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Abstrak
Penelitian ini berjudul Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung

(BPK) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Benggeris Kecamatan
Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dengan bimbingan Dr. Djumadi, M.Si dan
Drs. H. Burhanuddin, M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pelaksanaan fungsi legislasi, penampungan dan penyaluran aspirasi serta fungsi
pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di Kampung Benggeris Kecamatan
Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat serta faktor pendukung dan faktor
penghambat Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di Kampung Benggeris Kecamatan
Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)
Kampung Benggeris pengumpulan data yang dilakukan dengan prinsip getting in,
getting along, logging to data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Narasumber ditentukan melalui teknik purposive sampling. Narasumber dari
penelitian ini adalah anggota BPK, Petinggi Kampung Benggeris, Sekretaris
Kampung Benggeris, Tokoh Adat Kampung Benggeris dan masyarakat Kampung
Benggeris. Kemudian data yang diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif
dengan menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi-fungsi oleh Badan
Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam penyelenggaraan Pemerintahan belum
dilaksanakan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh komunikasi antar anggota,
toleransi kekeluargaan, sikap anggota BPK, kualitas sumber daya manusia yang
masih rendah, perhatian Pemerintah Kabupaten yang masih kurang, tunjangan
kesejahteraan yang masih rendah, dan unsur politik yang mengintervensi internal
BPK.

Temuan lainnya adalah bahwa yang menjadi faktor pendukung dari
pelaksanaan fungsi-fungsi BPK adalah adanya kesadaran dan keinginan dari
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anggota BPK untuk melaksanakan fungsinya serta rasa pengabdian untuk
memajukan dan membangun kampung.

Kata kunci: Implementasi, Fungsi Legislasi, penampungan dan penyaluran
aspirasi, pengawasan, BPK.

Pendahuluan
Dalam rangka mewujudkan cita-cita otonomi daerah maka dikeluarkanlah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Kemudian dalam ketentuan Pasal 200 UU. No. 32 Tahun 2004 bahwa dalam
pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan Desa yang terdiri
dari pemerintah desa dan badan permusyawatan desa. Pembentukan ini Sejalan
dengan amanat Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan

keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh
rakyat Indonesia;

3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk

pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif,

terbuka, serta bertanggung jawab;
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi,
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk
dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman,
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
daerah mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan
lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan
ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk
melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan bagi desa yang ada di luar
desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk
karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain
yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan
tetap diberikan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti
perkembangan dari desa itu sendiri.
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Dalam rangka mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan Desa maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa atau nama
lainnya yang sesuai dengan keanekaragaman daerah bersangkutan. Badan
Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan
Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala
Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
menyebutkan tentang ketentuan lebih lanjut tentang badan permusyawaratan desa
yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota, melalui
penetapan peraturan daerah kabupaten/kota. Berdasarkan dengan amanat tersebut
maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Barat mengeluarkan Peraturan
Daerah Nomor17 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Badan
Permusyawaratan Kampung yang kemudian mengalami perubahan dalam
Peraturan Daerah Nomor13 Tahun 2007. Dalam bahasa umum penduduk
dilingkungan daerah Kabupaten Kutai Barat, Kampung adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau
yangbiasa disebut Desa. Sedangkan pemerintahan kampung adalah Pemerintah
Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung,kemudian dijelaskan juga
bahwa Petinggi adalah sebutan untuk Kepala Desa dalam bahasa penduduk di
Kabupaten Kutai Barat.

Dengan diwadahinya Badan Permusyawaratan kampung dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan maksud agar dapat mendorong prakarsa,
gerakan, dan partisipasi masyarakat kampung, untuk pengembangan potensi dan
aset kampung guna kesejahteraan bersama serta membentuk Pemerintahan
kampung yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab
dalam lingkup daerah Kabupaten Kutai Barat. Dalam rangka mendorong prakarsa,
gerakan dan partisipasi masyarakat maka BPK harus menjalankan fungsinya
dengan optimal. Adapun fungsi BPK yang diatur dalam ketentuan Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006
yaitu sebagai lembaga legislasi, penampungan dan penyaluran aspirasi
masyarakat serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah kampung.

Dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 sebagaimana
yang telah diatur, ketiga fungsi BPK dijalankan dalam kerangka representasi
rakyat dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan kampung sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk mengajukan
rancangan peraturan kampung atas hak inisiatif BPK dan bersama-sama
pemerintah kampung membahas dan menetapkan Peraturan kampung. Fungsi
penampungan dan penyaluran aspirasi diwujudkan dalam bentuk buku aspirasi
masyarakat dan penyampaian saran, usul, kritik dan pendapat kepada pemerintah
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kampung atas dasar aspirasi masyarakat yang telah ditampung. Fungsi
pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan
dan pembangunan yang ada dikampung.

Fenomena yang terjadi dilingkungan Kabupaten Kutai Barat khususnya di
Kampung Benggeris, Kecamatan Muara Lawa,tentang badan permusyawaratan
kampung yang belum sepenuhnya mampu melaksanakan fungsinya dengan
optimal. Dapat dideskripsikan oleh penulis saat penulis mewawancarai beberapa
penduduk, mereka menyatakan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) periode
2009-2015 belum mampu menghasilkan peraturan kampung berdasarkan hak
inisiatif ditambah lagi belum adanya tata-tertib (tatib) BPK. Padahal sebagai
lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, BPK berperan besar dalam kegiatan
pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunan yang ada dikampung.Kemudian
saat menyinggung mengenai pengawasan yang dilaksanakan oleh BPK,
kecenderungan anggota BPK lebih banyak tenang-tenang saja terhadap kebijakan
yang diambil oleh Pemerintah Kampung, pendapat. Hal ini mengindikasikan
bahwa BPK kurang mengawasi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kampung.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang menyangkut tentang Badan
Permusyawaratan kampung (BPK) di Kampung Benggeris dimana BPK adalah
perwujudan seluruh warga masyarakat kampung Benggeris, maka dari pada itu
BPK dituntut lebih dalam melaksanakan fungsinya. Melihat fenomena tersebut
maka penulis tertarik mengangkat judul tentang Analisis Fungsi Badan
Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Penyelengaraan Pemerintahan di
Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.

Kerangka Dasar Teori
1. Kebijakan Publik

Banyak para ahli yang mengemukakan tentang konsep kebijakan dan
semuanya bervariasi, karena kebijakan merupakan serangkaian pilihan tindakan
pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan
yang menyangkut kehidupan masyarakat (Awang, 2010:26). Pendapat lain
menyebutkan kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap
sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah (RC. Chandler
dan JC. Plano dalam Syafiie, Tandjung, Modeong 1999).

Thomas R. Dye (dalam Awang 2010) berpendapat bahwa kebijakan
Publik Adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak
dilakukan. Disamping itu, kebijakan publik juga merupakan serangkaian pilihan
yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) dengan
yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah, diformulasikan
dalam bidang-bidang isu (issue areas), yaitu arah tindakan actual atau potensial
dari pemerintah yang didalamnya terkandung konflik diantara kelompok
masyarakat (Dunn dalam Awang 2010).

Menurut A. Hoogerwerf (dalam Syafiie; Tandjung; dan Modeong 1999)
menyatakan bahwa kebijakan publik adalah hubungan antar unit-unit pemerintah
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dengan lingkungannya. Sementara itu pendapat lain menyebutkan bahwa
kebijakan public adalah serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait,
berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya
dalam situasi tertentu (Jenkins dalam Hosio 2006).
2. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti
mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk
melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Implementasi” diartikan sebagai
pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah
kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi dan sesudah
suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Adapun focus perhatian
implementasi kebijakan, yaitu kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah
disahkannya pedoman kebijakan yang mencakup, baik usaha untuk
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada
masyarakat atau kejadian-kejadian (Daniel. Mazmanian dan Paul A. Sabatier
dalam Awang 2010:28).

Menurut Awang (Awang 2010:28) bahwa proses implementasi kebijakan
public itu sungguh tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif
yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan
kepada kelompok sasaran. Implementasi kebijkan pada tatarannya juga mengenai
hal-hal yang menyangkut kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan social, yang
langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak
yang terlibat, dan akhirnya berpengaruh terhadap dampak yang baik yang
diharapkan (intend) maupun yang tidak diharapkan (negative effects).

3. Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)
Dalam UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Badan

Permusyawaratan Kampung (BPK) adalah perwujudan demokrasi, dalam
penyelenggaraan pemerintahan kampung. Dalam pasal 210 juga menjelaskan
bahwa Badan Permusyawaratan Kampung atau dengan yaitu,

a) Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa
bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

b) Pimpinan badan permusyawaratan desa dipilih dari dan oleh anggota
badan permusyawaratan desa.

c) Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam)
tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Kemudian dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
Tentang Desa juga menyebutkan bahwa,

a) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan
keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan
mufakat.
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b) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua
Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan
tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

c) 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 paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah,
jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

4. Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)
Badan Permusyawaratan Kampung adalah lembaga masyarakat yang ada di

Kampung yang mempunyai fungsi (Suwignyo,1985),
a) Wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan

pembangunan kampung;
b) Menanamkan pengertian dan kesadaran penghayatan dan pengamalan

pancasila;
c) Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong

royong masyarakat untuk pembangunan;
d) Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta antara

warga masyarakat itu sendiri;
e) Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat;
f) Membina dan mengerakkan potensi dalam mewujudkan keluarga

sejahtera;
g) Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk

pembangunan;
h) Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu pemerintah

kampung untuk mencapai ketahanan yang mantap.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 17 Tahun

2006 yang kemudian mengalami perubahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Badan
Permusyawaratan Kampung, yang dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 bahwa, BPK
mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Legislasi;
b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan;
c) Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Kampung.
Dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13

Tahun 2007, BPK mempunyai hak :
a) Meminta keterangan kepada Pemerintah kampung
b) Menyatakan pendapat
Anggota BPK mempunyai beberapa Hak, yang diatur lebih lanjut dalam

pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2007,
yaitu:
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a) Mengajukan rancangan peraturan kampung (Hak inisiatif)
b) Mengajukan pertanyaan
c) Menyampaikan usul dan pendapat
d) Memilih dan dipilih
e) Memperoleh tunjangan
Dalam menjalankan fungsinya Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)

mempunyai tugas yaitu sebagai berikut (pasal 5 PERDA No. 13 Tahun 2007) :
a) Membahas rancangan peraturan kampung bersama Petinggi;
b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kampung dan

peraturan petinggi
c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian petinggi
d) Membentuk panitia pemilihan petinggi
e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan meyalurkan

aspirasi masyarakat; dan
f) Menyusun tata tertib

5. Pemerintahan Kampung
Dalam pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan dalam

pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri
dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelengarakan
urusan pemerintahan yang menjadi wewenang desa. Dalam pasal 206 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 meyebutkan urusan-urusan pemerintahan yang
menjadi wewenang desa, dengan cakupan sebagai berikut :

a) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
b) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang

diserahkan pengaturannya kepada desa.
c) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota.
d) Urusan pemerintahan yang lainnya yang oleh peraturan Peraturan

Perundang-undangan diserahkan kepada desa.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 72 Tahun

2005 tentang Desa, menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat. Adapun maksud dari “mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat” adalah urusan-urusan yang sudah ada dan berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan
manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa
yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan,
pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi,
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pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya (PERMENDAGRI No. 35
Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahanan Desa). Adapun Seluruh
kegiatan yang dimaksudkan diatas dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa selaku unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk mencari dan menemukan suatu nilai
kebenaran terhadap suatu fenomena tetapi bukan satu-satunya cara untuk
mencapainya. Berdasarkan judul tentang analisis fungsi badan permusyawaratan
kampung (BPK) dalam penyelenggaraan pemerintahan di kampung Benggeris,
Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, maka penelitian ini dapat
dikategorikan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Menurut (Fathoni : 2005) Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian
yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap
gejala-gejala tertentu. Penelitian deskriptif juga merupakan penelitian yang
memaparkan dan bertujuan untuk menggambarkan penjelasan dari variabel yang
akan diteliti.

Hasil Penelitian
1. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)
a. Fungsi Legislasi
1) Mengajukan rancangan Peraturan Kampung atas dasar hak inisiatif

BPK
Dalam pembentukan dan penyusunan peraturan kampung harus didahului

dengan rancangan peraturan kampung (raperkam). Raperkam disusun oleh
pemerintah kampung dan atau Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).
Raperkam yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) adalah
rancangan Inisiatif BPK.

Fungsi BPK dalam mengusulkan rancangan peraturan kampung atas dasar
hak inisiatif BPK belum mampu dilaksanakan dikarena berbenturan dengan
keadaan intern BPK sendiri dan kualitas Sumber daya manusia BPK masih
rendah. Namun BPK Kampung Benggeris terbilang lebih aktif untuk
mengusulkan program-program yang bersifat kepada pembangunan kampung.
2) Bersama Pemerintah Kampung membahas dan menetapkan Peraturan

Kampung
Peraturan Kampung (Perkam) harus disusun oleh pejabat yang berwenang

yaitu Pemerintah Kampung/Petinggi dengan BPK. Kalau ini tidak dipenuhi maka
Perkam tersebut dianggap tidak ada dan segala akibatnya batal demi hukum.
Oleh sebab itu dalam setiap penyusunan, pembahasan dan penetapan perkam
keterlibatan kedua unsur pemerintahan yaitu Pemerintah Kampung dan Badan
Permusyawaratan Kampung harus hukumnya.

Dalam pembuatan peraturan baik itu yang menyangkut dengan Peraturan
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Kampung maupun (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung) APB-Kam,
bahwa BPK dan Pemerintah Kampung jarang (selama tiga tahun terakhir)
melaksanakan pembahasan bersama dengan alasan tidak ingin repot dan kendala
dari pihak BPK sendiri yang beberapa anggotanya sibuk dengan pekerjaannya.

b. Fungsi Penampungan dan Penyaluran Aspirasi
1) Menggali dan Menampung aspirasi dari masyarakat dengan

membukukan dan mencatat setiap aspirasi yang diterima
Fungsi Penampungan dan Penyaluran aspirasi adalah fungsi kedua dari

Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Fungsi Penampungan dan penyaluran
aspirasi masyarakat harus diawali terlebih dahulu dengan cara menggali aspirasi
baik yang langsung dari masyarakat maupun yang berasal dari isu-isu yang ada di
kampung.

Fungsi BPK dalam menggali dan menampung aspirasi dengan mencatat
aspirasi telah dilaksanakan, walaupun belum ada klasifikasi administrasi yang
baku, karena pencatatan aspirasi masih tergabung dalam bentuk Berita Acara
Rapat. Sementara itu untuk buku aspirasi atau buku yang dikhususkan untuk
mencatat aspirasi masyarakat belum dimiliki oleh BPK, karena mayoritas yang
dimiliki oleh para anggota BPK adalah buku yang masih bercampur dengan
agenda-agenda lainnya.

2) Menindaklanjuti dan menyalurkan aspirasi yang ditampung kepada
Pemerintah Kampung
Salah satu tahap yang paling penting dalam Pelaksanaan fungsi

Penampungan dan Penyaluran oleh BPK adalah tahap akhir yaitu tahap
penyaluran aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kampung/Petinggi. Dimana
dari semua aspirasi yang telah diterima dan ditampung oleh BPK baik itu dalam
wujud catatan ataupun buku aspirasi harus disampaikan kepada pemerintah
Kampung sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah kampung maupun sebagai
bahan pertimbangan untuk pembangunan dan pelayanan dikampung Benggeris.

BPK Kampung Benggeris telah melaksanakan fungsi penampungan dan
penyaluran aspirasi masyarakat yaitu pada tahap penyaluran kepada Petinggi.
Dengan mengundang Petinggi dan staf dalam bentuk Rapat koordinasi lintas
lembaga pada tahun Januari 2012.

c. Fungsi Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Kampung
melalui Meminta keterangan kepada Pemerintah kampung

Dalam pelaksanaan Pemerintahan Kampung, masing-masing lembaga
memiliki kewenangannya masing-masing. Pemerintah Kampung memiliki
kewenangan eksekutif yaitu sebagai pelaksana pelayanan dan pembangunan yang
ada dikampung serta melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku. Untuk BPK
yang memiliki kewenangan sebagai legislatif dikampung berfungsi untuk
membuat peraturan, menampung, menyalurkan aspirasi dan melaksanakan
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pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah Kampung. Pengawasan yang
dilaksanakan oleh BPK apabila ada isu-isu yang berkenaan dengan Kinerja
Pemerintah Kampung.
BPK Kampung Benggeris telah melaksanakan fungsi Pengawasan melalui hak
untuk meminta keterangan. Hak meminta keterangan tersebut diterjemahkan
kedalam bentuk rapat evaluasi kinerja pemerintah kampung dan rapat koordinasi
lintas lembaga pada 04 Februari 2010 dan 17 Januari 2012. Walaupun dalam
prakteknya masih belum terstruktur dengan baik karena BPK belum memahami
sepenuhnya fungsi, tugas, hak dan kewajibannya serta mendapat prasangka yang
buruk dari Pemerintah Kampung.

Kesimpulan
Pelaksanaan fungsi Legislasi Badan permusyawaratan Kampung (BPK)

memfokuskan kepada hak inisiatif BPK untuk mengusulkan rancangan peraturan
kampung serta membahas dan menetapkan peraturan Kampung bersama
Pemerintah Kampung. Dalam Mengajukan rancangan Peraturan Kampung atas
dasar hak inisiatif BPK Hak inisiatif BPK untuk mengajukan rancangan
peraturan kampung belum mampu dilaksanakan dikarenakan oleh keadaan intern
BPK Kampung Benggeris yang masih bermasalah dan kualitas Sumber daya
manusia (SDM) yang dimiliki BPK Kampung masih rendah. Jadi untuk membuat
suatu draf rancangan peraturan dan mengusulkannya belum pernah dilaksanakan.
Kemudian dalam membahas dan menetapkan Perkam Bersama Pemerintah
kampung. BPK dan Pemerintah Kampung jarang melaksanakan pembahasan
bersama dengan alasan tidak ingin repot dan kendala dari pihak BPK sendiri yaitu
karena banyak dari anggota BPK yang memiliki pekerjaan lain.

Dalam pelaksanaan fungsi penampungan dan penyaluran aspirasi
permusyawaratan Kampung (BPK) memfokuskan kepada dan menindaklanjuti
dan menyalurkan aspirasi yang telah ditampung oleh Badan Permusyawaratan
Kampung (BPK) kepada Pemerintah Kampung. Dalam Menggali dan
menampung aspirasi dari masyarakat dengan membukukan dan mencatat setiap
aspirasi yang diterima. Adapun cara BPK untuk menggali aspirasi masyarakat
adalah masyarakat dapat menyampaikan langsung baik lisan maupun tertulis
kepada BPK, kemudian masyarakat dapat juga menghubungi nomor handphone
yang telah BPK berikan. Selanjutnya BPK mengundang masyarakat dalam
musyawarah penyampaian aspirasi dan usulan. Untuk Fungsi BPK dalam
menggali dan menampung aspirasi dengan mencatat aspirasi telah dilaksanakan,
walaupun belum ada klasifikasi administrasi yang baku, karena pencatatan
aspirasi masih tergabung dalam bentuk Berita Acara Rapat. Sementara itu untuk
buku aspirasi atau buku yang dikhususkan untuk mencatat aspirasi masyarakat
belum dimiliki oleh BPK, karena mayoritas yang dimiliki oleh para anggota BPK
adalah buku yang masih bercampur dengan agenda-agenda lainnya. Kemudian
dalam menindaklanjuti dan menyalurkan aspirasi yang telah ditampung oleh
Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) kepada Pemerintah Kampung. BPK
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Kampung Benggeris telah melaksanakan fungsi penampungan dan penyaluran
aspirasi masyarakat yaitu pada tahap penyaluran aspirasi kepada Petinggi. Dengan
mengundang Petinggi dan staf dalam bentuk Rapat koordinasi lintas lembaga
pada tahun Januari 2012.

Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) difokuskan
kepada hak BPK untuk meminta keterangan kepada pemerintah kampung. Hak
meminta keterangan kepada pemerintah kampung sudah pernah dilaksanakan.
Walaupun hak meminta keterangan tersebut diterjemahkan kedalam bentuk rapat
evaluasi kinerja pemerintah kampung dan rapat koordinasi lintas lembaga.
walaupun dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPK Kampung
Benggeris terhadap pemerintah Kampung mendapat prasangka yang buruk dari
pihak pemerintah kampung.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penampungan dan penyaluran
aspirasi serta pengawasan, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) memiliki
beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan fungsi dan yang menghambat
pelaksanaan fungsi. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan fungsi Badan
Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam penyelenggaraan pemerintahan
kampung terdiri dari factor kesadaran dan keinginan untuk mengabdi kepada
masyarakat dalam rangka menjalankan amanat yang telah dipercayakan. Faktor
selanjutnya adalah faktor pengabdian kepada kampung, karena ingin memajukan
dan membangun kampung untuk lebih baik lagi. Adapun yang menjadi
penghambat bagi pelaksanaan fungsi-fungsi Badan Permusyawaratan Kampung
(BPK) Kampung Benggeris dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung
Benggeris terdiri dari factor komunikasi, kekeluargaan, Kualitas SDM, disposisi
(sikap), Perhatian dari Pemerintah Kabupaten, Gaji (honor), dan unsur politik
penguasa. Sehingga pelaksanaan fungsi-fungsi BPK tidak berjalan dengan
optimal.

Rekomendasi
Menurut hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis,

maka penulis memberikan beberapa rekomendasi yaitu:
1. Untuk meningkatkan fungsi penampungan dan penyaluran aspirasi, BPK

dapat membuat kotak aspirasi bagi masyarakat untuk menyampaikan
saran, kritik dan keluhannya.

2. Meningkatkan standar anggota BPK dengan memperketat syarat-syarat
untuk menjadi anggota BPK, seperti jenjang pendidikan minimal
SMA/sederajat, kemudian siap bekerja di BPK dan siap untuk tidak
menerima pekerjaan formal lainnya.

3. Pemerintah Kabupaten harus menindak tegas prihal praktek-praktek
kepentingan (politik) yang mulai masuk ke dalam ruang lingkup
lembaga-lembaga kampung.

4. Pemerintah Kabupaten terkhususkan kepada Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) untuk menjabarkan
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Perda yang ada kedalam Peraturan Bupati yang memuat prihal tentang
tata kerja yang jelas bagi BPK.

5. Pemerintah Kabupaten harus meningkatan kesejahteraan bagi anggota
BPK, sehingga anggota BPK dapat focus untuk melaksanakan fungsi-
fungsinya dan tidak lagi mencari pekerjaan lain.

6. Perlunya diberikan pendidikan dan pelatihan tentang BPK seperti
pengenalan lebih mendalam tentang tugas, kewajiban dan fungsi-fungsi
BPK baik itu fungsi legislasi, fungsi penampungan dan penyaluran, serta
fungsi pengawasan. Sehingga para anggota BPK dapat mengerti dan
memahami serta melaksanakan fungsi-fungsi tersebut.

7. BPK dan pemerintah Kampung harus dapat bersikap professional dalam
kaitan kelembagaan dan pribadi serta dapat membedakan antara tugas
dan keluarga.

8. Bagi petinggi Kampung Benggeris sebagaimana tugas dan fungsi sebagai
pelaksanaan pelayanan, pengaturan, pemberdayaan dan pembangunan di
kampung harus konsisten untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
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