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BAB IV 

HUBUNGAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN 

DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA 

KEBONAGUNG KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN 

GROBOGAN TAHUN 2011-2015 

 

A. Deskripsi Data 

Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu yang menjadi tempat 

penelitian ini berada di salah satu wilayah dari Kabupaten Grobogan 

Propinsi Jawa Tengah. Jalan yang menghubungkan antar daerah dari 

Desa Kebonagung sudah cukup baik dan ditunjang adanya sarana 

transportasi yang memadai, sehingga hal ini berguna bagi kelancaran 

arus lalu-lintas perhubungan dan komunikasi yang mendukung 

perkembangan perekonomian. Letak geografis Desa Kebonagung 

terhadap pusat-pusat kota adalah sebagai berikut: 

1. Jarak dari Ibukota Negara  : 600 Km. 

2. Jarak dari Ibukota Propinsi  :   30 Km. 

3. Jarak dari Ibukota Kabupaten  :   45 Km. 

Batas wilayah secara administratif Desa Kebonagung adalah 

sebagai berikut: 
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1. Sebelah Utara Desa berbatasan dengan Desa Tlogorejo 

2. Sebelah Selatan Desa berbatasan dengan Desa Brabo 

3. Sebelah Barat Desa berbatasan dengan Desa Rimbu kidul 

4. Sebelah Timur Desa berbatasan dengan Desa Tanggung harjo 

Luas wilayah Desa Kebonagung seluruhnya adalah 1.132 Ha 

yang terdiri dari tanah hak milik, tanah sawah, tanah pekarangan 

dan perumahan, tanah pekuburan, jalan, lapangan dan lain-lain. 

Secara geografis Desa Kebonagung termasuk dalam daerah 

berombak dengan ketinggian tanah rata-rata 23,30 meter dari 

permukaan laut. Di Desa Kebonagung termasuk ke dalam golongan 

daerah beriklim tropis dengan suhu rata-rata 22° - 34° dan 

mengalami dua musim yaitu, musim penghujan dan musim kemarau. 

Tingkat curah hujan di Desa Kebonagung berkisar antara 95 

mm/tahun. Dengan kondisi alam dan iklim juga didukung irigasi 

teknis di bagian utara dan terdapatnya sumur di masing-masing 

rumah penduduk, maka masyarakat tidak mengalami kesulitan akan 

kebutuhan air, baik untuk keperluan kehidupan sehari-hari maupun 

keperluan lain.102 

                                         
102

 Hasil dai pengambilan data di  Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. 
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Produk hukum berupa Peraturan Desa yang telah dibuat 

selaman tahun 2011 – 2015 di Desa Kebonagung Kecamatan 

Tegowanu Kabupaten Grobogan adalah:103 

No. Tahun Jenis Peraturan Desa 

1. 2011 1. Perdes Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

APBDesa tahun 2011 

2. Perdes Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Perdes No. 1 Tahun 2011 

3. Perdes Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Peraturan Sewa Tanah Bondo Desa 

2. 2012 1. Perdes Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

APBDesa tahun 2012 

2. Perdes Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Perdes No. 1 Tahun 2012 

3. Perdes Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Pemilihan Perangkat Desa. 

3. 2013 1. Perdes Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

APBDesa tahun 2013 

2. Perdes Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Perdes No. 1 Tahun 2013 

4. 2014 1. Perdes Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

APBDesa tahun 2014 

2. Perdes Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Perdes No. 1 Tahun 2014 

3. Perdes Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Sanitasi Total berbasis masyarakat. 

5. 2015 1. Perdes Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

APBDesa tahun 2015 

2. Perdes Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
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 Hasil dai pengambilan data di  Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. 
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Perubahan Perdes No. 1 Tahun 2015 

3. Perdes Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Pelelangan Tanah Bondo Desa Tahun 

2015. 

4. Perdes Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Rancangan Kegiatan 

Pembangunan Tahun 2017. 

 

 

B. Pelaksanaan Hubungan Kepala Desa Dengan Badan 

Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Desa 

Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Tahun 

2011-2015 

Di dalam pembuatan Peraturan Desa di Desa Kebonagung Kecamatan 

Tegowanu Kabupaten Grobogan, Kepala Desa mempunyai peran yang aktif 

dengan mengajak, menghimbau, atau mengarahkan masyarakat agar 

berpartisipasi dalam proses penyusunan Peraturan Desa sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan  Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada dasarnya 

masyarakat berhak memberi masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka 

penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan 

peraturan daerah. Namun ajakan dari Kepala Desa Kebonagung tersebut 

belum menunjukkan hasil yang maksimal, karena belum ada kesadaran dari 

warga untuk memberikan usulan ataupun menjalankan Peraturan Desa. Di 
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samping itu SDM yang ada di Desa Kebonagung masih rendah, sehingga 

sebagian warga masyarakat belum mengerti maksud dan tujuan Peraturan 

Desa. Masyarakat juga belum mempunyai kreativitas dalam mengajukan 

perumusan Peraturan Desa.
104

 

Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, 

Rancangan Peraturan Desa disusun atas inisiatif Kepala Desa dan 

inisiatif BPD. Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa, Kepala 

Desa atau BPD diwajibkan menampung aspirasi masyarakat desa. 

Rancangan Peraturan Desa disusun dengan memperhatikan 

ketentuan yang berlaku dalam pembuatan Peraturan Desa.105 

Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf a Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan 

Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahaan Desa, pembangunan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi 

muatan Peraturan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan 

                                         
104

 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten 
Grobogan. 

105
 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten 
Grobogan. 
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Peraturan Desa yang bersifat pengaturan dan bersifat penetapan. 

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum 

dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa di Desa Kebonagung. 

Kec. Tegowanu Kab. Grobogan adalah sebagai berikut:106 

1. Persiapan dan Pembahasan 

a. Rancangan Peraturan Desa di Desa Kebonagung diprakarsai 

oleh Pemerintah Desa dan atas usul inisiatif BPD. 

b. Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis 

maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa. Masukan 

secara tertulis maupun lisan dari masyarakat, dapat dilakukan 

dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa. 

Mekanisme penggunaan hak diatur lebih lamjut dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

c. Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh 

Pemerintah Desa dan BPD dan disahkan pada hari Selasa 

tanggal 12 (dua belas) Agustus Tahun 2015. 

                                         
106

 Risalah Rapat Pembuatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran 2015 di Desa Kebonagung. Kec. Tegowanu Kab. Grobogan. 
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d. Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah 

Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD. 

e. Dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme 

Penyusunan Peraturan desa disebutkan bahwa Rancangan 

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui 

bersama BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling 

lama 3 hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada 

Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Rancangan 

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Kepala Desa paling 

lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa 

tersebut diterima. Apabila Bupati/Walikota belum 

memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (2) Kepala 

Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan desa tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi 

Peraturan Desa. Sedangkan dalam pasal 11 disebutkan bahwa 
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evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat didelegasikan 

kepada Camat. 

2. Pengesahan dan Penetapan 

a. Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh 

kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada 

Kepala Desa untuk ditetapakan menjadi Peraturan Desa. 

b. Penyampaian Peraturan Desa dilakukan dalam jangka waktu 

paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 

persetujuan bersama. 

c. Rancangan Peraturan Desa Wajib ditetapkan oleh Kepala 

Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya 

Rancangan peraturan desa tersebut. 

d. Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan 

pelaksanaan. 

e. Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku 

dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali 

ditentukan lain didalam Peraturan Desa tersebut. 
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f. Peraturan Desa tidak boleh berlaku surut. 

3. Penyampaian Peraturan Desa 

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada 

Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan 

pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 

4. Penyebarluasan 

Peraturan Desa dan Peraturan pelaksananya wajib disebarluaskan 

kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa. 

Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal  209 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang 

menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi 

menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. 

Di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten 

Grobogan, proses pembentukan Peraturan Desa dilakukan melalui 

rapat Desa yang dihadiri oleh Sekretaris Desa, Perangkat Desa, 

Ketua dan Anggota BPD, serta Kepala Desa. Perumusan mengenai 

Rancangan Peraturan Desa berbentuk Keputusan Desa. Hasil 
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perumusan akan menjadi Peraturan Desa yang diundangkan 

Sekretaris Desa dan diumumkan pada Berita Desa.107 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa dan BPD 

selalu memberikan inisiatif pembentukan Peraturan Desa. Dalam 

setiap rapat pembentukan Peraturan Desa, anggota BPD yang hadir 

selalu memenuhi quorum, yaitu lebih dari 2/3 anggota BPD selalu 

hadir. Bahkan hampir pada setiap rapat pembentukan Peraturan 

Desa selalu dihadiri anggota BPD secara lengkap, hanya ada 3 (tiga) 

kali pertemuan pembahasan Peraturan Desa yang tidak dihadiri 

seluruh anggota BPD, namun tetap memenuhi quorum.108 

Rancangan Peraturan Desa dibahas bersama oleh BPD dan 

Pemerintah Desa. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas 

inisiatif dan undangan BPD. Rancangan Peraturan Desa yang telah 

disampaikan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 60 (enam puluh) 

hari sejak diterima BPD harus sudah dilakukan pembahasan 

Ada 1 (satu) Peraturan Desa yang mendapat perhatian serius 

dari Kepala Desa dan BPD, yaitu pembentukan Peraturan Desa 

                                         
107

 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten 
Grobogan. 

108
 Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten 
Grobogan. 
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tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Tahun 

Anggaran 2015. Hal ini disebabkan pengelolaan APBD menyangkut 

pemasukan dan pengeluaran dari desa, serta menyangkut 

kepentingan masyarakat di Desa Kebonagung Kecamatan 

Tegowanu.109 

Peraturan Desa Kebonagung tentang APBD mulai dibahas 

bulan Agustus 2015. Pada tanggal 12 Agustus 2015 bertempat di 

Kantor Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu telah diadakan rapat 

antara Kepala Desa, Aparat Desa, dan BPD dalam rangka membahas 

Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Desa tahun 

anggaran 2015. Rapat dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, 

Bendahara Desa, Ketua BPD, serta 5 (lima) orang anggota BPD. 

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai 

pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta rapat yaitu, menerima 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 untuk 

ditetapkan sebagai Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 

2015. Setelah dilakukan musyawarah, akhirnya semua peserta rapat 

menerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015. 
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 Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten 
Grobogan. 
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Selanjutnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun 2015 tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 

Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

maka pembentukan Peraturan Desa Kebonagung tentang Anggaran 

dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2015 telah sesuai dengan 

prosedur mekanisme mengenai keuangan Desa. Pasal 212 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan: 

(1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat 

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang 

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa 

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. 

(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan 

desa. 

(3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdiri atas: 

a. pendapatan asli desa; 

b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; 
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c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 

yang diterima oleh kabupaten/kota; 

d. bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan 

pemerintah kabupaten/kota; 

e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. 

(4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 

untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa. 

(5) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan 

desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. 

Berdasarkan Pasal 212 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 menyatakan Kepala Desa mempunyai hak untuk 

melakukan pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam 

Peraturan Desa. Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi 

menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. 
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Sesuai dengan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004, maka Kepala Desa dan BPD tugasnya menetapkan Peraturan 

Desa, namun apabila tidak terjadi kesepahaman dalam pembentukan 

Peraturan Desa, maka pembentukan Peraturan Desa dapat menjadi 

macet. Oleh karena itu baik Kepala Desa maupun anggota BPD 

mempunyai peran yang besar dan vital dalam pembentukan 

Peraturan Desa. 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 

tentang Desa, memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk 

memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD), mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan 

Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, dan 

menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai 

APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 

Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005, maka Kepala Desa mempunyai 
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peran bersama BPD menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat guna menetapkan Peraturan Desa. Fungsi menampung, 

menyalurkan aspirasi dan menetapkan Peraturan Desa yang dimiliki 

Kepala Desa merupakan sarana penting bagi pelembagaan partisipasi 

masyarakat dalam proses pembangunan Desa. 

Di dalam pembuatan Peraturan Desa di Desa Kebonagung 

Kecamatan Tegowanu, Kepala Desa yang merancang peraturan, 

selanjutnya BPD yang menyetujui dengan hasil sidang. Setelah hasil 

sidang tersebut, Peraturan Desa yang bersangkutan akan 

ditetapkan oleh BPD. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Kepala Desa 

mengkoordinasi kepala bagian dan Dukuh untuk mencari sumber 

informasi mengenai pembuatan peraturan (diadakannya rapat antara 

Dukuh dan Perangkat desa) guna menyetujui dan merevisi 

perancangan peraturan sebelum ditetapkan.110 

Menurut hasil wawancara, BPD dan Kepala Desa merupakan 

partner kerja. BPD mengawasi dan menyetujui pembentukan 

Peraturan Desa. Kepala Desa berperan penuh dalam pembentukan 

dengan dasar kesepakatan BPD dan perangkat desa. Peran BPD 

                                         
110

 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten 
Grobogan. 
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hanya mengawasi, mengoreksi dan menyertujui pembentukan 

Peraturan Desa.111 

Berdasarkan hasil penelitian, pembuatan Peraturan Desa 

dalam konteks Otonomi Daerah di Desa Kebonagung Kecamatan 

Tegowanu ditujukan dalam rangka:112 

1. Melindungi dan memperluas ruang otonomi dan kebebasan 

masyarakat. 

2. Membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) Pemerintah 

Daerah dan Pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa 

masyarakat Desa. 

3. Menjamin kekebasan masyarakat Desa. 

4. Melindungi dan membela kelompok yang lemah di Desa. 

5. Menjamin partisipasi masyarakat Desa dalam proses 

pengambilan keputusan antara lain, dengan memastikan bahwa 

masyarakat Desa terwakili kepentingannya dalam Badan 

Permusyawaratan Desa. 

                                         
111

 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten 
Grobogan. 

112
 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten 
Grobogan. 
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6. Memfasilitasi perbaikan dan pengembangan kondisi sosial politik 

dan sosial ekonomi masyarakat Desa. 

Peran dari Kepala Desa Kebonagung di Kecamatan Tegowanu 

dalam pembentukan Peraturan Desa, yaitu diwujudkan dengan 

berupaya menjalankan roda pemerintahan yang baik dari segala segi, 

administrasi, birokrasi, maupun pelayanan kepada masyarakat Desa. 

Pembentukan Peraturan Desa yang demokratis hanya akan terjadi 

apabila didukung oleh pemerintahan Desa yang baik dan sebaliknya 

pemerintahan Desa yang baik akan diperkuat dengan peraturan 

hukum yang demokratis. Dengan demikian, terdapat hubungan 

timbal balik dan saling menunjang antara pemerintahan Desa yang 

baik dengan peraturan hukum yang demokratis.113 

Pemerintahan Desa yang baik adalah sekumpulan prinsip dan 

gagasan tentang:114 

1. Keabsahan, kewenangan dan pertanggungjawaban dari 

Pemerintah Desa. 

                                         
113

 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten 
Grobogan. 

114
 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten 
Grobogan. 
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2. Penghormatan terhadap kewibawaan hukum dan perangkatnya 

dan hak asasi manusia. 

3. Berbagai hal lainnya yang diharapkan oleh rakyat dari 

pemerintah Desa yang melayani kepentingan khalayak ramai. 

Pemerintah Desa yang baik adalah sebuah kerangka 

mendasar di mana kegiatan wira usaha (pedagang, petani, buruh, dan 

lain-lain) dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan 

kesejahteraan secara adil. Pemerintah Desa yang baik menjamin hak 

masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan umum seperti 

kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan publik yang 

lainnya. Tanpa suatu pemerintahan Desa yang baik, sangatlah sulit 

untuk mewujudkan pelayanan publik dengan kualitas yang baik. Ciri-

ciri dan kewajiban Pemerintah Desa yang baik: bersifat menolong, 

bergantung pada tata aturan, bersifat terbuka, harus 

bertanggungjawab, menghargai dana publik (atau uang rakyat), 

bersifat responsive, menawarkan informasi, dan bersifat adil. 

Bersikap adil inilah hal yang penting dalam rangka penyusunan 

Peraturan Desa. 
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Dalam pembentukan Peraturan Desa, Kepala Desa mempunyai 

peran secara langsung dan aktif, yaitu:115 

1. Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa tentang 

proses perencanaan dan memberi kesempatan yang seluas-

luasnya, khususnya kepada masyarakat Desa yang akan 

dipengaruhi oleh keputusan yang akan dibuat. Untuk memberikan 

masukan, kritik dan mengambil bagian dalam pengambilan 

keputusan. 

2. Kepala Desa bersikap transparan, yaitu adanya keterbukaan, 

sehingga masyarakat Desa dapat mengetahui dan 

memperdebatkan draft rancangan secara rinci. 

3. Kepala Desa mempunyai tanggung jawab menyerahkan keputusan 

untuk dikaji oleh instansi yang lebih tinggi. 

4. Kepala Desa dalam pembuatan Peraturan Desa tidak didasarkan 

atas intuisi dan kecenderungan sesaat, namun sesuai dengan 

norma-norma yang telah disepakati yang didasarkan atas akal 

sehat dan pengalaman. 
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 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten 
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Peraturan tentang Pembentukan Peraturan perundang-

undangan yang sekarang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Undang-undang ini merupakan aturan formal yang yang secara garis 

besar memuat tiga bagian besar yaitu Tata Urutan Perundang-

undangan dan Materi Muatan Perundangan, Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan dan Teknis Perundang-undangan. Sebelum 

berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ketiga hal di atas 

diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000 dan Keputusan 

Presiden Nomor 188 Tahun 1998. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 ini, Peraturan Desa menempati urutan 

terbawah dari tata urutan peraturan perundang-undangan di 

Indonesia. 

Berbeda dengan pengaturan tentang tata urutan 

perundangan yang berlaku sebelumnya yang hanya sampai peraturan 

daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberi posisi 

terhadap Peraturan Desa pada hirarki peraturan perundang-

undangan di Indonesia. Peraturan Desa menurut Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan perundang-undangan yang 
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dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau dengan nama lainnya 

bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya. Tata cara 

pembuatan Peraturan Desa dimandatkan oleh Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 untuk diatur oleh Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

Dalam fungsi penyelenggaraan pemerintah desa, Kepala Desa 

dan BPD Desa selain membentuk Paearturan Desa, maka BPD Desa 

Kebonagung mempunyai fungsi antara lain: 

1. Fungsi Penyerapan Aspirasi 

Aspirasi dari masyarakat yang diserap oleh BPD dilakukan 

melalui mekanisme atau cara:116 

a. Penyampaian langsung kepada BPD 

Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak 

jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-

sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD 

yang ada di lingkungannya (RW). 

b. Penyampaian melalui forum warga 
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 Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten 
Grobogan. 
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BPD memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui 

forum-forum yang diadakan wilayah. Masing-masing wilayah 

setiap selapan sekali mengadakan pertemuan dalam 

perkumpulan arisan. 

c. Penyampaian melalui pertemuan tingkat desa 

Penyampaian aspirasi melalui forum rembug desa atau 

rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. 

Pada forum ini pemerintah mengundang perwakilan dari 

masyarakat yaitu ketua RT/RW, tokoh agama, adat, 

masyarakat serta mengikut sertakan BPD guna membahas 

mengenai permasalahan maupun program yang sedang atau 

akan dijalankan oleh Pemerintah Desa. 

2. Fungsi Pengayoman Adat 

Pelaksanaan fungsi pengayoman adat oleh BPD di Desa 

Kebonagung dapat berjalan dengan baik dikarenakan adanya 

peran dari BPD dan juga kesadaran masyarakat yang cukup tinggi 

terhadap nilai-nilai sosial yang harus tetap dijaga dan dipatuhi. 

Seperti yang dikemukakan oleh Ketua BPD bahwa dengan 

mengedepankan nilai-nilai sosial seperti musyawarah dalam 
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menyelesaikan perselisihan yang timbul di dalam masyarakat 

menghasilkan jalan keluar yang dapat memuaskan hasil yang 

diterima. Pengayoman adat oleh BPD juga dilakukan dalam bentuk 

pemeliharaan terhadap bangunan Pesanggrahan.117 

3. Fungsi Legislasi 

Fungsi legislasi yang dilakukan oleh BPD Desaa 

Kebonagung mengacu kepada peraturan yang ada. Peraturan 

Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 33 Tahun 2007. Pasal 2 ayat 

(3) dikatakan bahwa BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa 

bersama Kepala Desa serta BPD berfungsi menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. Bersama dengan Kepala Desa, 

BPD merumuskan dan menetapkan peraturan desa. Sampai saat 

ini telah tercatat lebih dari delapan Keputusan yang telah 

dihasilkan oleh BPD Desa Kebonagung. Ada beberapa Peraturan 

Desa dan Keputusan BPD yang lain telah dihasilkan diantaranya 

adalah tentang APBDesa, Keputusan Pertanggunganjawaban 
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 Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten 
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Kepala Desa, keputusan tentang pemanfaatan aset desa dan 

beberapa peraturan serta keputusan yang lain.118 

Peraturan Kepala Desa ini diketahui dan disetujui oleh 

BPD untuk bias dipertanggungjawabkan. Aset desa yang 

merupakan Bondho Desa yang dimiliki Desa Kebonagung antara 

lain Kolam budidaya ikan, kios (ruko), bidang sawah.119 

Berdasarkan pengamatan beberapa aset desa tersebut pada saat 

sekarang ada yang sudah dikelola dalam beberapa tahun oleh 

pihak ketiga salah satunya oleh Bapak Kaslui Ihsan salah seorang 

warga RT 01 RW 04. Bp Kaslui Ihsan menyewa sawah pertanian 

untuk digarap/dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan 

perekonomian keluarganya. Sawah pertanian tersebut yang 

berada di sebelah utara Sekolah Dasar Negeri 01 dan 03 

Kebonagung memiliki luas lahan hampir 1500 m2 mampu untuk 

digarap dan terbagi menjadi beberapa bagian.120 

Proses pembuatan Peraturan Desa oleh BPD Desa 

Kebonagung dilakukan melalui proses penyerapan aspirasi dari 
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 Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten 
Grobogan. 
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 Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten 
Grobogan. 
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 Hasil wawancara dengan Bapak Suwardi salah seorang tokoh masyarakat desa Kebonagung 
Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. 
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warga. Proses tersebut dilakukan jika berkaitan dengan 

masyarakat atau yang akan melibatkan masyarakat. Pada 

pelaksanaannya, pembuatan Peraturan Desa usul dan inisiatif 

muncul bergantian antara Pemerintah Desa dan BPD seperti hasil 

wawancara dengan Sekretaris BPD. Dalam pembuatan kebijakan 

desa, bargaining position aktor yang terlibat di dalamnya sangat 

menentukan terhadap hasil kebijakan yang akan dikeluarkan. 

Semakin kuat bargaining position aktor pembuat kebijakan akan 

lebih dapat menentukan arah kebijakan yang dibuat. Dominasi 

bargaining position oleh salah satu aktor pembuat kebijakan 

akan menimbulkan kecenderungan arah kebijakan memihak pada 

aktor yang lebih dominan. Permasalahan akan muncul jika arah 

kebijakan lebih didominasi oleh pihak yang berseberangan 

dengan kepentingan publik atau warga. 

Pada pembuatan APBDesa, pemerintah mengundang BPD 

dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan masukan 

mengenai materi yang akan dimasukkan dalam RAPBDesa. 
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RAPBDesa yang telah disusun oleh pemerintah kemudian 

diserahkan kepada BPD untuk dibahas dan disetujui.121 

4. Fungsi Pengawasan 

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan 

merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu 

dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan 

pemerintahan desa Kebonagung yang dipimpin Kepala Desa 

merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk 

mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan 

keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Sejauh ini, BPD Desa Kebonagung konsisten dalam melakukan 

pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, 

fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah 

dtetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.122 

Sikap Kepala Desa yang tidak otoriter dalam menjalankan 

kepemimpinannya menjadikan BPD mampu melaksanakan tugas 

dan kewenangannya untuk mewujudkan adanya pemerintahan 
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 Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten 
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yang baik dan berpihak kepada warga. BPD yang dalam Peraturan 

Daerah Nomor 33 Tahun 2007 Pasal 2 merupakan lembaga desa 

yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan 

menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa terealisasi berdasarkan pengamatan BPD sering 

diikutsertakan dan didengarkan apa yang menjadi aspirasi dan 

masukannya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris BPD, 

mengungkapkan bahwa dari sekian banyak Peraturan Desa, 

APBDes, Keputusan Desa hampir secara keseluruhan 

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa. 

Artinya pemerintah yang ada saat ini bisa melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan 

desa.123 

Berdasarkan hasil pengamatan penggunaan dana desa oleh 

Kepala Desa didasarkan atas APBDesa. APBDesa dialokasikan guna 

kepentingan masyarakat. Selama ini BPD melihat alokasi anggaran 

lebih diutamakan untuk kebutuhan warga. BPD sendiri dalam 
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pemanfaatan aset desa ini memberikan dukungan kepada Kepala 

Desa terhadap penggunaan keuangan desa yang diperuntukkan bagi 

kepentingan masyarakat desa Kebonagung. LPJ Kepala Desa yang 

menjadi bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada 

publik melalui BPD dapat dipertanggungjawabkan dalam 

pelaksanaannya. BPD desa Kebonagung belum pernah memberi 

laporan kepada Bupati perihal penyelewengan yang dilakukan Kepala 

Desa. 

 

C. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Kepala Desa Dengan 

Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan 

Peraturan Desa Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu 

Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015 

BPD Desa Kebonagung mempunyai peran yang besar dalam 

membantu Kepala Desa dalam penyelenggaran pemerintahan Desa, 

menyusun perencanaan Desa dan pembangunan Desa secara 

keseluruhan. Desa yang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah adalah otonomi asli dan bukanlah 

merupakan pemberian kewenangan dari Pemerintah Kabupaten, 

sehingga Pemerintahan Desa mempunyai hak untuk mengatur rumah 
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tangganya sendiri. Dengan mengatur tentang Desa serta menggali 

potensi yang ada di Desa untuk dikembangkan akan memajukan 

desa, oleh karena itu peran BPD Desa Kebonagung sangat besar 

untuk menentukan maju mundurnya Desa pada khususnya serta 

membantu penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada umumnya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka faktor pendukung BPD Desa 

Kebonagung dalam pembuatan Peraturan Desa adalah adanya 

landasan hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan 

Nomor ... Tahun 2015 tentang Peraturan Desa dan Peraturan 

Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa. Di samping itu pembentukan Peraturan Desa 

Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kebupaten Grobogan mengacu dan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.124 

Di samping hal tersebut, tingkat pendidikan anggota BPD 

Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan hampir 

semuanya telah menempuh pendidikan sarjana, sehingga secara 
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 Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten 
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kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPD Desa 

Kebonagung dapat dipertanggung jawabkan.125 

Berkaitan dengan pembentukan Peraturan Desa, secara umum 

inisiatif Kepala Desa Kebonagung masih lebih banyak dibandingkan 

inisiatif BPD Desa Kebonagung. Namun demikian Kepala Desa 

Kebonagung tidak kemudian meninggalkan BPD Desa Kebonagung, 

karena setiap rancangan Peraturan Desa selalu dikomunikasikan, 

dibahas, dimusyawarahkan, dan atas persetujuan bersama dengan 

BPD Desa Kebonagung sebelum rancangan Peraturan Desa disahkan 

sebagai Peraturan Desa.126 

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 33 

Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, membuat peran 

BPD menjadi berkurang/dipersempit. Meskipun dimungkinkan 

pembentukan rancangan Peraturan Desa atas inisiatif BPD, namun 

inisiatif lebih banyak dari Kepala Desa karena BPD hanya berperan 

membahas dan menyetujuinya. Disamping itu BPD tidak bisa 

melakukan kontrol atau kritik secara langsung terhadap pelaksanaan 
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 Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten 
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Peraturan Desa atau kinerja dari Kepala Desa, sehingga ada 

beberapa dari Peraturan Desa yang tidak ditaati.127 

Adanya BPD diharapkan aspirasi masyarakat secara langsung 

lebih dapat terakomodasi, baik dalam proses perencanaan Peraturan 

Desa sampai dengan penetapan Peraturan Desa. Namun di Desa 

Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, 

keterlibatan masyarakat dalam perencanaan Peraturan Desa dan 

penetapan Peraturan Desa belum optimal, karena belum semua 

warga masyarakat mampu (mau) menyuarakan aspirasinya.128 

Menyangkut pekerjaan utama anggota BPD, secara tidak 

langsung (non-teknis) menjadi salah satu faktor penghambat 

anggota BPD dalam pembentukan Peraturan Desa. Meskipun dalam 

setiap pembahasan pembentukan Peraturan Desa, anggota BPD 

dapat menghadirinya, namun anggota BPD tidak dapat maksimal 

untuk membahas maupun mempelajari rancangan Peraturan Desa 

karena di luar tugas sebagai angggota BPD, anggota BPD 

berkonsentrasi pada pekerjaan masing-masing. Hal ini menyebabkan 
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 Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten 
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Kepala Desa menjadi dominan dalam memberikan inisiatif 

pembentukan Paraturan Desa.129 

Materi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 33 

Tahun 2007 tidak menghambat BPD dalam pembentukan Peraturan 

Desa, namun hanya menghambat dalam hal pengawasan atau kontrol 

pelaksanaan Paraturan Desa.130 Dominannya Kepala Desa dalam 

pembentukan Peraturan Desa bukan menjadi penghambat BPD dalam 

pembentukan Paraturan Desa, akan tetapi dominannya Kepala Desa 

tersebut lebih banyak disebabkan posisi Kepala Desa yang 

berkonsentrasi mengurusi Pemerintahan Desa termasuk 

memberikan usulan atau inisiatif tentang Peraturan Desa, 

sedangkan anggota BPD harus berbagi konsentrasi dengan 

pekerjaan utamanya.131 

Faktor-faktor lainnya yang menghambat pelaksanaan 

hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa di Desa 

Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan antara lain: 

1. Sumber Dana 
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 Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten 
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Permasalahan pendanaan merupakan permasalahan yang 

cukup penting dalan setiap kegiatan. Faktor keuangan menjadi 

salah satu permasalahan yang harus dipenuhi sebuah lembaga 

dalam mendukung operasionalnya. Permasalahan pendanaan 

dirasakan oleh BPD Desa Kebonagung karena alokasi untuk 

operasional dan kesejahteraan BPD dirasakan kurang mencukupi. 

Hal ini dirasakan ketika BPD dituntut secara optimal 

menjalankan fungsi dan perannya.132 

2. Organisasi Eksternal 

Berdasarkan hasil pengamatan kinerja organisasi baik 

kemasyaraakatan maupun politik di desa Kebonagung belum bisa 

menjadi kekuatan politik yang efektif di tingkat desa. Saudara 

parjo yang lebih akrab dipanggil kaji badrun sebagai Ketua 

Karang Taruna berdasarkan wawancara mengungkapkan 

organisasi kepemudaan yang ada di desa Kebonagung belum bisa 

menjadi salah satu kekuatan politik yang efektif di desa 

mengingat sebagian besar anggotanya lebih menyukai kegiatan 

yang sifatnya ringan. Begitu juga dengan organisasi politik yang 
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ada di desa Kebonagung fungsi kepartaian dilakukan hanya pada 

saat ketika akan dilakukan pemilihan di tingkat kabupaten, 

propinsi, maupun Pusat.133 

Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam 

pelaksanaan hubungan Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala 

Desa Di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten 

Grobogan, yaitu: 

1. Pemerintah Desa 

Terwujudnya pelaksanaan peran dan fungsi BPD secara 

maksimal di Desa Kebonagung salah satu faktor penyebabnya 

adalah karakter Kepala Desa yang kooperatif telah menjadikan 

fungsi BPD mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan 

desa yang baik. Komitmen Kepala Desa untuk menjadikan BPD 

sebagai lembaga pemerintahan di tingkat desa yang mempunyai 

kedudukan sejajar dengan Kepala Desa terwujudkan. Ini 

ditunjukkan dengan adanya komitmen bersama antar kedua 

lembaga sebagai elemen penyelenggara pemerintahan desa.134 
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Kepala Desa tidak lagi dominan hal ini menunjukkan bahwa 

paradigma pemerintahan desa Kebonagung sudah berubah. BPD 

dengan pemerintah desa Kebonagung menjadi pendamping 

sekaligus mitra dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga 

swadaya desa maupun organisasi lain di desa Pengawasan yang 

dijalankan oleh BPD terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan 

dengan melihat rencana awal program dengan realisasi 

pelaksanaannya. 

Kesesuaian antara rencana program dengan realisasi 

program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan 

dalam pembiayaannya adalah ukuran yang dijadikan patokan BPD 

dalam melakukan pengawasan. Selama pelaksanaan program 

pemerintah dan pemakaian dana desa sesuai dengan rencana, 

maka BPD mengangapnya tidak menjadi masalah. Dan realisasinya 

pelaksanaan program selama ini selalu transparan dan jelas 

penghitungannya dijelaskan oleh BPD. 

2. Masyarakat 

Pada Desa Kebonagung masih menyimpan nilai-nilai dan 

kebiasaan masyarakat yang mendukung dan cukup membantu 
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usaha mewujudkan tata penyelenggaraan pemerintahan desa 

yang baik. Kebiasaan-kebiasaan itu antara lain gotong-royong. 

Gotong-royong sering dilakukan warga ketika ada program bersih 

desa, menjelang peringatan hari-hari tertentu, dan ketika 

membantu warga lain yang sedang ada hajatan maupun 

musibah.135 

Kebiasaan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan 

yang ada dalam desa membuat BPD mampu untuk melaksanakan 

fungsi pengayoman dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan aparat desa mengungkapkan bahwa solusi yang terbaik 

untuk diambil ketika ada pertentangan maupun perselisihan antar 

warga, Pemerintah Desa bersama BPD sebagai penengah 

mengupayakan pemecahan dengan mengundang kedua belah pihak 

yang berselisih untuk duduk bersama mengambil jalan keluar 

secara kekeluargaan sebagai contoh sengketa lahan maupun 

batas patok terhadap tanah yang dimiliki. 

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa pelaksanaan fungsi 

dan peran BPD dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dari 
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dorongan dan partisipasi dari masyarakat desa Kebonagung. 

Keberadaan BPD dalam pemerintahan Desa di Kebonagung saat 

ini memberikan cukup perubahan, hasil pengamatan menurut 

warga bahwa pemerintahan yang sekarang berlangsung 

cenderung menggunakan pola yang sudah tidak sentralistik. 

Beberapa warga menuturkan bahwa kebijakan pemerintah desa 

selama ini dijalankan dengan transparan sehingga masyarakat 

ikut ambil bagian dalam proses pengawasannya. Ini menunjukkan 

bahwa di era reformasi sekarang dan otonomi daerah yang 

merupakan tumpuan banyak orang untuk peningkatan 

kesejahteraan rakyat, telah menunjukkan perubahan pada 

pemerintahan paling bawah ke arah lebih demokratis.136 

3. Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan hasil wawancara bahwa rata-rata mereka 

yang duduk di susunan keanggotaan BPD Desa Kebonagung 

sekarang telah memiliki pengalaman organisasi sebelumnya. 

Begitu juga anggota memiliki latar belakang profesi yang 

berbeda dan sebagian besar adalah kaum pendidik. Kemampuan 
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dalam bidang akademis dan ditunjang pengalaman organisasi baik 

di masyarakat maupun di luar membuat BPD memiliki kapasitas 

untuk menghimpun dan menterjemahkan aspirasi warganya.137 
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