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Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab tentang Relasi Kelembagaan antara Kepala Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Plumbungan Kecamatan Sukodono
Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan teori kelembagaan Huntington untuk
menjawab tingkat kelembagaan, teori formulasi kebijakan publik David Easton untuk
menggambarkan proses pembuatan peraturan Desa, dan konseptualisasi tentang sistem
pemerintahan Presidensial untuk menjawab relasi lembaga eksekutif dan yudikatif di Desa.
Peneliti menggunakan metode Penelitian Deskriptif Kualitatif untuk menjelaskan dan
mendeskripsikan kondisi yang sedang terjadi dilapangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian
ini bahwasanya relasi antara kepala desa sebagai lembaga eksekutif dan Badan
Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif adalah berkedudukan setara sebagai mitra
kerja tanpa ada subordinasi dibawahnya. Tetapi karena kurangnya pemahaman mengenai
struktur pemerintahan mengakibatkan adanya kekuatan lembaga di salah satu pihak. Kepala
Desa lebih mendominan dalam perumusan Peraturan Desa daripada Badan
permusyawaratan Desa dikarenakan ternyata kelembagaan Kepala Desa Lebih kuat
dibandingkan dengan BPD, dalam proses pembuatannya melalui 3 tahap yaitu input, proses
dan output. Input terdiri dari tuntutan dan dukungan oleh masyarakat Desa melalui
perwakilan- perwakilan yang dibahas dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan
Desa (Musrenbangdes) yang kemudian disahkan oleh BPD menjadi sebuah output yaitu
Peraturan Desa Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Kata kunci : Relasi lembaga, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa,pembuatan
Perdes

Pendahuluan

Pemerintahan desa merupakan pemerintahan terkecil dari penyelenggaraan
pemerintahan daerah, pemerintahan berhubungan langsung dengan masyarakat desa, oleh
karena itu hubungan yang sangat menentukan dari berjalannya pemerintahan daerah
ditentukan oleh pemerintahan desa yaitu kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) sebagai bagian dari pemerintahan di desa. Diharapkan dengan adanya pemerintahan di
desa ini dapat lebih peka terhadap permasalahan yang ada didalam masyarakat desa . Kepala



desa beserta Badan Permusyawaratan Desa berhak untuk mengatur masyarakatnya dalam
bentuk Peraturan Desa yang telah disepakati bersama- sama masyarakat desa.

Bentuk negara kita adalah Negara Kesatuan, dimana didalam Negara Kesatuan dibagi
menjadi 2 bentuk , yang pertama adalah Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi yaitu
segala sesuatu urusan negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat dan daerah
tinggal melaksanakannya, dan yang kedua adalah Negara Kesatuan dengan sistem
desentralisasi yaitu daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
(Kansil, 2008)

Desa merupakan bentuk sistem pemerintahan yang desentralisasi, sehingga
Pemerintah pusat harus menghormati otonomi yang dimiliki oleh desa, sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat
melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan,
harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. (Widjaja, 2003)

Kepala desa merupakan unit Pemerintah tertinggi desa yang bertanggung jawab penuh
atas kesejahteraan masyarakat desa yang diaturnya, sehingga efektifitas kepala desa sangat
menentukan maju tidaknya desa tersebut. Dibutuhkan pula pengawas yang berfungsi untuk
mengawasi kinerja pemerintahan kepala desa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan
Desa atau yang sering disebut dengan BPD. Dengan adanya BPD, maka akan tercapai
keseimbangan kinerja pemerintahan desa. Selain fungsi pengawasan dibentuknya BPD juga
berfungsi dalam penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa serta fungsi legislasi yaitu
ikut berperan dalam pembuatan Peraturan Desa bersama- sama kepala desa, dimana Peraturan
Desa tersebut kemudian akan dipertanggung jawabkan dan dilaporkan kepada Bupati.

RPJMdes merupakan Peraturan yang dibuat untuk pembangunan desa memuat arah
kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa, yang
dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa( RKP-Desa ). Pelaksanaan pembangunan
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan strategi untuk mencapai arah dan tujuan
pembangunan secara maksimal.

Pokok permasalahan  dalam hubungan BPD dan kepala desa dalam perumusan
Peraturan Desa yang sering terjadi adalah kurangnya koordinasi dan solidaritas pada tahap
formulasi kebijakan sehingga mengakibatkan hasil kebijakan yang berupa Peraturan Desa itu
tidak dapat mencapai hasil yang optimal sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Kurangnya
koordinasi tersebut membuat perumusan kebijakan yang kurang efektif dan efisien.
Pelaksanaan pemerintahan desa yang efektif sangat dibutuhkan dalam proses perumusan
Peraturan Desa, kepala desa dan BPD merupakan dua unsur yang sangat penting yang harus
bersama- sama dalam menetapkan, menyetujui dan merumuskan Peraturan Desa.

Peneliti mengambil topik relasi kelembagaan antara kepala desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) hubungannya dalam pembuatan Peraturan Desa tentang
Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMdes) ini dirasa sangat menarik, karena
dari fenomena yang terjadi sering ditemukan bahwasanya diantara dua lembaga yang



mempunyai mitra sejajar, sangat sulit untuk dapat berjalan seimbang dalam hal pemikiran dan
pengambilan keputusan, karena dua lembaga yang ada di desa ini  keduanya sangat
menentukan dan mempengaruhi perubahan desa yang dipimpinnya, dua lembaga ini
mempunyai kewenangan yang sama- sama besar, sehingga perlu diteliti kekuasaan mana yang
lebih besar dan berpengaruh dari kedua lembaga tersebut, dan hubungan relasinya dengan
pembuatan Perdes tentang RPJMdes ini.

Dalam penelitian ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut: rumusan yang
pertama mengenai Bagaimana proses perumusan Peraturan Desa tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) Plumbungan Kecamatan Sukodono
Kabupaten Sidoarjo, yang hubungannya dengan tahap penyusunan RPJMDes dan siapa- siapa
saja aktor yang lebih mendominan dalam pembuatan RPJMDes Plumbungan Kecamatan
Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Rumusan masalah yang kedua adalah Bagaimana relasi Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa dalam perumusan RPJMDes Plumbungan
Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bagaimanapun juga diharapkan berguna baik secara toeritis
maupun secara praktis. Dengan kata lain kegunaan teoritis berarti hasil penelitian memberikan
kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan secara praktis berarti hasil
penelitian memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan guna perbaikan kedepan.

Untuk pemerintahan desa mencangkup Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa
(BPD), dalam penelitian ini diharapkan agar dapat menjalankan fungsi pemerintahannya
dengan baik, dengan kata lain relasi diantara kedua lembaga harus dapat seimbang sebagai
mitra kerja pemerintahan di desa, dapat merumuskan Peraturan Desa dengan pertimbangan
yang sangat matang, dengan tujuan untuk mengatur dan mengikat masyarakat desa diseluruh
bidang kegiatan sebagai bentuk perwujudan kesejahteraan masyarakat di desa.

Untuk masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam ikut serta
berperan aktif dalam kemajuan dan pembangunan desa, khususnya dalam proses pengambilan
keputusan publik berupa Peraturan Desa, serta ikut membantu dan mendukung jalannya
pemerintahan di desa.

Metode Penelitian
Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah metode
deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan menjelaskan atau mendeskripsikan apa
yang sedang berlaku. Di dalamnya terdapat upaya untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis,
dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.

Metode kualitatif dimana peneliti mengamati fenomena yang terjadi dilapangan yang
sifatnya menggambarkan dan menjabarkan temuan yang ada dilapangan, dan kemudian
memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan,



perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian diskriptif ini yaitu prosedur
penelitian berdasarkan data deskriptif, yaitu berupa lisan atau tertulis dari seorang subjek yang
telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang
tidak dirubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan
kebenarannya.

Teknik Pengumpulan Informan

Teknik pengumpulan Informan menggunakan  teknik purposif, yaitu teknik
pengambilan informan secara sengaja, peneliti menentukan sendiri informan yang diambil
karena ada pertimbangan- pertimbangan tertentu. Peneliti secara sengaja mengambil informan
tersebut, karena dirasa mampu untuk mewakili jawaban penelitian yang diajukan melalui
wawancara mendalam.

Dengan demikian, penelitian ini sengaja memilih subyek yang dirasakan mengetahui
dan mengalami sendiri aktivitas yang berhubungan dengan pembuatan Peraturan Desa
tersebut,subyek tersebut antara lain, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa ( BPD),
lembaga terkait, serta masyarakat desa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah usaha untuk mengumpulkan bahan yang
berhubungan dengan penelitan yang diambil yaitu dapat berupa data, fakta, gejala, maupun
informasi yang sifatnya valid ( sebenarnya), realible ( dapat dipercaya) dan objektif ( dengan
kenyataan). Langkah yang pertama dalam teknik pengumpulan data adalah Observasi, yaitu
metode pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala- gejala
subyek yang diteliti, baik pengamatan itu dilakukan dengan situasi buatan maupun situasi
yang sebenarnya yang khusus diadakan. Dalam observasi ini peneliti akan mengamati secara
langsung bagaimana keterkaitan Kepala desa dengan BPD dalam pembuatan Peraturan Desa.
Langkah kedua adalah wawancara, yaitu pengumpulan data melalui komunikasi secara
langsung dengan subjek penelitian dilokasi penelitian, tujuannya karena peneliti ingin
mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam mengenai keterkaitan Kepala desa
dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam pembuatan Peraturan Desa. Dan langkah
terakhir adalah dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data didasarkan pada dokumen-
dokumen atau catatan- catatan resmi seperti Undang- Undang, media cetak maupun media
elektronik.

Proses pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
Plumbungan

Dalam teori yang dikemukakan oleh David Easton, melihat bahwa dalam perumusan
kebijakan menggunakan model sistem yang mencangkup 3 komponen yaitu input, proses
politik, dan output (Nugroho, 2012). Proses pembuatan RPJMdes Plumbungan tahun 2010,
terdapat input (masukan) dalam proses kebijakan yaitu berupa kegiatan sosialisasi/ orientasi
oleh perangkat desa kepada seluruh masyarakat Desa Plumbungan dan mengundang beberapa



perwakilan dari masyarakat desa untuk ikut terlibat langsung didalam proses pembuatan
peraturan desa, kemudian diproses dalam musyawarah desa yaitu MUSRENBANGDes,
pembahasan oleh BPD, dan Rapat umum kepala desa dan BPD untuk penetapan perdes,
terakhir menghasilkan output yaitu keputusan berupa kebijakan publik RPJMDes itu sendiri.

Tahap sosialisasi/ orientasi bertempat di Balai Desa Plumbungan pada waktu itu
sedangkan materi yang disampaikan dalam sosialisasi yaitu mengenai visi dan misi kepala
desa, perencanaan pembangunan desa dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
desa.Rangkaian acara sosialisasi rencana penyusunan RPJMdes tahun 2010 adalah menyusun
dan menetapkan jadwal dan agenda untuk masing- masing tahapan dalam bentuk kegiatan oleh
peserta rapat.

Musrenbangdes merupakan sebuah tempat untuk membahas perencanaan
pembangunan yang melibatkan seluruh perwakilan dari masyarakat Desa.Dari masing- masing
perwakilan inilah suara masyarakat dapat diwakilkan, sehingga secara tidak langsung
masyarakat juga dilibatkan dalam hal pembuatan perdes. Kepala desa berperan penting dalam
hal musyawarah ini, beliau mendominasi kegiatan musyawarah desa ini, dengan membacakan
visi dan misi kepala desa beserta rancangan- rancangan pembangunan yang akan dibahas
bersama dalam forum musyawarah desa.

Dalam tahap pembahasan oleh BPD, BPD selaku lembaga permusyawaratan di Desa
hanya menyetujui apa yang sudah dibahas dalam musrenbangdes, tidak ikut terlibat aktif
dalam pembahasan di musrenbangdes. Apabila ada kesalahan , kekurangan dan atau
kekeliruan, maka BPD berwenang untuk menegur serta meminta kepala desa untuk melakukan
perbaikan dan pembetulan. Setelah dalam pembahasan oleh BPD dinyatakan tidak ada
masalah maka BPD membuat surat keputusan BPD tentang persetujuannya terhadap
rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang
RPJMDes.

Tahap terakhir yaitu rapat BPD dengan Kepala desa untuk persetujuan dan
pengesahan terhadap Peraturan Desa tentang RPJMDes .dalam rapat antara kedua lembaga ini
yang kemudian akan disusun menjadi sebuah RPJMDes dalam bentuk tertulis dan diserahkan
kepada sekretaris desa untuk dinaskahkan menjadi sebuah RPJMDes. RPJMDes yang sudah
dibuat kemudian disosialisasikan kembali kepada masyarakat dan lembaga lain yang terkait
untuk kemudian di implementasikan sebagai suatu kebijakan yang harus dipatuhi oleh seluruh
masyarakat yang terkait dalam hal pembangunan desa.

Tingkat kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa

Melihat kekuatan masing- masing lembaga untuk menilai seberapa besar pengaruhnya
terhadap pembuatan RPJMDes plumbungan saya menggunakan teori kelembagaan dari
Huntington dimana untuk menilai seberapa kuat lembaga maka ada beberapa aspek yang harus
dilihat yaitu:



Pertama ruang lingkup dukungan, merupakan bagaimana lembaga tersebut mendapat
dukungan oleh masyarakat, dan berakar dalam lingkungan kemasyarakatan desa Plumbungan.
Ruang lingkup merupakan suatu cangkupan dimana lembaga tersebut dapat dipertimbangkan
baik atau buruknya dimata masyarakat. Pemilihan kepala desa diadakan secara langsung,
melibatkan seluruh elemen masyarakat Desa Plumbungan, sedangkan dalam pemilihan BPD
hanya melibatkan beberapa unsur masyarakat saja yang hanya dianggap penting, pemilihannya
dengan cara menunjuk calon- calon yang akan menjadi anggota. Pemilihan yang seperti itu
justru akan membuat masyarakat tidak banyak yang tahu siapa saja anggota BPD yang ada di
Desa Plumbungan. Hanya segelintir orang saja yang tahu, tidak hanya satu dua warga sekitar
saja yang tidak tahu, bahkan kebanyakan dari masyarakat desa Plumbungan tidak tahu siapa
anggota BPD plumbungan. ini sangat memprihatinkan, bagaimana bisa melihat dukungan
masyarakat terhadap lembaga BPD jika anggota BPDnya sendiri saja tidak tahu. BPD tidak
berakar dalam kehidupan masyarakat Desa. Karena dilihat dari afektifitas memilihnya seperti
itu, tidak diadakan secara terbuka , jujur dan adil. Dilihat dari cara pemilihannya membuktikan
bahwa kepala desa lebih berakar dalam kehidupan masyarakat desa dibanding dengan BPD.

Kedua adalah tingkat kelembagaan, Tingkat kelembagaan ini yang kemudian dapat
mengukur lembaga mana yang lebih kuat antara kepala desa dan BPD dengan melihat
beberapa kriteria . kriteria yang pertama yaitu Penyesuaian diri, Penyesuaian diri ini adalah
bagaimana lembaga tersebut dapat menyesuaikan diri ditempat mereka berada. Semakin tua
umur organisasi maka semakin kuat pula tingkat pelembagaannya, Pemerintahan desa
dibentuk sudah sejak jaman penjajahan belanda di Indonesia, yaitu pada masa pemerintahan
kolonial belanda. Mekanisme penyelenggaraannya dilaksanakan berdasarkan hukum adat,
belanda memasuki Indonesia dan membentuk undang-undang tentang pemerintahan hindia
belanda, desa diberi kedudukan hukum. (Gayatri, 2010). Sedangkan pembentukan Badan
Permusyawaratan Desa baru dibentuk tahun 2004 mengacu pada undang- undang tahun No.
32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dilatarbelakangi dengan perubahan fungsi
Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan UU No. 22 Tahun
1999. Dari pembentukan kedua lembaga tersebut, terlihat kepala desa yang usia
pembentukannya lebih tua daripada BPD, sehingga kepala desa dianggap lebih mampu
melihat kondisi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan desa

Dari pembentukan kedua lembaga tersebut, terlihat kepala desa yang usia
pembentukannya lebih tua daripada BPD, sehingga kepala desa dianggap lebih mampu
melihat kondisi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan desa. Di Desa Plumbungan kepala
desa dianggap sebagai orang yang mampu memimpin dan mengkoordinir kegiatan
pemerintahan yang ada di desa, sedangkan BPD hanya sebagai lembaga yang bergerak atas
dasar perintah dari kepala desa.

Kriteria kedua dalam megukur adalah tingkat kompleksitas dan kesederhanaan,
Semakin banyak unit- unit organisasi maka semakin besar tingkat kelembagaannya.
Kompleksitas tercermin dari jumlah Sub unit organisasi. Sistem politik yang sederhana yaitu
hanya mengandalkan kekuatan satu orang. Kepala desa , sudah jelas ia mempunyai struktur
kelembagaan yang termasuk dalam perangkat desa . yang terdiri dari kepala desa sendiri,
sekertaris desa, kasun, dan kasi- kasi pemerintahan. Badan Permusyawaratan Desa hanya



memiliki 1 keanggotaan yaitu ketua BPD , anggota yang lainnya hanya sebagai pembantu
ketua BPD untuk menjalankan fungsinya. Dilihat dari konteks komplesitas anggota, maka
tingkat kelembagaan kepala desa lebih kuat dibandingkan dengan BPD, dimana struktur
pemerintahan desa termasuk didalmnya kepala desa mampu menjalankan fungsi masing-
masing tanpa adanya ketidakpastian fungsi didalamnya, sedangkan BPD hanya mengacu pada
kekuata 1 orang saja yaitu ketua BPD. Dilihat dari konteks komplesitas anggota, maka tingkat
kelembagaan kepala desa lebih kuat dibandingkan dengan BPD, dimana struktur pemerintahan
desa termasuk didalmnya kepala desa mampu menjalankan fungsi masing- masing tanpa
adanya ketidakpastian fungsi didalamnya, sedangkan BPD hanya mengacu pada kekuata 1
orang saja yaitu ketua BPD.

Kriteria ketiga adalah Otonomi sub-ordinasi, Semakin independen suatu lembaga dan
dapat bediri sendiri tanpa adanya ketergantungan terhadap organisasi lain, maka semakin kuat
tingkat kelembagaannya. Kepala desa bukan subordinasi dari bupati/walikota, melainkan
subordinasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena kepala desa bertanggung jawab
dan tunduk kepada BPD, karena BPD merupakan lembaga pengawas pemerintahan di desa.
tetapi pada kenyataannya hubungan kedua lembaga ini hanya bersifat koordinatif dan sejajar
dalam pemerintahan di desa plumbungan. Dilihat dari otonominya, bahwasanya kepala desa
lebih dapat berdiri sendiri dibanding dengan BPD dengan melihat kondisi real dilapangan.
Oleh sebab itu kepala desa lebih berwenang dalm memutuskan suatu kebijakan publik
dibanding dengan lembaga BPD.

Kriteria terakhir yang harus dipenuhi adalah Kesatuan dan perpecahan, Semakin erat
kesatuan anggota suatu organisasi, maka semakin kuat dan solid tingkat kelembagaannya.
Tidak pernah ada anggota BPD yang ditunjuk sebagai tim kepanitiaan dalam pemilihan kepala
desa yang merusak eksistensinya sendiri dimata publik seperti yang terjadi di desa
plumbungan. BPD desa plumbungan terdiri dari 7 anggota dimana ketuanya adalah pak
syafa’udin. Anggota BPD tersebut dipercayai untuk menjadi panitia pemilihan kepala desa,
tetapi ada satu anggota BPD dimana berbuat kecurangan dengan cara menjadi tim sukses salah
satu kandidat kepala desa, yang ini seharusnya tidak diperbolehkan terjadi, karena anggota
BPD merupakan pengawas jalannya pemerintahan desa yang seharusnya netral dalam hal
urusan pemerintahan desa. Dilihat dari kesatuan dan perpecahan anggota, di desa plumbungan
diantara lembaga BPD masih perlu adanya kesadaran politik untuk dapat berjalan seimbang
sebagai mitra kepala desa. Adanya konflik- konflik dipicu oleh kecemburuan sosial.

Relasi Kepala Desa dan BPD dalam Pembuatan RPJMDes

Relasi merupakan hubungan yang terjalin antara lembaga- lembaga yang terkait,
untuk membahas relasi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), saya
menganalogikan dengan menggunakan relasi eksekutif dan legislatif dalam sisem
pemerintahan Presidensil. Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan
presidensil , dimana eksekutif merupakan lembaga tertinggi negara yang tidak dibagi dan
dipilih langsung oleh rakyat . Hubungan antara eksekutif dan legislatif adalah setara/
mitra.(Lijphart, 1995)



Desa Plumbungan antara kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
mempunyai fungsi yang setara.Kepala desa merupakan lembaga eksekutif di desa, dan BPD
merupakan lembaga legislatif di desa.Diantara keduanya mempunyai fungsi masing- masing.
Sebagai penganut sistem pemerintahan presidensil, antara eksekutif dan legislatif tidak
mempunyai kekuatan yang lebih tinggi .Kepala desa berkedudukan sebagai kepala
pemerintahan di desa sedangkan BPD adalah sebagai lembaga pengawas jalannya
pemerintahan dan sekaligus sebagai lembaga legislasi yaitu ikut terlibatnya dalam pembuatan
Peraturan Desa.

Perwujudan sistem pemerintahan presidensil itu kemudian menjadikan desa harus
mampu menjalankan fungsi pemerintahan yang sesuai , kepala desa dan BPD harus bersama-
sama mampu menjalankan fungsi pemerintahan yang ada di desa dengan tujuan untuk
bersama- sama dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada kenyataannya dalam membuat peraturan desa tentang RPJMDes lebih
didominasi oleh keterlibatan kepala desa mulai dari tahap input hingga output. Mengapa BPD
tidak berperan aktif dan cenderung pasif dalam pembuatan perdes RPJMDes ternyata
dipengaruhi oleh persepsi perangkat desa bahwasanya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
BPD tidak sesuai untuk ikut terlibat didalam perancangan perdes tentang RPJMDes ini.Yang
kedua adalah masih rendahnya pemahaman tentang sitem pemerintahan presidensil yang
dianut oleh negara Indonesia. Yang ketiga dan paling berpengaruh adalah dilihat dari tingkat
kelembagaannya, dimana tingkat kelembagaan kepala desa ternyata lebih Besar dibanding
dengan BPD di Desa Plumbungan, ada beberapa aspek yang dapat dinilai dari teori yang
dikemukakan oleh Samuel huntington tentang pendekatan kelembagaan.

Penutup

RPJMDes merupakan sebuah Peraturan Desa yang bersifat mengikat seluruh
masyarakat Desa. Dalam pembuatannya bersifat bottom up yaitu melibatkan seluruh elemen
masyarakat desa. Dalam isi RPJMDes tahun 2010, bahwasanya tahap penusunan perdes yaitu :
sosialisasi, musyawarah dusun, Musrenbangdes, pembahasan kepala desa dan BPD ,
pengesahan. Nyatanya dilapangan penjaringan aspirasi masyarakat itu tidak diadakan dengan
musyawarah di tingkat dusun, melainkan langsung diadakan dalam forum Musrenbangdes
oleh masing- masing perwakilan aktor dan lembaga yang terkait. Pada pembahasan RPJMDes
2010, kepala desa dan sekertaris desa membaca rancangan atau draft yang sudah ada,
kemudian dibahas bersama melalui Musrenbangdes. Setelah itu dalam kurun waktu seminggu
RPJMDes siap untuk disahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam hal ini BPD tidak dilibatkan didalam perencanaan karena mungkin Pemerintah
Desa menganggap bahwa SDM BPD rendah seperti yang telah diungkap oleh ketua BPD Desa
Plumbungan.Oleh karena itu kontribusi terbesar didalam pembuatan perdes adalah Kepala
desa dan sekertaris desa.BPD hanya berfungsi sebagai pengesahan RPJMDes saja yang sudah
dirasa sesuai.tidak hanya anggapan itu saja, tetapi dilihat dari tingkat kelembagaan, dimana
kepala desa lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan BPD didalam mendapatkan
dukungan dari masyarakat di Desa Plumbungan Kecamatan Sukodono.



Relasi kedua lembaga adalah sebagai mitra kerja didalam pemerintahan di Desa yang
kedudukannya seimbang seperti yang telah dijelaskan didalam sistem pemerintahan
presidensil, namun dalam kenyataannya BPD tunduk terhadap keputusan kepala desa karena
BPD merasa bahwa kedudukannya tidak terlalu dipentingkan didalam pemerintahan desa.
BPD hanya menjadi pengawas jalannya pemerintahan desa saja, hal ini sesuai dengan teori
kelembagaan Huntington yang menunjukkan kelembagaan BPD ternyata lebih rendah
dibanding dengan kelembagaan kepala desa.
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