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PROBLEMATISASI 

•  Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
merupakan upaya menghadirkan lembaga 
demokrasi di desa. Namun, usaha menghadirkan 
lembaga demokrasi desa ini, tidak serta merta dapat 
menghadirkan kehidupan yang demokratis di desa.  

•  Pengalaman regulasi desa selama ini kerapkali 
diperhadapkan dalam situasi yang dilematis: Ketika 
lembaga demokrasi desa (BPD) diberikan 
kewenangan besar, yang tercipta adalah situasi 
konfliktual yang dapat mengancam kelangsungan 
demokrasi desa. Sebaliknya, ketika kewenangannya 
diperlemah, penyelewengan kekuasaan yang terjadi 
dan cenderung koruptif.  



Komponen UU No. 22/1999 UU No. 32/2004 UU No. 6/2014 

Definisi BPD BPD atau Badan Perwakilan 
Desa , berfungsi  mengayomi 
adat istiadat, membuat Peraturan 
Desa, menampung dan 
menyalurkan aspirasi 
masyarakat, serta melakukan 
pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan 

BPD atau Badan 
Permusyawaratan Desa, 
berfungsi menetapkan 
peraturan desa bersama 
kepala desa, menampung 
dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat.  

BPD atau Badan 
Permusyawaratan Desa yang 
merupakan lembaga yang 
melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya 
merupakanwakil dari penduduk 
desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis 

Kedudukan BPD Sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa yang 
powerful melakukan kontrol 
terhadap kepala desa, bahkan 
dapat melakukan pemakzulan 
terhadap kepala desa. 

Sebagai unsur 
penyelenggara 
pemerintahan desa. BPD 
berwenang dan ikut 
mengatur dan mengurus 
desa 

Sebagai lembaga desa yang 
terlibat melaksanakan fungsi 
pemerintahan, tetapi tidak 
secara penuh ikut mengatur 
dan mengurus desa. 

Fungsi hukum Fungsi hukum/legislasi kuat: 
menetapkan peraturan desa 
bersama Kepala Desa 

Fungsi hukum/legislasi 
kuat: menetapkan 
peraturan desa bersama 
Kepala Desa 

Fungsi hukum/legislasi 
lemah: membahas dan 
menyepakati Rancangan 
Peraturan Desa bersama 
Kepala Desa 

Fungsi Politik BPD sebagai kanal 
(penyambung) aspirasi 
masyarakat dan melakukan 
pengawasan terhadap 
penyelenggaraaan 
pemerintahan: kontrol terhadap 
kepala desa 

BPD sebagai kanal 
(penyambung) aspirasi 
masyarakat dan melakukan 
pengawasan terhadap 
pelaksanaan Peraturan 
Desa (Perdes) dan 
Peraturan Kepala Desa 

1.  Menampung dan 
menyalurkan aspirasi 
masyarakat desa 

2.  Melakukan pengawasan 
kinerja Kepala Desa 

3.  Menyelenggarakan 
musyawarah desa 

Kedudukan dan Fungsi BPD menurut  UU No. 22/1999, UU No. 32/2004  
dan UU No. 6/2014 



MODEL REPRESENTASI OLLE 

URUSAN PUBLIK OLEH INSTITUSI PEMERINTAH 

DEMOS 

PARTICIPATION BY 
INTERMEDIARY/MEDIATORS 



SKEMA REPRESENTASI  
OLLE TORNQUIST  

•  Terdapat 3 unsur utama, yaitu masyarakat (demos), 
perantara (mediators), dan urusan/ranah publik 
(public affairs). 

•  Masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya melalui 
para mediator seperti organisasi masyarakat, atau 
pemimpin informal, ataupun secara langsung, 
sehingga—secara ideal—terbentuk suatu alur 
komunikasi bottom-up yang berfungsi 
menyampaikan kepentingan masyarakat. 

•  BPD dalam hal ini dapat memainkan peran sebagai 
aktor intermediari yang menghubungkan 
masyarakat desa (demos) dengan pemerintah desa.  



Popular Control dan Political Equality 
(Beetham)  

•  Beetham	 (1999)	 mengemukakan	 bahwa	 demokrasi	
berlandaskan	 pada	 kontrol	 masyarakat	 dan	
kesetaraan	berpoli0k	

•  Popular	Control	:	BPD	memasBkan	bahwa	rakyat	tetap	
menjadi	 pemilik	 kedaulatan	 yang	 sah	 melalui	 BPD	
sebagai	instrument	representasi	poliBk	warga	

•  Poli-cal	 Equality	 :	 BPD	 menjamin	 bahwa	 semua	
masyarakat	 desa	 	 memiliki	 hak	 yang	 sama	 untuk	
memangku	 jabatan	publik,	untuk	menyuarakan	 isu-isu	
publik,	 dan	 untuk	 mendapatkan	 pertanggungjawaban	
atas	 penyelenggaraan	 pemerintahan.	 Selain	 itu,	 BPD	
haruslah	 menjadi	 arena	 di	 mana	 seBap	 warga	 desa	
memiliki	 vote	 dan	 value	 yang	 sama	 dalam	
mempengaruhi	kebijakan-kebijakan	Desa		



Reposisi Representasi BPD: Dari Representasi 
Geografis Menuju Representasi Nilai 

Upaya reposisi fungsi representasi BPD menuju demokrasi desa 
yang lebih bermartabat dapat dilakukan dalam beberapa cara:  
•  Pertama, sebagai upaya perwujudan popular control atas 

penyelenggaraan pemerintahan di Desa. BPD harus 
memastikan bahwa titik pangkalnya penyelenggaraan 
pemerintahan terletak pada kemampuan warga desa dalam 
mengendalikan keputusan-keputusan publik dan 
melaksanakan kontrol terhadap para penyelenggara 
pemerintahan desa 

•  Kedua, BPD memiliki peran besar dalam hal memastikan 
setiap warga desa memiliki kesetaraan secara politik dalam 
dinamika pemerintahan desa. Kesetaraan dalam hal ini bukan 
sebatas one man one vote seperti dalam logika pemilu, tetapi 
tentang value. 



Oleh karena itu, peran BPD dalam mendorong proses 
demokratisasi di desa dapat dilaksanakan melalui 
beberapa hal, misalnya :  
1.  Membuka ruang yang memungkinkan warga 

mendiskusikan isu-isu publik dan membentuk 
opini; 

2.  Memberikan masukan bagi pemimimpin desa tentang 
wawasan yang lebih baik mengenai isu-isu yang 
berkembang di desa; 

3.  Membuka ruang bagi warga untuk memberikan 
justifikasi pandangan mereka sehingga pemerintah 
desa bisa mengidentifikasi pilihan yang baik dan yang 
buruk. 



Untuk sampai pada tahap itu, maka BPD harus diisi oleh 
perwakilan yang memenuhi beberapa kriteria kriteria 
tertentu, dan bukan sebatas perwakilan aspek geografis. 
Kriteria yang dimaksud , diantaranya: 
1.  Aktor berpengaruh: anggota BPD harus memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan 
pembuatan keputusan; 

2.  Keterbukaan (inclusion): perwakilan warga, 
keterbukaan pandangan dan nilai-nilai yang 
beragam, serta kesempatan yang sama untuk 
berpartisipasi; 

3.  Deliberasi: komunikasi terbuka, akses informasi, 
ruang untuk memahami dan membingkai ulang 
berbagai isu, saling menghormati, dan gerakan 
menuju konsensus. 



•  Dengan demikian, untuk mewujudkan BPD yang lebih 
bermakna dalam mendorong proses pelembagaan 
demokrasi di desa, maka BPD harus menjadi institusi 
yang tidak hanya diisi oleh aktor-aktor desa yang 
berkepentingan.  

•  Selain itu, BPD haruslah menjadi arena di mana setiap 
warga desa memiliki vote dan value yang sama dalam 
mempengaruhi kebijakan-kebijakan desa. 

•  Musyawarah Desa, bukan saja menjadi space bagi 
rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, melainkan juga 
menjadi sphere, yakni kesempatan seluas-luasnya 
kepada semua warga desa menyuarakan aspirasinya 
yang berbasis pada kesetaraan.  



Penutup 

•  Penguatan fungsi politik BPD tidak akan 
berdampak apapun, jika representasi BPD baru 
sekadar menyentuh unsur keterwakilan wilayah 
(representasi geografis); 

•  Reposisi representasi BPD menjadi penting untuk 
dilakukan. Reposisi representasi yang dimaksud 
adalah meletakkan representasi BPD dalam 
makna yang substansial, yakni dari representasi 
geografis menuju pada representasi nilai 
(substansial).  
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