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BAB II

Kedudukan, Fungsi, dan Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Sebagai

Lembaga Demokratisasi di Desa Dalam Kaitannya Dengan Otonomi Desa

2.1. Arti Penting Demokrasi Dalam Konsep Otonomi Desa

Demokrasi menurut sejarahnya lahir pada zaman Yunani Kuno. Pada saat

itu berlaku yang disebut dengan demokrasi langsung, di mana setiap individu dari

masyarakat Yunani Kuno dapat secara langsung memilih serta ikut memikirkan

jalannya pemerintahan. Demokrasi secara epitimologis berasal dari bahasa Latin,

yakni kata “demos” yang berarti “masyarakat” dan “kratein” atau ”kratos” yang

berarti “kekuasaan”, maka kekuasaan negara dianggap bersumber dan berasal dari

masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.26 Melalui asal usul katanya,

dapat dilihat pengertian sederhana demokrasi adalah “pemerintahan masyarakat”

atau “kekuasaan masyarakat”.

Kemunculan demokrasi ini pada dasarnya merupakan ekses dari

dibutuhkannya suatu kekuasaan dalam rangka mengatur suatu organisasi yang di

dalamnya tercipta dari sekumpulan manusia, dalam hal ini masyarakat. Di dalam

kehidupannya, manusia tentu tidak dapat hidup sendiri dan cenderung hidup

dalam suatu komunitas atau organisasi. Nyatanya, di dalam kehidupan komunal

suatu manusia,  persamaan dan kesederajatan antar manusia ini tidaklah dapat

sepenuhnya dilaksanakan.27 Diperlukan adanya suatu entitas yang memimpin atau

sosok yang lebih berkuasa diantara yang lain dalam rangka berjalannya suatu

26 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana
Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 145.

27 Ibid.
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organisasi masyarakat tersebut. Adalah melawan kodrat alam apabila yang

berjumlah besar memerintah, sedang yang berjumlah sedikit diperintah. 28

Di lain pihak, pada hakikatnya manusia memiliki hak-hak asasi yang

melekat pada setiap individunya semenjak kelahirannya.29 Hak-hak asasi inilah

yang menuntut adanya persamaan dan kesederajatan antar manusia dalam suatu

interaksi sosial antar manusia. Dalam dilaksanakannya suatu kekuasaan tersebut,

kesamaan dan kesederajatan manusia tidaklah boleh diingkari. Atas dasar itulah

kekuasaan harus dijalankan melalui suatu landasan yang dapat menjaga

pemenuhan aspek persamaan, kesederajatan, dan partisipasi masyarakat dalam

pemerintahan. Konsepsi demokrasilah yang pada akhirnya menjadi landasan dan

mekanisme kekuasaan yang mampu menjaga hal-hal tersebut.30

Melalui pengertian tersebut dapat dilihat bahwa demokrasi merujuk pada

suatu sistem pemerintahan yang mengacu pada partisipasi masyarakat dan

pemenuhan sekaligus persamaan dan penyederajatan hak-hak asasi masyarakat. Di

sinilah pokok pemikiran dan konsepsi demokrasi, di mana masyarakat tidak hanya

menjadi obyek suatu pemerintahan, melainkan juga menjadi subyek.

Demokrasi menempatkan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dalam

suatu pemerintahan, yang pada keselanjutannya dikenal dengan kedaulatan

masyarakat.31 Hal ini sejalan dengan teori kontrak sosial yang menyatakan bahwa

hak-hak tiap manusia harus dicapai secara bersama-sama, bukan secara individual.

28 Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 204.
29 Jimly Asshiddiqie, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, makalah, Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia,  disampaikan dalam stadium general pada acara The 1st National Converence
Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005, hlm. 2.

30 Jimly Asshiddiqie, Loc. Cit.
31 Ibid.
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Individu-individu membentuk suatu organisasi sosial melalui suatu perjanjian, dan

kepada organisasi sosial inilah individu-individu memberikan sebagian haknya

(kekuasaanya), dan pada akhirnya organisasi sosial ini meletakkan kekuasaannya

tersebut melalui suatu entitas pemerintah atau elit yang berkuasa.32

Implementasi nyata demokrasi dalam suatu negara ditunjukkan melalui

suatu perjanjian sosial tersebut antara masyarakat dan pemerintah yang berisi

tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa

yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan

perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya.33 Selanjutnya perjanjian ini

diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara.

Demikian pula manifesto konsep demokrasi hingga level yang lebih rendah, di

mana konstitusi tersebut dielaborasi dalam bentuk hukum dan kebijakan

pemerintah hingga level terakhir.

Banyak ahli lain juga memberikan definisi lanjutan terkait demokasi yang

tentu dipengaruhi perkembangan zaman. C. F. Strong menjelaskan definisi

demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan pada mayoritas anggota dewasa dari

masyarakat politik yang ikut serta dalam bentuk suatu sistem perwakilan yang

menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakannya

terhadap masyarakat. Maurice Duverger, sebagaimana dikutip Soehino di dalam

bukunya, memilik pengertian yang berbeda atas demokrasi. 34 Beliau, sejalan

dengan pendapat C. F. Strong, mempersempit kemaknaan demokrasi hanya pada

sifat relasi atau hubungan antara penguasa dan masyarakat yang diperintah, yang

32 Soehino, Op. Cit., hlm. 160
33 Jimly Asshiddiqie, Loc. Cit.
34 Soehino, Op. Cit., hlm. 209.
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sejatinya tampak jelas dalam suatu proses pemilihan pemimpin atau penguasa di

mana masyarakat diikut sertakan.

Pandangan ini timbul serta merta atas dasar tidak efektifnya konsepsi

demokrasi yang memiliki kelemahan. Kelemahan ini seiring dengan adanya

pandangan bahwa demokrasi mengharuskan setiap individu memiliki suara yang

sama seluruhnya. Konsep “one man one vote” inilah yang pada akhirnya menjadi

kelemahan konsepsi demokrasi karena pada akhirnya hanya suara mayoritas

sajalah yang menjadi penentu keputusan, terlepas apakah keputusan tersebut telah

mencerminkan kebenaran dan keadilan atau tidak.35

Sebagai jawaban atas perihal di atas, pada akhirnya demokrasi pada

umumnya dilaksanakan melalui suatu sistem perwakilan, dengan ide bahwa suara

atau kekuasaan masyarakat ditransformasikan menjadi suatu keputusan yang

benar dan adil melalui suatu perwakilan.

Selain itu, demokrasi juga harus dijalankan secara teratur dan didasarkan

pada hukum pula. Mengingat dalam kekuasaan suatu pemerintahan demokrasi

yang kebablasan juga akan melahirkan negara yang chaos, dan kekuasaan yang

didasarkan murni hanya kepada hukum juga dapat melahirkan negara yang sama

sekali tidak demokratis. Demokrasi yang benar adalah demokrasi yang teratur dan

berdasarkan hukum. 36 Antara ide demokrasi dan nomokrasi harus dipandang

sejalan dan beriiringan. Kedua konsepsi itulah yang dibutuhkan dalam

menjalankan suatu kekuasaan.

35 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana
Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 146-147.

36 Ibid.
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Dalam kaitannya dengan Otonomi Desa, demokrasi tentu memiliki perannya

sendiri yang juga sebagai cikal bakal adanya otonomi desa sekaligus aturan main

bagaimana otonomi desa dilaksanakan. Hubungan ini dapat dilihat apabila terlebih

dahulu diuraikan mengenai keberadaan desa di Indonesia dan kelahiran otonomi

desa dalam hubungannya dengan asas demokrasi, sehingga pada akhirnya

hubungan antara demokrasi dan otonomi desa, sekaligus bagaimana

perkembangan otonomi desa tersebut dapat tergambarkan.

Meminjam pernyataan Jimly Asshiddiqie, Indonesia menganut paham

kedaulatan yang unik karena melalui UUD NRI 1945, Indonesia sejatinya

menggabungkan konsep kedaulatan masyarakat dan kedaulatan hukum,.37 Hal ini

tercermin melalui pasal-pasal yang terdapat di dalam UUD NRI 1945. Pasal 1

ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan masyarakat

dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”.

Ketentuan ini mencerminkan bahwa UUD NRI 1945 menganut paham

kedaulatan masyarakat atau demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan undang-

undang dasar, atau yang dikenal dengan “constitutional democracy”. Sedangkan

Pasal 1 Ayat (3) menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Penegasan ini tentu menyatakan paham kedaulatan hukum juga dianut oleh

Indonesia. Hukum menjadi panglima tertinggi: supremasi hukum.

Melalui pendekatan tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan

“democratsiche rechtstaat”, negara hukum yang menganut demokrasi. Demokrasi

di Indonesia dapat diterjemahkan sebagai dijalankannya kehidupan bernegara

37 Ibid, hlm. 149.
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yang didasarkan pada kedaulatan masyarakat yang dilaksanakan menurut

konstitusi dan selaras dengan supremasi hukum.

Keberadaan Otonomi daerah lebih lugas tercipta akibat bentuk negara

Indonesia. Sesuai pengaturan Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan,

“Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.” Substansi

“Negara Kesatuan” memiliki ekses bahwa kekuasaan negara terbagi antara

kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Kekuasaan asli terdapat di

tingkat pusat, sementara kekuasaan di daerah mendapatkan kekuasaan dari pusat

melalui penyerahan sebagian kekuasaan pusat yang ditentukan secara tegas. 38

Sementara bentuk “Republik” menuntut adanya suatu bentuk demokratisasi di

dalam bernegara, secara khusus dalam pemilihan kepala negara. Di dalam negara

berbentuk Republik inilah Indonesia menyatakan kepentingan masyarakat adalah

yang di atas.39

Rumusan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk

Republik” pada dasarnya telah menjadi pokok pemikiran para founding fathers

Negara Indonesia. Hal ini dapat kita lihat melalui Penjelasan Pasal 18 UUD 1945

yang sejatinya terumuskan melalui sidang-sidang BPUPKI, yang menyatakan,

“I. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eendheidsstaat, maka
Indonesia tak akan memunyai daerah di dalam lingkungannya yang
bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi pula dalam daerah
yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek en
locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi
belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-
undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan
badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan
akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

38 Ibid, hlm. 282.
39 Ibid.
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“II. Dalam teritori Negara Indonesia terdapat levih kurang 250
zelfbesturende landschappen dan volksgemeen-schappen, seperti desa
di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di
Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan
asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat
istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati daerah-daerah
istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai
daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah
tersebut.”

Jimly Asshiddiqie memiliki pendapat terkait makna yang timbul atas

penjelasan tersebut, yaitu:40

a. Dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ada
provinsi dan provinsi dibagi lagi ke dalam daerah-daerah yang
lebih kecil, yang sekarang dinamakan daerah kabupaten dan
kota.

b. Dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ada
daerah-daerah yang disebut daerah yang bersifat otonom dan
ada pula daerah yang bersifat administratif belaka.

c. Di semua daerah yang bersifat otonom, harus diadakan badan-
badan perwakilan masyarakat, karena di daerah-daerah itu juga
berlaku prinsip kedaulatan masyarakat.

d. Dalam wilayah NKRI terdapat pula daerah-daerah yang
bersifat istimewa yang dikaitkan juga dengan bentuk-bentuk
komunitas yang merupakan zelfbesturende landschappen dan
volksgemeen-schappen.

Melalui pendapat tersebut tentu jelas posisi Otonomi daerah di Indonesia

merupakan salah satu cita asal yang telah ada semenjak permulaan Indonesia

terbentuk. Otonomi daerah menjadi ekses langsung dari konsep bentuk dan

sususan negara yang dimiliki oleh Indonesia.

Atas dianutnya landasan bernegara berupa asas demorkasi juga melahirkan

ekses lain di dalam kehidupan bernegara di Indonesia berupa Otonomi daerah.

Hadirnya otonomi daerah sejatinya juga merupakan kristalisasi nilai demokrasi

dalam bentuk kemandirian dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan

40 Ibid, hlm. 286-287.
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pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah itu sendiri. Otonomi daerah

memastikan dijaganya asas demokrasi hingga level daerah, mengingat sejatinya

setiap daerah memiliki karakteristik sekaligus kepentingan yang berbeda antara

satu dan yang lainnya.

Keberbedaan antar daerah itu menuntut pelaksanaan pemerintahan yang

juga berkembang dan lahir seturut kekhasan masing-masing daerah. Otonomi

daerah menawarkan mekanisme pelimpahan maupun penyerahan wewenang

dalam pelaksanaan pemerintahan agar pemerintahan di daerah di satu sisi mampu

menjalankan pemerintahan dan pembangunan yang selaras dengan daerahnya dan

di sisi lain mampu membantu pemerintah pusat untuk melaksanakan dan

mewujudkan tujuan negara.41

Peran demokrasi di level daerah, dalam hal ini melalui Otonomi daerah,

pada akhirnya dapat dijelaskan sebagai dasar lahirnya Otonomi daerah dan juga

sebagai landasan dilaksanakannya Otonomi daerah. Dengan dianutnya landasan

bernegara berupa kedaulatan masyarakat, Otonomi daerah lahir di Indonesia. Atas

alasan yang sama pula, Otonomi daerah harus dilaksanakan sejalan dengan

prinsip-prinsip demokrasi, yakni dengan menjamin hak-hak politik masyarakatnya.

Sudah menjadi konsekuensi yang pasti bahwa Otonomi daerah pada

akhirnya melahirkan Otonomi Desa. Mengingat sejatinya di Indonesia desa

menjadi cikal bakal terbentuknya masyarkat politik (dan selanjutnya pemerintahan)

dan sudah ada bahkan sebelum negara ini terbentuk, Otonomi Desa menjamin

41 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta,
2011, hlm. 46-47.
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adanya demokrasi dalam kehidupan bernegara di Indonesia42. Atas dasar posisi

penting desa sebagai institusi sosial yang sejatinya berperan besar itu, di lain

pihak Otonomi Desa juga harus dilandaskan pada prinsip demokrasi. Melalui

Otonomi Desa sejatinya pemikiran para founding fathers Indonesia yang

menghendaki setiap warga negaranya bersatu dalam keragaman dapat tercipta.43

Selain menjadi dasar lahirnya pemerintahan desa, demokrasi sendiri

merupakan landasan pemerintahan desa. Maksudnya adalah dalam setiap hal yang

terkait pemerintahan desa, demokrasi harus dijadikan landasannya selain hukum.

Sebagaimana pendapat Bagir Mannan yang dikutip oleh Mahfud MD, ada tiga

faktor yang menunjukkan kaitan antara demokrasi dan otonomi, yaitu44:

a. Untuk mewujudkan kebebasan (liberty);
b. Untuk menumbuhkan kebiasaaan di kalangan masyarakat agar

mampu memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan
langsung dengan mereka;

c. Untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap
masyarakat yang mempunyai tuntutan yang berbeda-beda.

Atas pendapat di atas, dapat dilihat hubungan antara demokrasi dan otonomi desa,

yang pada khususnya dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa. Demokrasi pada

dasarnya mewujudkan kebebasan di dalam pemerintahan desa juga masyarakat

desa. Demokrasi menjaga hak asasi dan hak politik masyarakat desa untuk tetap

menjadi bebas dengan cara dilandaskannya pengaturan mengenai desa kepada

asas demokrasi.

42 HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 8.

43 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana
Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 289.

44 Moh. Mahfud MD, Op. Cit., hlm. 183.
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Demokrasi juga mampu menumbuhkan kebiasaan mandiri masyarakat desa,

mengingat keunikan dan keberagaman desa sekaligus permasalahannya. Dengan

tumbuhnya kebiasaan ini, perkembangan desa akan mampu dipercepat, sebab

dengan adanya kebiasaan dan kebebasan menentukan sendiri akan terbuka juga

banyak peluang peran bagi masyarakat desa untuk berkreasi sehingga kaum

terdidik dari desa dapat tinggal di desanya untuk berkarya.45 Perlu diduga bahwa

selama ini kaum terdidik desa yang sesungguhnya mampu mempercepat

kemajuan desa pada kenyataannya lari dari desa dan berkarya di tempat lain

disebabkan oleh tertutupnya kesempatan untuk berkreasi akibat dari tidak

demokratisnya kehidupan di desa yang digawangi oleh Pemerintahan Desa.

Demokrasi menjadi acuan penting berjalannya pemerintahan desa dalam urusan

penentuan kepentingan desa secara mandiri dan bebas. Melalui konsep demokrasi

desa mampu berkembang ke arah yang dibutuhkan, tidak hanya berkutat di

kondisi yang sama seterusnya.

Demokrasi akan menstimulasi masyarakat desa untuk ikut serta dalam

proses kesejahteraan dalam negara kesejahteraan, sehingga undang-undang dan

hukum tertulis lainnya dengan mudah akan dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat

desa karena hukum yang pluralis pasti berkarakter responsif. 46 Landasan

demokrasi dalam pengaturan tentang desa akan lebih banyak meyakinkan dan

memfasilitasi kehidupan demokratis di level desa, bukan sebaliknya malah

menutup keinginan dan partisipasi masyarakat.

45 Ibid.
46 Ateng Syarifudin, Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern

dalam Desain Otonomi Desa, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 22.
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Dengan dianutnya asas demokrasi, secara serta merta juga muncul batasan-

batasan bagi Pemerintahan Desa untuk menjalankan roda pemerintahan desanya

tanpa adanya kontrol dan partisipasi masyarakat desa. Hal ini merupakan ekses

langsung dianutnya demokrasi sebagai landasan Pemerintahan Desa. Dengan

begitu, proses pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa juga tidak

bisa seenaknya, melainkan sebaliknya harus baik. Demokrasi menjadikan

pelayanan terhadap masyarakat, dalam hal ini masyarakat desa, dilaksanakan

secara cepat dan tepat, sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang berbeda-

beda tiap desa.

Dari penjelasan di atas demokrasi dapat dimaknai sebagai cikal bakal

sekaligus landasan Pemerintahan Desa dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa demokrasi dapat dijadikan ambang batas

apakan suatu pengaturan terkait desa berikut pelaksanaannya sudah benar adanya

atau sebaliknya. Demokrasi menjadi acuan sekaligus titik penting otonomi desa

dan tentunya Pemerintahan Desa, sekaligus menjadi pintu masuk utama adanya

perkembangan desa dalam rangka menjawab kebutuhan dan kepentingan desa itu

sendiri yang makin kompleks seturut berjalannya waktu.

Seperti yang telah disampaikan di atas, konsep demokrasi pada awalanya

memang merupakan dasar lahirnya otonomi daerah, yang pada akhirnya juga

melahirkan pemerintahan daerah. Begitu pula dengan Pemerintahan Desa, di mana

pemerintahan desa sendiri merupakan dampak dari dianutnya landasan demokrasi

di level desa.
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P. J. Soewarno menyatakan bahwa sejatinya desa adalah otonom dan

demokratis adanya.47 Desa yang otonom berarti desa tersebut secara mandiri dapat

berdiri sendiri (mengatur urusan rumah tangganya sendiri), sementara desa yang

demokratis menandakan bahwa keotonoman desa tersebut pada hakikatnya

dilaksanakan dengan keikutsertaan masyarakat. Namun atas dasar faktor dari luar

yang pada akhirnya juga berimbas ke internal desa, seperti munculnya kekuasaan

di atas yang bersifat menaklukan yang membuat desa terpaksa menjadi bawahan

saja, demokrasi di desa semakin hari semakin dipertanyakan. Suatu bentuk

pemerintahan yang kolektif demokratis di desa dapat dijadikan alat melalui

pemanfaatan kepala desa demi kepentingan atasa melalui pengaturan maupun

pelaksanaan pengaturan tersebut. Hal ini membuat desa bersifat feodalistik,

berlainan dengan sifat demokratis dan otonom yang sejatinya adalah sifat ideal

desa.48 Namun di mana dan bagaimanakah otonomi desa di dalam ketatanegaraan

Indonesia sejatinya dewasa ini? Untuk itu harus dilakukan melalui pendeketan

secara historis terkait otonomi desa.

Pada masa rejim Orde Baru tampuk kekuasaan di Indonesia lebih bersifat

sentralistik. Menurut Selo Soemardjan, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie,

sebelum tahun 1966 sentralisasi dilakukan dengan maksud untuk mencegah

bangsa Indonesia dari ancaman perpecahan sebagai akibat munculnya gerakan-

gerakan separatis, pada masa Orde Baru inilah sentralisasi dilaksanakan dengan

tambahan peranan militer yang berpengaruh pada kehidupan politik dan

47 P. J. Soewarno, “Demokrasi Desa di Indonesia: Melacak Akar dan Sejarahnya”, Arus
Bawah Demokrasi: Otonomi dan Pemberdayaan Desa, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000,
hlm. 152-167.

48 Ibid.
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keberlangsungan sumber tunggal berupa Presiden untuk menafsirkan semua

persoalan politik.49

Dalam kaitannya dengan otonomi desa, hal di atas dikonkretisasi melalui

UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang sudah tentu berimbas

kepada otonomi desa di masa itu. Desa di dalam UU tersebut didefinisikan

sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak menyelenggarakan

rumah tangganya sendiri dan berada di bawah kecamatan.50 Taliziduhu Ndraha

sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis mengatakan bahwa di masa UU 5/1979,

pelaksanaan otonomi desa hanya berupa urusan dekonsentratif dan urusan

partisipatif. 51 Urusan dekonsentratif berarti urusan yang tanggung jawab

perencanaan dan pembiayaannya ada pada pemerintah pusat dan pelaksanaannya

ada pada desa. Urusan partisipasif berarti urusan yang garis besarnya ditetapkan

oleh pemerintah atasnya, sedang pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat

desa, seperti sarana pendidikan dan pembangunan.

Melalui gambaran tersebut telah jelas pada dasarnya UU 5/79 ini tidak

menempatkan desa sebagai daerah otonom. Otonomi desa adalah tidak ada. Desa

melalui UU 5/79 ini hanya diletakkan sebagai wilayah administrasi, bukan daerah

otonom. Tidak hanya itu, UU ini juga menolak otonomi generik atau otonomi asli

desa, seperti melalui penghapusan kelembagaan pemerintahan maupun budaya

dan adat.

Desa dituntut untuk menjadi seragam pada masa Orde Baru ini. Satu-

satunya lembaga asli desa yang masih bertahan dan diakui di bawah UU ini

49 Jimly Asshiddiqie, Op. Cit., hlm 406-407.
50 Hanif Nurcholis, Op. Cit., hlm. 32-33.
51 Ibid, hlm. 34-35.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LEMBAGA DEMOKRATISASI DI DESA DALAM 
KAITANNYA DENGAN OTONOMI DESA 

STEPHEN FIRMAWAN PANGHEGAR



33

adalah keberadaan tanah komunal di Jawa Tengah dan Jawa Timur berupa tanah

bengkok dan tanah banda desa. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh desa di

Indonesia yang sejatinya berbeda-beda diseragamkan menjadi “desa” yang berada

di Jawa saja. UU ini secara jelas telah menghilangkan sifat demokratis sekaligus

otonomnya desa.

Kenyataan pengaturan terkait desa setelah itu bergeser hingga UU 32/2004

jo. PP 72/2005 yang kini telah diganti dengan UU 6/14. Perumusan desa memiliki

perubahan, di mana Desa ditentukan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Rumusan

tersebut adalah hampir sama dengan rumusan yang terdapat pada UU 22/99, di

mana keotonomian sebuah desa masih eksis sepanjang pemerintah mengakuinya

berupa pengakuan terhadap hak asal-usul dan adat istiadat desa yang bersangkutan

berikut dengan penyesuaian kelembagaaan asli desa yang telah disesuaikan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan pemerintahan

nasional.52

Dari penjelasan di atas sejatinya terlihat bahwa Otonomi Desa juga pada

esensinya tidak diakui oleh UU 32/2004. Keotonoman sebuah desa masih eksis

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarkat.53 Pertanyaan

yang muncul adalah siapa yang berhak menentukan keotonoman sebuah desa?

Apabila menafsirkan substansi tersebut, maka yang berhak mengakui otonom

52 Ibid, hlm. 36.
53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Op. Cit., Ps. 2

Ayat (9).
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tidaknya sebuah desa berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengawas

berjalannya Pemerintahan Desa. Segala penyelenggaraan pemerintahan desa

dilaksanakan dengan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Membandingkan dengan pengaturan di atas, UU 6/14 pada hakikatnya

juga tidak merubah politik hukum yang sejatinya mengafirmasi memudarnya

otonomi desa. UU 6/14 secara tegas menetapkan kedudukan Desa berada di

wilayah Kabupaten/Kota melalui Pasal 5 UU tersebut. Hilangnya otonomi desa

juga akan dibuktikan melalui sitem pemerintahan yang dibentuk melalui

pengaturan UU tersebut, secara khusus tentu juga berkaitan dengan BPD. Hal ini

akan dibahas lebih jauh di dalam sub-bab selanjutnya.

Diawali dengan lahirnya Badan Perwakilan Desa oleh UU 22/99, terdapat

kemajuan besar dalam pembangunan demokrasi di Indonesia, secara khusus di

level desa. Badan Perwakilan Desa ini pada akhirnya berubah menjadi Badan

Permusyawaratan Desa seturut pengaturan oleh UU 32/2004 dan PP 72/2005.

BPD menjadi perwujudan demokrasi di desa, karena BPD menjadi sarana

partisipasi, perwakilan, sekaligus corong aspirasi dari masyarakat desa.

Sebagaimana PP 72/2005 menyebutkan,54 “Badan Permusyawaratan Desa atau

yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.” UU 6/14 dalam Pasal 1 angka

4 nya menyatakan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut

dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

54 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Op. Cit., Ps. 1 angka 8.
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anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan

wilayah dan ditetapkan secara demokratis.” Melalui definisi tersebut dengan jelas

telah disebutkan bahwa BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.2. Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Lembaga Demokratisasi di Desa

Sebagaimana telah ada di atas, BPD merupakan sarana perwujudan

demokrasi di desa. Dengan begitu BPD juga merupakan lembaga demokratisasi di

desa. Siswanto Sunarno menyatakan bahwa arti penting badan perwakilan adalah

menjadi atribut demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 55

Keberadaan BPD sebagai lembaga demokratisasi di desa ini akan kita teliti lebih

jauh melalui kedudukan, struktur, fungsi, serta hak dan kewajiban BPD seturut PP

72/2005 jo UU 32/2004 dan UU 6/14.

Pembentukan BPD sesungguhnya adalah proses penciptaan lembaga

demokrasi di desa.56 BPD merupakan badan yang mengakomodir keinginan dan

aspirasi desa dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada desa dalam

proses pengambilan keputusan politik untuk soal-soal yang terutama berkaitan

langsung dengan desa. 57 Badan perwakilan berupa BPD ini merupakan

55 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
2006, hlm. 65.

56 Bambang Eka Cahya Widodo, “Membangun Kehidupan Masyarakat Demokratis dari
Desa”, Arus Bawah Demokrasi: Otonomi dan Pemberdayaan Desa, Lapera Pustaka Utama,
Yogyakarta, 2000, hlm. 206.

57 Endang Sayekti, “Restrukturisasi Badan Perwakilan Dalam Rangka Checks and Balances
dalam Fungsi Legislasi”, Jurnal Konstitusi, Vol. III No. 1, Juni 2010, hlm. 82.
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mekanisme untuk merealisasikan gagasan normatif bahwa pemerintahan harus

dijalankan dengan atas kehendak masyarakat (will of the people).58

Namun perlu disadari bahwa pembentukan lembaga demokratisasi di desa

berbeda dengan proses pelembagaan demokratisasi. Pelembagaan demokratisasi

adalah proses penumbuhan kehidupan demokratis di dalam lembaga-lembaga desa

yang sudah ada, sehingga pemerintahan desa mampu berjalan efektif dan efisien.59

Pemikiran di atas memberikan peringatan bahwa dalam pengaturan

pelembagaan BPD harus pula selalu disandingkan pemikiran mengenai

pelembagaan demokratisasi sendiri. Sehingga pada akhirnya BPD sebagai

lembaga demokratisasi di desa benar-benar merupakan lembaga yang

mendemokratisir kehidupan di desa, bukan hanya sebagai formalistik dalam

gaung demokrasi dewasa ini. Melalui pengaturan terkait BPD akan dapat dilihat

apakah BPD hanya menambah ketidak-efisienan dan ketidak-efektifan dalam

usaha demokratisasi di desa atau sebaliknya.

Pada dasarnya pelembagaan BPD sebagai lembaga demokratisasi di desa

merupakan perpanjangan gagasan kedaulatan masyarakat dan demokrasi yang

disalurkan secara tidak langsung, yakni dalam bentuk perwakilan. BPD secara

umum merupakan lembaga demokratisasi yang dipandang sebagai representasi

mutlak masyarakat desa dalam rangka ikut serta menentukan jalannya

pemerintahan desa.

2.2.1. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa

58 Siswanto Sunarno, Loc. Cit.
59 Bambang Eka Cahya Widodo, Loc. Cit.
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Pada PP 72/2005 BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa. Hal ini ditegaskan melalui Pasal 29 PP 72/2005. Jadi, dalam

menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga: pemerintah desa dan

BPD. Mahfud MD menyebut BPD dengan nama lain sebagai Parlemen Desa,

mengingat kedudukan BPD yang diatur di dalam pengaturan terkait kedudukan

dan fungsi dari BPD sendiri.60

BPD sebagai Parlemen Desa juga berkedudukan sangat sinergis dengan

Kepala Desa dalam upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat desa. Kepala Desa yang berkedudukan sebagai wakil dari

pemerintahan desa dan masyarakat desa itu sendiri pada akhirnya harus

mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya kepada BPD yang

merupakan Parlemen Desa, bukan kepada pemerintah atasan. BPD memiliki

kedudukan yang sejajar dengan Kepala Desa, meski mengembang tugas pokok

masing-masing.61

Definisi dari BPD sendiri diatur melalui Pasal 1 angka 8 PP 72/2005 yang

menyatakan,“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa.”

Dengan begitu dapat pula dilihat bahwa BPD tidak harus merupakan

bentukan baru atas arahan peraturan perundang-undangan, namun juga berasal

dari adat istiadat desa terkait, misalnya permufakatan para penghulu andiko yang

60 Moh. Mahfud MD, Op. Cit., hlm. 181-182.
61 HAW. Widjaja, Op. Cit., hlm. 171.
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sederajat kedudukannya di daerah Tanah Agam bagi Nagari di Minangkabau.62

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa berarti

pemerintahan desa tidak dapat diselenggarakan tanpa adanya BPD sebagai salah

satu unsurnya selain pemerintah desa.

PP 72/2005 mengatur BPD dan Pemerintah Desa merupakan unsur dari

Pemerintahan Desa, sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 PP 72/2005 yang

berbunyi, “Pemerintahan Desa terdiri Pemerintah Desa dan BPD.” Melalui pasal

tersebut dapat dilihat bahwa penyelenggaran Pemerintahan Desa dilakukan oleh

kedua unsur tersebut, yakni Pemerintah Desa dan BPD. Hal inilah yang dirubah

oleh pengaturan dari UU 6/14, di mana di dalam Pasal 23 UU 6/14 dinyatakan

bahwa “Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.”

Melalui pengaturan tersebut, di dalam UU 6/14, BPD didepak dari

kedudukan sebelumnya sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan

Desa. Tentu hal ini akan berpengaruh besar terhadap demokratisasi di desa. Di

dalam UU 6/14 sendiri terdapat pertentangan pengaturan, di mana di dalam Pasal

1 angka 4 UU 6/14 diatur bahwa “Badan Permusyawaratan Desa atau yang

disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Bagaimanakah BPD dapat menjalankan fungsi Pemerintahan apabila BPD sendiri

tidak termasuk ke dalam penyelenggara Pemerintahan Desa?

62 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.
142.
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Kedudukan BPD yang bukan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan

Desa juga harus dibandingkan dengan hak BPD dan anggota BPD sendiri. Pasal

61 UU 6/14 menjelaskan hak dari BPD, yaitu:

a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya
dari APBDes.

Selain itu Pasal 62 UU 6/14 memberikan hak-hak kepada Anggota BPD untuk:

a. Mengajukan usul rancangan peraturan desa
b. Mengajukan pertanyaan;
c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. Memilih dan dipilih; dan
e. Mendapat tunjangan dari APBDes.

Pengaturan yang baru tentu membawa implikasi terhadap penyelenggaraan

pemerintahan desa, terutama terhadap BPD sebagai lembaga demokratisasi di

desa. UU 6/14 hanya menyertakan Pemerintah Desa sebagai penyelenggara

Pemerintahan Desa, sementara di dalam Pasal 25 UU 6/14 dengan tegas

menyatakan bahwa “Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh

perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.” Sementara yang dimaksud

dengan Perangkat Desa dapat ditinjau melalui Pasal 48 UU 6/14 yang

menjelaskan Perangkat Desa yang hanya terdiri dari sekretariat desa, pelaksana

kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Lantas di manakah letak kedudukan BPD di UU 6/14? Pasal 1 angka

angka 2 UU 6/14 mendefinisikan Pemerintahan Desa sebagai penyelenggaraan

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
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pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tidak menunjukkan

sama sekali di mana kedudukan BPD di dalam pemerintahan desa. Berbeda sekali

dengan pendefinisian Pemerintah Desa oleh UU 6/14 melalui Pasal 1 angka 3

yang berbunyi “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan

nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Desa.” Definisi tersebut dengan tegas menjelaskan kedudukan Pemerintah Desa

sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa.

Namun apabila kita melihat penjelasan UU 6/14 di bagian kelembagaan

desa, dapat ditemukan paragraf yang menyatakan, “Di dalam Undang-undang ini

diatur mengenai kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu Pemerintahan Desa/Desa

Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan

Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat.”

Selain itu, apabila kita melihat skema pengaturan UU 6/14, pengaturan

tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur di dalam satu bab khusus,

yaitu Bab V UU 6/14. Sementara pengaturan tentang BPD berada di dalam Bab V

tersebut, yakni di bagian ketujuh.

Sehingga dapat kita lihat bahwa sesungguhnya kedudukan BPD di dalam

UU 6/14 di satu sisi tetap merupakan unsur Pemerintahan Desa, namun UU 6/14

tidak menyertakan BPD sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa. Hal ini

menjelaskan bahwa di UU 6/14 Pemerintahan Desa dilaksanakan melalui

Pemerintah Desa, dalam hal ini Kepala Desa secara khusus. Kekuasaan

masyarakat desa dialihkan kepada Kepala Desa melalui mekanisme pemilihan

langsung Kepala Desa oleh masyarakat Desa. Kepala Desa menjalankan
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Pemerintahan Daereah dengan bertanggung jawab secara langsung kepada

masyarakat desa.

Namun ketidakjelasan dan ketidaktegasan pengaturan UU 6/14 terkait

kedudukan BPD menciptakan ambiguitas. Bagaimanakah kedudukan BPD

sebenarnya. Kedudukan BPD penting dalam memahami demokratisasi di desa,

mengingat tentu dengan ketidakjelasan pengaturan terkait kedudukan BPD dapat

berpengaruh terhadap fungsi dan pelaksanaan tugas BPD sendiri. Tidak hanya itu,

pengaturan tersebut juga berpengaruh terhadap hubungan BPD dengan

Pemerintah Desa.

Otoritas suatu pemerintahan  akan tergantung pada kemampuannya

mentransformasikan kehendak masyarakat sebagai nilai tertinggi di atas

segalanya. 63 Untuk itu dalam penyelenggarakan pemerintahan desa, hubungan

antara BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa dan Pemerintah Desa

haruslah saling menguatkan dalam cara-cara yang tentu berkesesuaian dengan

demokrasi sebagai perpanjangan asas kedaulatan masyarakat.

Hubungan kedua unsur ini tidak didasarkan pada prinsip capital division

power 64 seperti yang pada umumnya digunakan di dalam suatu bentuk

penyelenggaraan pemerintahan, di mana dipisahkan kekuasaan eksekutif desa dan

legislatif (serta yudisial).  Bentuk penguatan hubungan kedua unsur Pemerintahan

Desa ini didasarkan pada prinsip kemitraan.65 Atas dasar itulah diadakan suasana

hubungan yang berpola checks and balances di mana lebih dipentingkan keadaan

63 Siswanto Sunarno, Loc. Cit.
64 Jimly Asshiddiqie meminjam pendapat Arthur Mass yang menggunakan istilah capital

division power sebagai pengertian atas pemisahan kekuasaan secara horizontal. Pembagian
kekuasaan dalam arti vertikal antara pusat dan daerah digunakan istilah territorial division power.

65 Ateng Syarifudin, Op. Cit., hlm. 49.
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di mana masing-masing unsur tersebut saling mengawasi, bukan dalam suasana di

mana kedua unsur tersebut dipandang memiliki kewenangan masing-masing.

Tujuan dari dasar pemikiran pola hubungan yang demikian adalah

diwujudkannya otonomi desa yang berkesesuaian dengan aspirasi dan

kepentingan masyarakat desanya juga dengan potensi dan karakteristik unik

masing-masing desa.66 Perwujudan otonomi desa yang demikian tentu harus lebih

banyak ditentukan oleh masyarakat desa itu sendiri. Dengan kekhasan desa yang

berbeda satu dengan lain dan segala bentuk adat istiadat yang berbeda-beda pada

akhirnya hubungan kedua unsur penyelenggara pemerintahan desa tersebut

dibentukdalam suasana kemitraan. Hal ini bertujuan untuk memberi ruang publik

yang cukup bagi masyarakat desa dalam menentukan berjalannya pemerintahan

desanya, mengingat di dalam kehidupan masyarakat desa sering muncul

demokrasi langsung.67

Pemerintah Desa diposisikan sebagai wakil dari pemerintahan desa dan

masyarakat desa itu sendiri dibanding sebagai wakil pemerintahan di atasnya.68

Demikian pula BPD diposisikan sebagai saluran demokrasi dan lembaga

perwakilan atau parlemen desa. Keduanya bertanggungjawab kepada masyarakat

desa dan diharuskan mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dalam

prinsip hubungan yang bersifat kemitraan.

Pembahasan di atas apabila dikaitkan dengan kedudukan BPD pra UU 6/14,

jelas dapat dilihat bahwa BPD juga melaksanakan pola hubungan koordinatif dan

demokratis, bukan dalam bentuk pemisahan kekuasaan sebagaimana capital

66 HAW. Widjaja, Loc. Cit.
67 Ibid, hlm. 13.
68 Ibid, hlm. 171.
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division power maksudkan. Suasana pemerintahan di dalam Pemerintahan Desa

yang terdiri dari Pemerintah Desa semata tidak dapat diartikan menjadi berat

sebelah atau executive heavy, di mana segala tampuk pemerintahan dikuasai

sepenuhnya oleh Pemerintah Desa, dalam hal ini tentu adalah Kepala Desa.

Pasal 66 Ayat (2) UU 6/14 juga mengatur bahwa penghasilan Pemerintah

Daerah yang selain berasal dari APBDes juga ditunjang oleh Pemerintah melalui

APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan APBD

Kabupaten/Kota. Pemerintah Desa juga memperoleh jaminan kesehatan dan dapat

memperoleh penerimaan lainnya sesuai Ayat (4) Pasal yang sama. Berbeda

dengan BPD, di mana BPD dan Anggota BPD tidak ditunjang oleh Pemerintah,

melainkan murni hanya melalui APBDes.69

BPD otomatis jelas bukan berkedudukan sebagai penyelenggara

Pemerintahan Desa, namun tetap merupakan unsur Pemerintahan Desa: BPD

merupakan lembaga yang ikut serta dalam pemerintahan desa. Keikutsertaan

tersebut dilaksanakan melalui fungsi Pengawasan BPD selaku Parlemen Desa.

BPD bukanlah lembaga legislatif desa seperti yang kita kenal dalam konsep tata

pemerintahan modern, melainkan sebagai pengawas penyelenggaraan

Pemerintahan Desa selaku badan perwakilan dan corong demokrasi masyarakat

desa.

Ateng Syarifudin meminjam pendapat Sadu Wasistiono menegaskan pola

hubungan kewenangan BPD dan Kepala Desa sebagai berikut:70

69 Lihat pengaturan Undang-Undang No. ... Tahun 2013 tentang Desa, Ps. 61 huruf c dan Ps.
62 huruf e.

70 Ateng Syarifudin, Op. Cit., hlm. 50-51.
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a. Hubungan tersebut adalah hubungan dalam rangka menjalankan
otonomi desa dan tugas pembantuan;

b. Hubungan tersebut dala rangka menjalankan urusan administrasi
negara, bukan dalam bidang ketatanegaraan;

c. Hubungan kewenangan tersebut dapat bersifat searah (sepihak)
dan dapat bersifat dua arah (dua pihak) atau timbal balik;

d. Hubungan tersebut tetap dalam kerangka konsep atau prinsip
kekeluargaan, gotong royong, dan negara kesatuan;

e. Hubungan kedua unsur tersebut berkedudukan sederajat dan tidak
saling mendominasi satu sama lain.

Dari kesimpulan pola hubungan kewenangan BPD dan Kepala Desa tersebut

dirinci lebih lanjut ke dalam beberapa jenis hubungan, yakni:71

a. Hubungan perundang-undangan  (legislation);
b. Hubungan anggaran (budgeting);
c. Hubungan pengawasan (controlling);
d. Hubungan pertanggungjawaban (responsibility); dan
e. Hubungan administrasi (administrative relation).

Selain permasalahan di atas, muncul pula satu hal baru dalam hal

penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam bentuk Musyawarah Desa. UU 6/14

melahirkan Musyawarah Desa melalui Pasal 1 angka 5 yang berbunyi

“Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah

antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat

yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal

yang bersifat strategis.”

Musyawarah Desa ini menggantikan banyak posisi penting BPD sesuai

pengaturan-pengaturan di PP 72/2005. Pasal 54 Ayat (2) menjelaskan apa yang

dimaksud dengan isu strategis yang dapat disepakati di dalam Musyawarah Desa,

yakni:

a. Penataan Desa;
b. Perencanaan Desa;

71 Ibid.
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c. Kerja sama Desa;
d. Rencana investasi yang masuk ke Desa;
e. Pembentukan BUM Desa;
f. Penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
g. Kejadian luar biasa.

Peran penting musyawarah Desa dalam penentuan isu strategis tersebut di

dalam UU 6/14 juga dapat dilihat secara tersebar di dalam pasal-pasal UU tersebut.

Berikut merupakan sistemasi peran Musyawarah Desa sesuai UU 6/14 dalam

beberapa hal terkait desa:

a. Perubahan status desa menjadi kelurahan (Pasal 11 Ayat (1) UU
6/14);

b. Pemilihan Kepala Desa dalam rangka Kepala Desa diberhentikan
(Pasal 47 Ayat (3) UU 6/14);

c. Laporan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa (Pasal
82 Ayat (4) UU 6/14);

d. Partisipasi masyarakat desa untuk menanggapi laporan
pelaksanaan pembangunan desa  melalui Musyawarah Desa (Pasal
82 Ayat (5) UU 6/14);

e. Kesepakatan pendirian BUM Desa melalui Musyawarah Desa
(Pasal 88 Ayat (1) UU 6/14);

f. Musyawarah kerja sama dengan pihak ketiga (Pasal 93 Ayat (2)
UU 6/14); dan

g. Prakarsa masyarakat desa dalam perubahan status desa melalui
Musyawarah Desa (Pasal 100 Ayat (1) UU 6/14).

Salah satu politik hukum penting dalam UU 6/14 adalah dalam rangka

meningkatkan kinerja kelembagaan di desa, memperkuat kebersamaan, serta

meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan memunculkan

Musyawarah Desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang

dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar dalam

menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa. UU 6/14 memiliki semangat dan

politik hukum yang bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat

lebih sesuai dengan keadaan, kondisi, dan kebiasaan yang ada di tingkat desa.
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Selain itu dengan munculnya Musyawarah Desa, saluran demokrasi secara

langsung untuk masyarakat desa secara jelas dibuka.

Dilihat dari pengaturan tersebut, kedudukan BPD sebagai lembaga

demokratisasi di desa telah bergeser dan dalam hal-hal strategis penyelenggaraan

pemerintahan desa banyak diambil alih penentuannya melalui mekanisme

Musyawarah Desa. Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD, sesuai Pasal 1

angka 5 UU 6/14, hal tersebut menegaskan kedudukan BPD sebagai lembaga

yang ikut serta dalam Pemerintahan Desa sebagai pengawas jalannya

pemerintahan.

2.2.2. Struktur Badan Permusyawaratan Desa

Struktur BPD dapat kita lihat melalui pengaturannya di PP 72/2005 mulai

dari Pasal 30 hingga Pasal 32. Pada dasarnya BPD sebagai lembaga demokratisasi

di desa sekaligus badan perwakilan masyarakat desa beranggotakan wakil dari

penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan

dengan cara musyawarah dan mufakat. 72 Berdasarkan keterwakilan wilayah

mensyaratkan bahwa anggota BPD tersebut harus berdomisili di wilayah desa

yang bersangkutan, sehingga anggota BPD adalah tepat merupakan wakil

masyarakat desa terkait.

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat

diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah

anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan

72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Op. Cit., Ps. 30 Ayat (1).
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paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah

penduduk, dan  kemampuan keuangan desa.

Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua,

dan 1 (satu) orang Sekretaris. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD

secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan

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

anggota termuda.

Pasal 30 Ayat (1) dan (2) PP 72/2005 menegaskan bahwa anggota BPD

ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, di mana anggota BPD terdiri

dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan

tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jimly Asshiddiqie menyatakan terdapat

dua metode penyaluran aspirasi masyarakat yang berdaulat dalam sistem

demokrasi, yakni: direct democracy (bersifat langsung) dan indirect democracy

(bersifat tidak langsung.73 Lebih lanjut lagi beliau menjelaskan bahwa terdapat

delapan cara pelaksanaan direct democracy, yakni:

a. Pemilihan umum (general election);
b. Referendum;
c. Prakarsa (initiative);
d. Plebisit (plebiscite);
e. Recall;
f. Mogok kerja;
g. Unjuk rasa; dan
h. Pernyataan pendapat melalui pers bebas.

Sementara untuk indirect democracy dilaksanakan melalui lembaga perwakilan

atau parlemen.

73 Jimly Asshiddiqie, Op. Cit., hlm 739-740.
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Pendapat tersebut dapat kita urai bahwa dua cara penyampaian aspirasi

masyarakat yang berdaulat dalam sistem demokrasi  bersifat tidak limitatif. Di

Indonesia sendiri kedua cara tersebut juga dipakai dalam penyelenggaraan negara.

Direct democracy dilaksanakan melalui pemilihan umum eksekutif pusat maupun

daerah, juga pemilihan langsung untuk anggota DPR dan MPR, DPD dan MPR,

DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota. Indirect democracy

dilaksanakan melalui pengambilan keputusan oleh perwakilan masyarakat, dalam

hal ini dilakukan oleh DPR, DPD, dan DPRD. Pengambilan kebijakan kenegaraan

yang tentu berhubungan erat dengan kepentingan masyarakat dapat disesuaikan

dengan kepentingan masyarakat melalui para wakil masyarakat yang duduk di

parlemen.74

Keanggotaan BPD yang didasarkan pada musyawarah dan mufakat dapat

dipertanyakan kedemokratisannya apabila kita sandingkan dengan teori di atas.

Apakah musyawarah dan mufakat merupakan sarana demokratis dalam pengisian

keanggotaan BPD? Di dalam delapan cara direct democracy tidak ditemukan

bentuk musyawarah dan mufakat. Terlebih lagi terdapat ketidakjelasan bagaimana

prosedur musyawarah dan mufakat tersebut, siapa yang berhak untuk ikut serta

dalam proses musyawarah dan mufakat tersebut. Penentuan keanggotaan BPD

yang didasarkan pada penunjukan berikut limitasi anggota BPD berupa Ketua

Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh

masyarakat lainnya, sejatinya telah menutup proses direct democracy masyarakat

desa dan tidak berkesesuaian juga dengan prinsip otonomi asli. Selain itu, Kepdes

74 Ibid.
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juga berpeluang untuk mengkooptasi BPD karena yang menentukan anggota-

anggotanya adalah dirinya. 75

BPD merupakan parlemen desa, 76 tentu seyogyanya dalam penentuan

keanggotaannya dilakukan melalui direct democracy, tepatnya melalui Pemilihan

Umum. Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang merumuskan

empat tujuan pokok penyelenggaraan pemilihan umum, yakni:77

a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan
pemerintahan secara tertib dan damai;

b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan
mewakili kepentingan masyarakat di lembaga perwakilan;

c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan masyarakat; dan
d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Gagasan penentuan keanggotaan BPD melalui pemilihan langsung akan

berkesesuaian dengan tujuan pokok penyelenggaraan pemilihan umum poin b), c),

dan d). Tidak hanya itu, melalui pemilihan umum untuk keanggotaan BPD

kepentingan masyarakat desa selaku stake holder akan lebih terjaga dan di lain

pihak memberikan legitimasi politik kepada anggota BPD terkait. 78 Melalui

prosedur pemilihan umumlah proses keanggotaan BPD mampu dijaga

kedemokratisannya, sehingga tentu juga akan berpengaruh terhadap demokratisasi

di desa bersangkutan.

Kehadiran BPD harus memberikan ruang publik kepada masyarakat desa

untuk memunculkan partisipasi masyarakat desa untuk membentuk BPD tanpa

campur tangan pemerintah atasnya atau hal lain.79 Dengan pemilihan langsung,

75 Hanif Nurcholis, Op. Cit., hlm. 195.
76 Moh. Mahfud MD, Loc. Cit.
77 Jimly Asshiddiqie, Op. Cit., hlm 754.
78 Ibid, hlm. 757.
79 Bambang Eka Cahya Widodo, Op. Cit., hlm 205.
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prinsip demokrasi sekaligus pemenuhan kedaulatan dan kebebasan masyarakat

desa terkait keanggotaan BPD bisa terjaga.

BPD berwenang untuk menggali, menampung, menghimpun, merumuskan

dan menyalurkan aspirasi masyarakat, 80 sehingga dengan kehadiran BPD

kedaulatan masyarakat desa pada dasarnya telah terwakilkan. Partisipasi

masyarakat dalam PP 72/2005 hanya diatur di dalam Pasal 57 yang menyatakan

bahwa masyarakat desa berhak untuk memberikan masukan secara lisan atau

tertulis terkait penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa. Di dalam

penjelasan Pasal tersebut dilaksanakan berdasarkan tata tertib BPD. Penyusunan

Tata Tertib BPD merupakan kewenangan BPD. 81 Dalam menjalankan

kewenangan tersebut harus jelas kepada siapakah BPD bertanggung jawab.

Dengan pemilihan langsung, tanggung jawab BPD juga akan menjadi jelas kepada

masyarakat desa secara langsung sebagai pemilih, sehingga dalam melaksanakan

wewenang dan fungsinya BPD mampu demokratis dan berkesesuaian dengan

kepentingan masyarakat desa.

Selain perihal penentuan keanggotaan BPD di atas, ada beberapa perihal

lain terkait struktur BPD, yakni Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi,“Rapat

pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua

dibantu oleh anggota termuda.” Substansi pasal tersebut mengatur mengenai

siapa yang didaulat memimpin rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali,

yakni oleh anggota tertua dibantu oleh anggota termuda. Pengaturan pasal ini

sesungguhnya tidaklah demokratis dan  substansial, mengingat umur tidak

80 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Op. Cit., Ps. 35 huruf e.
81 Ibid, Ps. 35 huruf f.
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menentukan kapabilitas seseorang, sehingga penentuan pemimpin rapat pemilihan

Pemimpin BPD berdasarkan umur berpotensi merusak demokratis atau tidaknya

rapat tersebut. Isi pasal tersebut tidaklah memenuhi berlakunya asas persamaan

(Similia Similus atau equality before the law)82 dan asas demokrasi. Setiap orang

adalah sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta setiap warga negara

memiliki kesempatan yang sama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan itulah umur tentu xtidak dapat dijadikan pembeda seseorang mampu

memimpin jalannya rapat pemilihan Pimpinan BPD atau tidak.

Pengaturan mekanisme mengenai rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk

pertama kali diserahkan kepada anggota BPD yang memang diberi hak untuk

memilih Pimpinan BPD sesuai Pasal 33 Ayat (2) PP 72/2005 dengan cara

musyawarah dan mufakat. Terkait siapa yang memimpin rapat pemilihan

Pimpinan BPD tersebut tidak perlu ditentukan berdasarkan umur, melainkan

ditentukan melalui kebiasaan atau hasil musyawarah dan mufakat anggota BPD.

Dengan begitu otonomi asli desa sekaligus demokratisasi desa dalam struktur

BPD mampu dijaga.

UU 6/14 melalui Pasal 56 Ayat (3) nya mengatur berbeda dengan PP

72/2005 Pasal 30 Ayat (3) perihal pengusulan kembali anggota BPD. Pengaturan

PP 72/2005 hanya memperbolehkan satu (1) kali pengusulan kembali masa

jabatan seorang anggota BPD, sementara UU 6/14 memperbolehkan pengusulan

kembali seorang anggota BPD hingga tiga (3) kali. Hal ini lebih sesuai dengan

kondisi masyarakat desa, yang secara jumlah individunya belum tentu memadai

82 Jimly Asshiddiqie, Op. Cit., hlm. 307.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LEMBAGA DEMOKRATISASI DI DESA DALAM 
KAITANNYA DENGAN OTONOMI DESA 

STEPHEN FIRMAWAN PANGHEGAR



52

pergantian anggota BPD yang terlalu aktif. Dengan bertambahnya kemungkinan

pengusulan kembali seorang anggota BPD ini tentu membawa dampak bagi

jalannya demokratisasi di desa yang lebih kondusif. Tidak hanya perihal di atas,

UU 6/14 juga mempertimbangkan keikutsertaan perempuan dalam keanggotaan

BPD melalui Pasal 58 Ayat (1)nya.

Di dalam internal BPD, UU 6/14 juga menghapuskan rapat BPD

sebagaimana diatur di dalam PP 72/2005 Pasal 38. UU 6/14 melalui Pasal 65nya

mengatur bukan rapat BPD, melainkan musyawarah BPD. Hal terutama yang

berubah adalah pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah

guna mencapai mufakat, dan apabila tidak tercapai baru ditentukan dengan cara

pemungutan suara. PP 72/2005 secara limitatif hanya menyediakan mekanisme

pengambilan keputusan melalui pemungutan suara. Dengan musyawarah BPD ini,

diharapkan dalam mencari keputusan yang tepat dapat disesuaikan dengan kondisi

dan kebiasaan lokal.

UU 6/14 juga mengatur lebih tegas mengenai hak dan kewajiban

masyarakat desa melalui Bab VII nya. Mengenai penentuan anggota BPD, UU

6/14 melalui Pasal 68 huruf d angka 3 memberikan hak kepada masyarakat desa

untuk memilih anggota BPD. Secara tidak langsung pengaturan ini menawarkan

opsi penunjukan keanggotaan BPD dengan pemilihan.

2.2.3. Fungsi dan Tugas Pokok Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 34 PP 72/2005 menegaskan fungsi BPD, yaitu, “BPD berfungsi

menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat.”
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Perlu diketahui bahwa pengaturan fungsi BPD ini berbeda antara pengaturan

UU 32/2004 jo PP 72/2005 dan pengaturan sebelumnya (UU 22/99). BPD tidak

lagi memiliki fungsi pengayoman adat. 83 Hal ini oleh sebagian ahli dinilai

meniadakan salah satu fungsi khusus BPD yang sejatinya diperlukan mengingat

entitas desa yang memiliki karakteristik unik dan beraneka ragam. Namun ada

juga pendapat yang menyatakan bahwa pandangan di atas tidak lagi sesuai dengan

realita dan perkembangan desa sekarang.

Dengan hilangnya fungsi pengayoman adat, desa dianggap tidak dapat

dipandang tidak lagi sebagai entitas self-governing community atau zelfbestuur

gemeinschap, melainkan sebagai unit birokrasi pemerintahan seperti

kabupaten/kota.84 Fungsi-fungsi BPD yang sekarang diatur melalui UU 32/2004

dan PP 72/2005 dianggap diatur menurut model pemerintahan modern. 85

Pengaturan demikian diharapkan mampu membuat desa dapat berkembang

dengan realita yang ada, karena mempertahankan desa dengan otonomi aslinya

terlampau sulit dan hampir mustahil adanya.

Fungsi-fungsi BPD di atas dilaksanakan melalui wewenang yang diberikan

kepada BPD. Pasal 35 PP 72/2005 mengatur tentang kewenangan BPD, berbunyi:

“BPD mempunyai wewenang:
a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan

desa dan peraturan kepala desa;
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan

menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
f. Menyusun tata tertib BPD.”

83 Bandingkan Ps. 104 UU 22/99 dan Ps. 209 UU 32/2004 jo. 34 PP 72/2005.
84 Hanif Nurcholis, Op. Cit., hlm. 210.
85 Ibid, hlm. 193.
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Fungsi dan wewenang tersebut juga harus ditunjang dengan peran serta

masyarakat secara langsung. BPD adalah lembaga demokratisasi dan lembaga

perwakilan masyarakat desa, namun poros utama demokratisasi di desa juga

berada di tangan masyarakat desa. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa adalah hak untuk memberikan masukan

secara lisan atau tertulis terkait penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan

desa.86

Sesuai dengan kedudukan BPD yang telah bergeser, UU 6/14 memberikan

pengaturan baru atas fungsi BPD melalui Pasal 55, di mana BPD memiliki fungsi

sebagai berikut:

a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama

Kepala Desa;

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, BPD merupakan lembaga perwakilan

atau parlemen desa. Namun perlu ditegaskan kembali bahwa BPD sebagai

lembaga demokratisasi di desa ini bukanlah penyelenggara pemerintahan desa,

melainkan sebagai lembaga yang ikut serta dalam bentuk pengawasan terhadap

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD memiliki fungsi-fungsinya seturut

pengaturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah UU

6/14. Analisis terhadap fungsi dan tugas pokok BPD yang didasarkan pada

pengaturan positif tersebut perlu dilakukan berdasar patokan di atas.

86 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Op. Cit., Ps. 57.
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Seperti ajaran John Locke, pada dasarnya setiap individu dari masyarakat

desa memiliki hak-hak dasarnya yang kemudian diserahkan sebagian melalui

suatu perjanjian masyarakat, yang pada akhirnya diakhiri dengan penunjukkan

penguasa yang diharapkan mampu menjaga hak-hak dan kesejahteraan

masyarakatnya.87 Dalam menjalankan pemerintahannya, penguasa tersebut harus

dibatasi oleh hak-hak dasar masyarakat desanya yang telah diserahkan melalui

perjanjian tersebut. Bentuk nyata pembatasan tersebut adalah melalui pengaturan.

Kegiatan pengaturan di atas tentu dapat mengurangi hak dan kebebasan

masyarakat desa, membebani harta atau kekayaan masyarakat desa, atau berupa

pengaturan pendapatan dan pengeluaran desa.88 Pengaturan tersebut tentu harus

dikontrol oleh masyarakat desa sendiri sebagai stake holder kegiatan

pemerintahan desa. Bentuk kontrol inilah yang pada akhirnya melekat pada fungsi

BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa, yakni fungsi pengawasan.

Jimly Asshiddiqie merinci fungsi kontrol oleh parlemen sebagai lembaga

perwakilan berupa:89

a. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (control of policy
making);

b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (control of policy
executing);

c. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja (control of
budgeting);

d. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja (control
of budget implementation);

e. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (control of government
performances); dan

f. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (control of
political appointment of public affairs).

87 Soehino, Op. Cit., hlm. 108.
88 Jimly Asshiddiqie, Op. Cit., hlm. 162.
89 Ibid, hlm 163.
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BPD melakukan fungsi kontrol di atas melalui wewenang dan haknya.

Setiap perumusan dan penentuan kebijakan (dalam hal ini berupa peraturan desa

atau peraturan kepala desa misalnya) ada di dalam pengawasan BPD. Begitu pula

dengan kegiatan penganggaran berikut pelaksanaan anggaran desa juga harus

dalam kontrol BPD. Kegiatan tersebut juga berhubungan erat dengan kinerja

pemerintahan, di mana BPD juga dapat melakukan kontrol melalui hak dan

wewenangnya. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat juga menjadi bagian

dari kontrol BPD, misalnya pengangkatan hingga pemberhentian Kepala Desa

tidak luput dari pantauan BPD. Keenam bentuk fungsi kontrol yang melekat pada

BPD di atas saling berhubungan dan berkesinambungan.90

Perlu disadari pula bahwa fungsi kontrol sejatinya merupakan fungsi

terpenting dari sebuah parlemen, melebihi fungsi pengaturan. 91 Hal ini

dikarenakan pada hakikatnya parlemen merupakan wadah di mana aspirasi dan

kepentingan masyarakat diperjuangkan untuk menjadi materi kebijakan dan

menjaga kebijakan tersebut dilaksanakan secara tepat untuk masyarakat.

Demikian pula BPD dalam menjalankan fungsi kontrolnya, setiap anggota BPD

juga harus memahami pentingnya fungsi kontrol BPD terhadap penyelenggaraan

pemerintahan desa.92

Dalam PP 72/2005 Pasal 34 dijelaskan bahwa BPD berfungsi untuk

menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Sementara Pasal 55 UU 6/14

90 Baca Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa,Op. Cit., Ps. 35, 36, dan
37.

91 J imly Asshiddiqie, Op. Cit., hlm. 165.
92 Baca Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa,Op. Cit., Ps. 37 Ayat (2)

huruf d. Anggota BPD diwajibkan untuk menyerap, menampung, menghimpun, dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
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disebutkan bahwa BPD berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan

Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Terdapat perubahan mendasar di dalam

pengaturan ini, di mana fungsi Pengaturan BPD pada dasarnya telah dihilangkan.

BPD yang pada awalnya merupakan lembaga pembuat Peraturan Desa,

melalui pengaturan UU 6/14, BPD telah berubah menjadi lembaga yang hanya

mampu untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa saja.

Perubahan ini dapat kita teliti pula melalui hak BPD dan anggota BPD.

Terkait perbedaan pengaturan mengenai hak BPD dan hak anggota BPD dapat

dilihat melalui tabel berikut:

PERBANDINGAN PENGATURAN HAK BPD DAN HAK ANGGOTA BPD

ANTARA PP 72/2005 DAN UU 6/14

PP 72/2005 UU 6/14

Pasal 36

“BPD mempunyai hak:

a. Meminta keterangan

kepada Pemerintah

Desa;

b. Menyatakan pendapat.”

Pasal 61

“BPD berhak:

a. Mengawasi dan meminta keterangan

tentang penyelenggaraan

Pemerintahan Desa kepada

Pemerintah Desa;

b. Menyatakan pendapat atas

penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa; dan
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c. Mendapatkan biaya operasional

pelaksanaan tugas dan fungsinya dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa.”

Pasal 37 Ayat (1)

“Anggota BPD mempunyai

hak:

a. Mengajukan rancangan

peraturan desa;

b. Mengajukan

pertanyaan;

c. Menyampaikan usul

dan pendapat;

d. Memilih dan memilih;

dan

e. Memperoleh

tunjangan.”

Pasal 62

a. “Anggota BPD berhak:

b. Mengajukan usul rancangan Peraturan

Desa;

c. Mengajukan pertanyaan;

d. Menyampaikan usul dan/atau

pendapat;

e. Memilih dan dipilih; dan

f. Mendapat tunjangan dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa.”

Penambahan diksi “... tentang penyelenggaraan pemerintahan desa ...” pada

pasal 61 huruf a kembali menegaskan hilangnya kedudukan BPD sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa.

Selain itu, apabila dicermati lebih lanjut juga terdapat perbedaan dalam

rangka menjalankan fungsi pengaturan, yakni di dalam Pasal 62 huruf b UU 6/14

dibandingkan dengan Pasal 37 Ayat (1) PP 72/2005. Dalam pengaturan PP
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72/2005 BPD diposisikan sebagai lembaga yang membentuk peraturan desa. Hal

ini memperkuat perbedaan fungsi yang sebelumnya telah diurai. UU 6/14

menempatkan BPD tidak lagi sebagai lembaga pembentuk Peraturan Desa, lebih

dari itu Pasal 62 huruf b UU 6/14 hanya memberikan hak kepada anggota BPD

untuk mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, bukan hak mengajukan

rancangan Peraturan Desa sebagaimana diatur sebelumnya di dalam Pasal 37 ayat

(1) PP 72/2005.

Sesuai dengan Pasal 55 UU 6/14, salah satu fungsi BPD adalah membahas

dan menyepakati peraturan desa bersama Kepala Desa. Fungsi tersebut adalah

termasuk ke dalam fungsi pengawasan di atas. Fungsi pengawasan timbul atas

dasar BPD yang merupakan cermin kedaulatan masyarakat, dalam hal ini berupa

BPD sebagai lembaga perwakilan atau parlemen desa. Dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa dibutuhkan suatu bentuk pengaturan93, dalam hal ini berbentuk

Peraturan Desa. Peraturan Desa sesuai dengan Pasal 69 Ayat (3) UU 6/14

ditetapkan oleh BPD setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD. BPD

sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa pada akhirnya diberikan

kewenangan untuk membahas dan menyepakati pengaturan tersebut sebagai

bentuk pengawasan. Hal ini berkesesuaian dengan kedudukan BPD seturut UU

6/14 yang telah diuraikan sebelumnya.

Selain fungsi pengawasan tersebut, BPD juga memiliki fungsi utama berupa

fungsi perwakilan. Hal ini berhubungan pula dengan kedudukan BPD sebagai

parlemen desa. Dalam sejarah kata “Parlemen” berkaitan erat dengan kata “le

93 Baca Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587), Ps. 55 Ayat (2).
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parle” yang memiliki arti “to speak” atau “berbicara”. Melalui kata tersebut dapat

diartikan bahwa Parlemen adalah wakil masyarakat dan juru bicara masyarakat

yang menyuarakan aspirasi, kepentingan, dan pendapat masyarakat. Begitu pula

dengan BPD sebagai lembaga perwakilan sekaligus lembaga demokratisasi di

desa. BPD memiliki fungsi sebagai wadah untuk kepentingan dan aspirasi

masyarakat desa yang diwakilinya bisa diperjuangkan dan didengar dalam proses

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Melalui BPD hak-hak dasar dan politik

masyarakat desa dapat ditegakkan. Atas dasar itulah fungsi perwakilan atau

representasi muncul.

Fungsi perwakilan BPD ditunjukkan dengan keanggotaan BPD yang berasal

dari masyarakat desa sendiri. Perihal keanggotaan telah dibahas di sub-bab

sebelumnya, bahwa sejatinya pemilihan umum adalah cara yang harus ditempuh.

Fungsi perwakilan ini ditegaskan melalui pengaturan UU 6/14 yang

mengatur fungsi BPD yang salah satunya adalah menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat desa.94 Bentuk indirect democracy inilah yang menunjukkan

fungsi perwakilan yang dimiliki BPD penting adanya. BPD menjadi wadah

aspirasi, kepentingan, dan pendapat masyarakat. BPD juga menjadi corong

masyarkat, singkatnya sebagai sarana demokrasi desa.

Sebagai perwakilan masyarakat desa, BPD juga diberi hak untuk

mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa

kepada Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat atas penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

94 Undang-Undang No. ... Tahun 2013 Tentang Desa,Op. Cit., Ps. 55 huruf b.
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Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.95 Hal ini juga merupakan bagian dari

fungsi pengawasan sekaligus perwakilan BPD dalam rangka menjunjung aspirasi,

kepentingan, dan pendapat masyarakat desa sebagai parlemen desa yang

berkedudukan sebagai lembaga yang ikut serta di dalam Pemerintahan Desa.

Anggota BPD juga diberi hak untuk mengajukan pertanyaan maupun usul

dan/atau pendapat.96

95 Ibid, Ps. 61 huruf a dan b.
96 Ibid, Ps. 62 huruf b dan c.
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