi dan 

selalu berkoordinasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam perbedaan 

pendapat. Serta diharapkan anggota BPD mampu lebih memaksimalkan 

tugasnya bekerjasama dengan Kepala Desa serta mengajak masyarakat untuk 

lebih mau berpatisipasi dalam menangani permasalahan di desa dan 
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melakukan perbaikan-perbaikan serta lebih meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat serta kemajuan desa. 

2. Diharapkan kepada seluruh anggota BPD agar lebih meningkatkan lagi 

penggalian dan menyerap aspirasi masyarakat desa agar keinginan sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat desa serta kemajuan 

desa. Diharapkan anggota BPD dapat lebih dekat lagi dengan masyarakat dan 

memberikan sosialisasi segala sesuatu yang menyangkut keadaan desa 

sehingga masyarakat mengetahui perkembangan desa dan dapat berpatisipasi 

serta mengeluarkan aspirasinya. 
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