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ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelengara desa. Untuk melihat tingkat

keberhasilan kinerja BPD dilakukan penilaian agar dapat dijadikan sebagai tolak ukur dikemudian

hari. Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat

digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Penilaian ini

dilakukan berdasarkan indikator pengukuran kinerja menurut Dwiyanto (2006:50-51) yaitu

Produktivitas, Kualitas layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Tujuan penelitian

ini adalah untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Resun Kecamatan

Lingga Utara. Adapun kegunaan penelitian dapat mengembangkan cara berpikir dalam menganalisa

permasalahan, dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat memberikan bahan masukan

bagi para penyelenggara Desa baik itu Kepala Desa, maupun BPD dalam menjalankan

tanggungjawab. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi dalam

penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Resun Kecamatan Lingga Utara.

Populasi adalah seluruh lembaga kemasyarakatan yaitu Ketua RT, Ketua RW, Ketua Dusun, Ketua

Penggerak PKK, Ketua Karang Taruna, Ketua LPM, Ketua Pemuda serta Tokoh Masyarakat yang

berjumlah 14 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan teknik sampling Jenuh atau

Populasi dijadikan sampel. Hasil penelitian yang dapat diambil dari Penilaian Kinerja Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Resun Kecamatan Lingga Utara adalah pertama,

produktivitas BPD belum maksimal. Kedua, kualitas layanan BPD sudah ada tetapi belum

maksimal. Ketiga, responsivitas BPD belum terealisasi dengan baik. Keempat, responsibilitas BPD

belum sesuai karena kurang dispilin. Kelima, sudah ada laporan pertanggungjawaban BPD tetapi

belum diketahui masyarakat secara menyeluruh. Dari hasil penelitian diatas dapat disebabkan

beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi BPD kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsinya,

kurangnya disiplin BPD dalam menjalankan tugas pada hari-hari kerja, serta masih kurangnya

pembinaan dan pelatihan untuk anggota BPD yang menyebabkan anggota BPD tidak produktif

dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Kata kunci: kinerja, penilaian kinerja



ABSTRACT

Badan Permusywaratan Desa (BPD) is the institution of democracy ralization in region governance

as the element for organizers of the region. The rate success of BPD performance need be appraisal

for the consideration in  future. Appraisal is very important due to it can be used as a measure of

the success of an organization in achieving the mission. The appraisal is done based on

performance measurement indicators according Dwiyanto (2006:50-51), are Productivity, Quality

of service, Responsiveness, Responsibility and Accountability. Objective of this research having

cognize of Badan Permusyawaratan Desa performance in Resun Village of North Lingga Region.

The usefulness of the research to develop a way of thinking in analyzing problems, to increase

knowledge and insight and can provide input to the organizers of both the village chief, and BPD in

carrying out responsibilities. Method of this research is descriptive qualitative. The location of this

research is the Badan Permusyawaratan Desa (BPD) in Resun Village of North Lingga Region. The

population are the entirely of community institutions, and are RT Leader, RW Leader, Leader of

Older, Leader of PKK, Karang Taruna Leader, Leader of the LPM, Youth Leader as well as

community leaders, amounting to 14 people. The sampling technique used Sampling Techniques

Saturated or Population Sampled. The results of this research can be taken from the Performance

Appraisal of Badan Permusyawaratan Desa (BPD) in Resun Village of North Lingga Region is, the

first, BPD is not maximized productivity. Second, BPD existing service quality but not maximum.

Third, responsiveness of BPD has not been realized by either. Fourth, BPD responsibility is not

appropriate because of lack of discipline. Fifth, existing accountability report BPD but not yet

known to the public as a whole. From the above results may be due to several factors: lack of

socialization BPD to the community about their duties and functions, BPD lack of discipline in

performing out duties on weekdays, as well as the lack of guidance and training for members of the

BPD causes of BPD are not productive members in performing their duties properly.

Keywords: performance, performance appraisal.



PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

adalah lembaga yang merupakan perwu-

judan demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa sebagai unsur penye-

lenggara desa. Keberadaan BPD dalam

pemerintahan desa adalah bukti pelibatan

masyarakat dalam bidang penyelenggaraan

pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

pasal 55 lebih lanjut dinyatakan bahwa

“Badan Permusyawaratan Desa berfungsi

membahas dan menyepakati Rancangan

Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat Desa; serta melakukan pe-

ngawasan kinerja Kepala Desa”. Dengan

demikian diharapkan dapat meningkatkan

penyelenggaraan pemerintahan Desa yang

demokratis yang mencerminkan kedaulatan

rakyat.

Adapun tugas dan wewenang Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu:

1. Membentuk peraturan desa yang

dibahas dengan Kepala Desa untuk

mendapat persetujuan bersama;

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

bersama dengan Kepala Desa;

3. Melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan Peraturan Desa dan

Peraturan Perundang-undangan lainnya,

Keputusan Kepala Desa, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa dalam

melaksanakan program pembangunan

desa, dan kerjasama antar desa;

4. Memberikan pendapat dan

pertimbangan kepada Pemerintah Desa

terhadap rencana perjanjian antar desa

yang menyangkut kepentingan desa;

5. Meminta laporan keterangan per-

tanggungjawaban Kepala Desa dalam

melaksanakan tugas penyelenggaraan

pemerintahan desa; serta

6. Tugas-tugas dan wewenang lain yang

diberikan oleh undang-undang.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

mempunyai andil dan tanggungjawab yang

cukup besar terhadap pembangunan desa.

Dimana BPD dalam hal ini memiliki tujuan

dalam pembangunan di desa melalui kinerja

nya berdasarkan fungsi, tugas dan we-

wenang yang telah ditetapkan. Pada

dasarnya mengenai tugas pokok dan fungsi

dari Badan Permusyawaratan Desa di dalam

sebuah pemerintahan desa adalah sebagai

pengawasan dan pemberi masukan, saran

dan pertimbangan terhadap kebijakan-

kebijakan Kepala Desa dalam mengambil

dan menetapkan sebuah keputusan berkaitan

dengan penyelenggaraan pemerintahan desa

tersebut.

Adapun gejala atau fenomena yang

dapat ditemukan pada Badan Permu-

syawaratan Desa (BPD) di Desa Resun

Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga

adalah:

- Didalam menjalankan fungsi BPD

menurut Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 yaitu menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat.

Peneliti melihat masyarakat setempat

tidak begitu aktif dalam memberikan

aspirasi mereka untuk membangun desa

itu sendiri. Sehingga masih banyak



permasalahan yang belum ditanggapi

BPD sepenuhnya. Hal ini dituntut

bagaimana sikap BPD dalam mengatasi

permasalahan diatas.

- Kurangnya sosialisasi BPD untuk

masyarakat mengakibatkan ma-syarakat

selalu beranggapan bahwa

penyelenggara desa hanya Kepala Desa,

sehingga semua masalah yang ada di

desa disampaikan langsung kepada

Kepala Desa, padahal tugas ini

merupakan tugas dari BPD. Seharusnya

setiap masalah yang terjadi di dalam

masyarakat harus diadukan kepada BPD

melalui RT.

- Kantor sering kosong pada hari-hari

kerja.

Demi memperhatikan keberlangsungan

kinerja suatu organisasi, diperlukan suatu

penilaian kinerja yang dapat dijadikan

sebagai tolak ukur untuk perbaikan

dikemudian hari. Penilaian kinerja yaitu

uraian sistematik, tentang kekuatan/

kelebihan dan kelemahan yang berkaitan

dengan pekerjaan seseorang/kelompok.

Suatu proses untuk menentukan apakah

seseorang melakukan pekerjaannya sesuai

dengan tugas dan tanggungjawabnya atau

tidak. Dalam halnya penelitian ini, penulis

hendak menjabarkan tingkat pencapaian

tujuan yang sudah dilakukan BPD dalam

menyelenggarakan pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul: “Penilaian Kinerja Badan Per-

musyawaratan Desa (BPD) di Desa Resun

Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga”.

Adapun tujuan penelitian yang

dilakukan, yaitu: untuk mengetahui Kinerja

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di

Desa Resun Kecamatan Lingga Utara

Kabupaten Lingga.

Konsep operasional yang diopera-

sionalkan mengacu kepada pendapat

Dwiyanto (2006:50-51) indikator pengu-

kuran kinerja birokrasi publik, yang dilihat

dari: Produktivitas, Kualitas Layanan,

Responsivitas, Responsibilitas dan

Akuntabilitas.

LANDASAN TEORI

A. Kinerja

Arti kata performance merupakan kata

benda (noun) dimana salah satu “arti adalah

“thing done” (sesuatu hasil yang telah

dikerjakan).

Kinerja terjemahan dari

“performance”, berarti:

1. Perbuatan, pelaksanaan pekerjaan,

prestasi kerja, pelaksanaan pekerjan

yang berdaya guna.

2. Pencapaian/prestasi seseorang

berkenaan dengan tugas yang diberikan

kepadanya.

3. Hasil kerja seorang pekerja, sebuah

proses manajemen atau suatu organisasi

secara kese-luruhan, dimana hasil kerja

tersebut harus dapat ditunjukkan bukti

nya secara konkrit dan dapat diukur

(diban-dingkan dengan standar yang

telah ditentukan).

4. Hasil kerja yang dapat dicapai oleh

seorang atau sekelompok orang dalam

suatu organisasi, sesuai dengan wewe-

nang dan tanggung jawab masing-



masing, dalam rangka upaya mencapai

tujuan orga-nisasi bersangkutan secara

legal, tidak melanggar hukum dan

sesuai dengan moral maupun etika”.

(dalam Sedarmayanti (2010:259-260).

Menurut Bernadin dan Russel dalam

Sedarmayanti (2010:260) mendefinisikan

“Kinerja sebagai catatan mengenai outcome

yang dihasilkan dari suatu aktivitas tertentu,

selama kurun waktu tertentu pula”. Menurut

Otley dalam Mahmudi (2010:6) menyatakan

“Kinerja mengacu pada sesuatu yang terkait

dengan kegiatan melakukan pekerjaan,

dalam hal ini meliputi hasil yang dicapai

kerja tersebut”.

Ada beberapa indikator yang biasa

digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi

publik. Indikator kinerja ini salah satunya

berfungsi untuk membangun dasar bagi

pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja

organisasi/unit kerja.

Menurut Dwiyanto (2006:50-51) untuk

mengukur kinerja birokrasi publik yaitu

sebagai berikut:

1. Produktivitas

Adalah ukuran seberapa besar

pelayanan publik itu menghasilkan

sesuai yang diharapkan. Produktivitas

ini merujuk pada hasil kerja dari

pelayanan yang di-berikan.

2. Kualitas Layanan

Adalah ukuran se-berapa besar

tingkat kepuasan masyarakat terhadap

kualitas layanan yang diterima.

3. Responsivitas

Adalah ukuran kemampuan

organisasi mengenali kebutuhan

masyarakat, dengan kata lain

responsivitas me-nunjuk pada

keselarasan antara program dan

kegiatan pelayanan dengan kebutuhan

dan aspirasi masyarakat yang

dilayaninya.

4. Responsibilitas

Adalah ukuran se-berapa besar

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

prinsip-prinsip admi-nistrasi yang

benar. Responsibilitas merujuk pada

persesuaian pelak-sanaan kerja

organisasi dengan prosedur dan taat

kerja yang berlaku.

5. Akuntabilitas

Adalah ukuran seberapa besar

kebijakan dan kegiatan sektor  publik

dapat dipertang-gungjawabkan kepada

rakyat atau konsisten dengan kehendak

rakyat dan sesuai dengan tujuan yang

telah ditetapkan.

Menurut Hasibuan (2001:64)

mengatakan bahwa ”kinerja adalah hasil

kerja yang dicapai seseorang dalam

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan

padanya, berdasarkan kecakapan, keahlian,

pengalaman, kesungguhan dan waktu”.

Selanjutnya menurut Sedarmayanti

(2010:260) menyatakan bahwa “kinerja

(performance) adalah hasil kerja seorang

pekerja, sebuah proses manajemen atau

suatu organisasi secara keseluruhan, dimana

hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan

buktinya secara konkrit dan dapat diukur

(dibandingkan dengan standar yang telah

ditentukan)”.



Menurut Mahmudi (2010:21)

berpendapat bahwa “ kinerja organisasi pada

dasarnya merupakan tanggung jawab setiap

individu yang bekerja dalam organisasi.

Tanggung jawab terhadap manajemen

kinerja sebenarnya tidak lahir dari manajer

namun dari individu. Apabila dalam

organisasi setiap individu bekerja dengan

baik, berprestasi, bersemangat, dan

memberikan konstribusi terbaik mereka

terhadap organisasi, maka kinerja organisasi

secara keseluruhan akan baik.”

Menurut Mahmudi (2010:20) suatu

kinerja itu merupakan “ suatu konstruk

multidimensional yang mencakup banyak

faktor yang mempengaruhinya”. Mahmudi

menge-mukakan faktor-faktor yang mem-

pengaruhi kinerja tersebut adalah:

a. Faktor personal (individu) meliputi:

pengetahuan, kemampuan, kepercayaan

diri, mo-tivasi dan komitmen yang

dimiliki oleh setiap individu.

b. Faktor kepemimpinan, meliputi:

kualitas dalam memberikan dorongan,

semangat arahan, dukungan yang

diberikan pimpinan serta team leader.

c. Faktor Tim meliputi: kualitas dukungan

dan semangat yang diberi kan oleh

rekan dalam satu tim, kepercayaan

terhadap sesama anggota tim, ke-

serataan dan kekompa-kan anggota tim.

d. Faktor sistem me-liputi: sistem kerja,

fasilitas kerja atau infrastruktur yang

diberikan oleh organisasi, proses

organisasi dan kultur kerja dalam

organisasi.

B. Penilaian Kinerja

Salah satu pelaksanaan mana-jemen

sumber daya manusia yaitu adanya sistem

penilaian terhadap kinerja yang disebut

dengan penilaian kinerja. Penilaian tersebut

adalah suatu proses penilaian yang

sistematis yang terarah dan terpadu dalam

menilai keseluruhan unsur-unsur yang

dimiliki oleh karyawan sebagai pekerja yang

produktif.

Menurut Nawawi (2008:236)

menyatakan bahwa “Penilaian Kinerja

adalah pendadaran (deskripsi) secara

sistematik (teratur) tentang relevansi antara

tugas-tugas yang diberikan dengan

pelaksanaannya oleh seorang pekerja”. Dari

pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa

tugas-tugas yang diberikan dan dilaksanakan

itu diacu pada tugas-tugas yang

diperintahkan dan dinyatakan sebagai

tanggungjawab yang dipercayakan dalam

jabatannya. Aspek itu akan dinilai

relevansinya, apakah tugas-tugas itu

dilaksanakan sesuai atau tidak, dengan

tugas-tugas yang diperintahkan yang

menjadi tanggungjawab dalam jabatan

pekerja. Sehingga terdapat relevansi yang

diartikan keberhasilan atau kegagalan dalam

bekerja.

Penilaian ini bertujuan untuk menilai

secara menyeluruh terhadap pelaksanaan

pekerjaan serta perilaku kerja karyawan

yang berada dalam organisasi untuk

memastikan bahwa semua pekerjaan yang

telah dilaksanakan berjalan sesuai dengan

rencana yang telah ditentukan sebelumnya

dan apabila terjadi suatu kesalahan atau

penyimpangan maka pekerjaan tersebut



dapat segera diperbaiki dan ditindaklanjuti

sesuai dengan peraturan.

Menurut Dwiyanto (2006:47)

menyatakan “Penilaian kinerja merupakan

suatu kegiatan yang sangat penting karena

dapat digunakan sebagai ukuran

keberhasilan suatu organisasi dalam

mencapai misinya”. Untuk organisasi

pelayanan publik, informasi mengenai

kinerja tentu sangat berguna untuk menilai

seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh

organisasi itu memenuhi harapan dan

memuaskan pengguna jasa. Dengan

melakukan penilaian terhadap kinerja, maka

upaya untuk memperbaiki kinerja bisa

dilakukan secara lebih terarah dan

sistematis.

Menurut Mondy dan Noe dalam

Sedarmayanti (2010:261) menyatakan

bahwa “Penilaian kinerja adalah sistem

formal untuk memeriksa/mengkaji dan

mengevaluasi secara berkala kinerja

seseorang. Kinerja dapat pula dipandang

sebagai perpaduan dari hasil kerja (apa yang

harus dicapai oleh seseorang) dan

kompetensi (bagaimana seseorang

mencapainya)”. Selanjutnya menurut

Sedarmayanti (2010:261) mengartikan

“Penilaian kinerja yaitu uraian sistematik,

tentang kekuatan/ kelebihan dan kelemahan

yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang/

kelompok”.

Dari pendapat beberapa ahli tersebut,

dapat disimpulkan bahwa penilaian  kinerja

merupakan penilaian yang dilakukan secara

sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan

karyawan dan kinerja organisasi. Penilaian

kinerja digunakan untuk mengetahui sejauh

mana tujuan organisasi telah dicapai.

Penilaian kinerja dibutuhkan untuk dapat

dijadikan sebagai alat untuk umpan balik di

masa yang akan datang agar apa yang

diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Penilaian kinerja organisasi berfungsi

sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat

pencapaian tugas pokok dan fungsinya,

apakah ada penyimpangan atas pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya. Jika ada

penyimpangan dari standar yang telah

ditetapkan, maka pimpinan yang

berkompeten dengan cepat melakukan

tindakan koreksi dan perbaikan (corrective

actions). Artinya penilaian kinerja organisasi

ini menunjukkan suatu keberhasilan yang

telah dicapai atas usaha yang dilakukan

selama menjalankan tugas dan fungsi dari

tiap-tiap elemen-elemen penyelenggara

pemerintahan desa. Sehingga dapat

ditemukan ada penyimpangan atau tidak

dalam melaksanakan tugas dan fungsi

tersebut.

Adapun tujuan penilaian kinerja di

sektor publik menurut Mahmudi (2010:14)

adalah:

- Mengetahui tingkat keter-capaian tujuan

organisasi.

- Menyediakan sarana pembelajaran

pegawai.

- Memperbaiki kinerja periode berikutnya

- Memberikan pertimbangan yang

sistematik dalam pembuatan keputusan

pemberian reward dan punishment

- Memotivasi pegawai.

- Menciptakan akuntabilitas publik.



Penilaian kinerja dimaksudkan untuk

menilai dan mencari jenis perlakuan yang

tepat sehingga karyawan dapat berkembang

lebih cepat sesuai dengan harapan.

Ketepatan pegawai dalam menjalankan

fungsinya akan sangat berpengaruh terhadap

pencapaian kinerja organisasi secara

keseluruhan. Selain itu, hasil penilaian

kinerja pegawai akan memberikan informasi

penting dalam proses pengembangan

pegawai. Penilaian tersebut, dapat dijadikan

input bagi perbaikan atau peningkatan

kinerja organisasi untuk masa yang akan

datang.

Triguno (2002:70), menyatakan bahwa:

” Penyebab rendahnya kinerja pegawai,

yaitu:

(a) Sumber daya manusia yang tidak cukup

pelatihan atau kurang diberikan pe-latihan,

sehingga kete-rampilan dan penge-tahuan

pegawai terhadap pekerjaan kurang baik. (b)

Sumber daya manusia yang bekerja kurang

terampil atau tidak professional, sehingga

pelaksanaan tugas yang dilakukan kurang

sesuai dengan standar yang ada. (c) Disiplin

kerja kurang mendapat perhatian dari

pimpinan dan mana-jemen, akibatnya pega-

wai banyak yang kurang disiplin dalam

pelak-sanaan tugas yang dilakukan. (d) Pe-

nentuan standar kualitas kerja yang rendah,

sehingga pegawai bekerja dengan standar

kerja yang rendah. (e) Manajemen yang

kurang baik, akibatnya pim-pinan salah

dalam me-ningkatkan kinerja pegawai. (f)

Masalah pribadi yang tidak terselesaikan,

sehingga dapat berpengaruh pada kondisi

lingkungan kerja pegawai.”

Selanjutnya menurut Ivancevich dalam

Dharma (2005:14) menjelaskan bahwa:

“Tujuan penilaian atau evaluasi kinerja

pegawai, yaitu:

a. Pengembangan pengawai, jadi dengan

adanya penilaian kinerja pegawai ini,

dapat diketahui mana pegawai yang

kurang pelatihan, keterampilan dan

lainnya.

b. Pemberian imbalan (reward), penilaian

kinerja dapat digunakan untuk proses

penentuan kenaikan gaji, insentif,

promosi dan untuk menghentikan

pegawai.

c. Motivasi pegawai, penilaian kinerja

dapat digunakan untuk me-motivasi

pegawai, me-ngembangkan inisiatif,

rasa tanggung jawab sehingga pegawai

terdorong untuk me-ningkatkan kinerja.

d. Perencanaan Sumber daya manusia,

penilaian kinerja dapat digunakan

sebagai pengembangan keahlian dan

kete-rampilan serta peren-canaan

sumber daya manusia.

e. Kompensasi, dengan penilian kinerja

dapat memberikan informasi yang

digunakan untuk menentukan apa yang

harus diberikan kepada pegawai yang

berkinerja tinggi atau rendah dan

bagaimana prinsip pem-berian

kompensasi yag adil.

f. Komunikasi, penilaian kinerja

merupakan dasar untuk komunikasi

yang berkelanjutan antara atasan dan

bawahan menyangkut kinerja pegawai”.



Menurut Sedarmayanti (2010:265),

menyatakan bahwa: “Manfaat penilaian

kinerja adalah untuk:

1. Perbaikan kinerja.

2. Penyesuaian kompensasi.

3. Keputusan penempatan

4. Kebutuhan pelatihan dan

pengembangan.

5. Perencanaan dan pengem-bangan karier

6. Kekurangan dalam proses penyusunan

karyawan.

7. Kesempatan kerja yang sama.

8. Tantangan dari luar.

9. Umpan balik terhadap sumber daya

manusia.”

Banyak sekali pendapat dari para ahli

mengenai manfaat daripada penilaian

kinerja. Terpenting dari penilaian ini

bukanlah untuk men-judge setiap pekerjaan

dinilai buruk. Tetapi lebih kepada perbaikan

kinerja untuk kemudian hari agar menjadi

lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini, adalah

seluruh lembaga kemasyarakatan yang

terdiri dari Ketua RT, Ketua RW, Ketua

Dusun, Ketua LPM, Ketua Pemuda, Ketua

Penggerak PKK, Ketua Karang Taruna serta

Tokoh Masyarakat di Desa Resun yang

berjumlah 14 orang. Teknik pengambilan

sampel yang digunakan adalah teknik

sampling jenuh. Menurut Sugiyono

(2011:91), menyatakan bahwa “sampling

jenuh” yaitu teknik penentuan sampel bila

semua anggota populasi digunakan sebagai

sampel.” Sampel penelitian adalah lembaga

kemasyarakatan yang terdiri dari Ketua RT,

Ketua RW, Ketua Dusun, Ketua LPM,

Ketua Pemuda, Ketua Penggerak PKK,

Ketua Karang Taruna serta Tokoh

Masyarakat di Desa Resun yang berjumlah 4

orang. Sedangkan Camat Kecamatan Lingga

Utara Kabupaten Lingga sebagai informan

kunci. Langkah-langkah penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian: penelitian ini bersifat

deskriptif kualitatif, yaitu berupaya

menggambarkan suatu fenomena yang

diteliti secara apa adanya di lapangan.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif,

dalam penelitian ini peneliti akan

memberikan gambaran sistematis,

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta

sesuai ruang lingkup penelitian.

2. Lokasi Penelitian: pelaksanaan

penelitian ini berlokasi di Desa Resun

Kecamatan Lingga Utara Kabupaten

Lingga. Alasan mengambil lokasi ini,

karena ingin mengetahui lebih jelas

mengenai bagaimana kinerja Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

menjalankan tugas dan fungsinya.

Sedangkan objek dari penelitian ini

adalah lembaga kemasyarakatan desa

dan tokoh masyarakat.

3. Responden dalam penelitian ini

berjumlah 14 orang yang merupakan

lembaga kemasyarakatan desa dan

tokoh masyarakat.

4. Jenis dan sumber data yang

dikumpulkan meliputi:

a. Data primer, yaitu data

karakteristik responden (nama



responden, jenis kelamin, umur,

tingkat pendidikan, dan pekerjaan).

b. Data sekunder diperoleh dari

Kantor BPD, Kantor Desa Resun,

dan Kantor Camat Lingga Utara,

BPS Kabupaten Lingga 2014, dan

Pemerintah Kabupaten Lingga

2014.

5. Peneliti menanyakan secara langsung

kepada informan kunci dan responden

berdasarkan pedoman wawancara yang

telah peneliti buat, dan melakukan

observasi dengan menggunakan data

check list, untuk menguatkan hasil dari

wawancara dan observasi, maka peneliti

juga menggunakan teknik dokumentasi

dalam pengumpulan data penelitian ini.

6. Teknik analisa data dalam penelitian ini

mengacu pada teori yang dikemukakan

oleh Saebani (2008:95), analisa data

didefinisikan sebagai berikut:

“Proses penyusunan data agar dapat

diinterpretasi. Penyusunan  data berarti

klasifikasi data dengan pola, tema, atau

kategori tertentu. Analisa data secara

sis-tematis dilakukan dengan tiga

langkah secara bersamaan, yaitu:

1. Reduksi data diartikan sebagai

proses pe-milihan, pemusatan

perhatian pada penye-derhanaan

data, peng-abstrakan dari trans-

formasi data besar yang muncul

dari catatan-catatan tertulis di-

lapangan.

2. Penyajian data, yakni penyajian

sekumpulan informasi sistematis

yang memberi kemung-kinan

adanya penarikan kesimpulan dan

pe-ngambilan tindakan. Penyajian

tersebut dapat berbentuk matrik,

grafik, jaringan, dan bagan.

3. Penarikan kesimpulan atau

verifikasi. Langkah verifikatif

dilakukan sejak permulaan, pe-

ngumpulan data, pem-buatan pola-

pola, pen-jelasan konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, dan alur

sebab akibat serta proposisi”.

PEMBAHASAN

A. Karakterisitik Responden

Penelitian ini membahas terlebih

dahulu mengenai karakteristik responden

atau informan guna mendapat informasi

yang akurat dalam menganalisis data, yang

pada akhirnya dapat dipertanggung

jawabkan kebenarannya dalam pembahasan

dan menganalisis tentang “Penilaian Kinerja

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di

Desa Resun Kecamatan Lingga Utara

Kabupaten Lingga”. Informan atau

responden dalam penelitian ini berjumlah 14

orang, yaitu 10 orang lembaga

kemasyarakatan desa, dan 4 tokoh

masyarakat. Karakteristik responden ini,

yang peneliti jelaskan adalah data tentang

jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan

pekerjaan.

B. Penilaian Kinerja Badan Permu-syawaratan

Desa (BPD) di Desa Resun Kecamatan

Lingga Utara Kabupaten Lingga

Untuk melihat Penilaian kinerja BPD

di Desa Resun Kecamatan Lingga Utara

Kabupaten Lingga mengacu pada indikator



pengukuran kinerja Dwiyanto (2006:50-51),

yaitu sebagai berikut:

a. Produktivitas

Adalah ukuran seberapa besar

pelayanan publik itu menghasilkan sesuai

yang diharapkan. Konsep produktivitas tidak

hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga

efektivitas pelayanan. Produktivitas ini

merujuk pada hasil kerja dari pelayanan

yang diberikan. Artinya seberapa besar hasil

kerja dari pelayanan yang diberikan BPD

kepada masyarakat didalam menjalankan

fungsinya selama bertugas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan

informan kunci tentang produktivitas kinerja

BPD sudah sesuai dengan amanat Undang-

undang. Maka diperoleh tanggapan, yaitu:

“Sejauh ini apa yang telah dilakukan BPD

sudah sesuai dengan amanat Undang-

undang. Karena tanpa mengacu dalam

Undang-Undang berarti melakukan

pelanggaran. Mereka sudah melakukannya

sesuai tupoksi mereka masing-masing. BPD

dalam hal ini harus mem-berikan pelayanan

berupa menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat. Hanya saja belum dapat

terealisasi dengan baik dalam ma-syarakat”.

(hasil wawancara tanggal 16 Mei 2014).

Tanggapan informan kunci bermakna

bahwa, sejauh ini BPD sudah memberikan

dan berbuat sesuai dengan amanat Undang-

Undang. Hanya saja belum dapat

sepenuhnya terealisasi dalam masyarakat.

Sehingga BPD harus benar-benar

memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan

dan keinginan masyarakat terhadap

pembangunan di desa.

b. Kualitas Layanan

Adalah ukuran seberapa besar tingkat

kepuasan masyarakat terhadap kualitas

layanan yang diterima. Artinya seberapa

besar kualitas layanan yang diberikan BPD

dalam menjalankan fungsinya terhadap

kepuasan masyarakat yang menerima

layanan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan

informan kunci tentang kualitas layanan

BPD terhadap masyarakat. Maka diperoleh

tanggapan, yaitu:

“Kualitas layanan yang diberikan  BPD

terhadap masyarakat cukup bagus. Hal ini

dibuktikan dengan tanggap nya terhadap

laporan dari masyarakat. Meskipun tidak

semua permasalahan yang dilaporkan dapat

diselesaikan sepenuhnya. Karena masih

banyak permasalahan di dalam masyarakat

yang masih diperlukan penyelesaian.

Disebabkan kurang sensitif dan kurang peka

BPD ter-hadap permasalahan yang ada di

tengah-tengah masyarakat.” (hasil

wawancara tanggal 16 Mei 2014).

Tanggapan informan kunci dapat

dianalisis bahwa, BPD sejauh ini sudah

memberikan pelayanan kepada masyarakat

cukup bagus. Dapat dilihat dari tanggapnya

BPD terhadap laporan dari masyarakat.

Meskipun tidak semua per-masalahan yang

ada didalam masyarakat dapat terselesaikan

dengan baik. Karena BPD kurang peka

terhadap permasalahan-permasalahan yang

terjadi di tengah-tengah masyarakat yang

masih banyak membutuhkan penyelesaian.

c. Responsivitas



Adalah ukuran kemampuan organisasi

mengenali kebutuhan masyarakat, dengan

kata lain responsivitas menunjuk pada

keselarasan antara program dan kegiatan

pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi

masyarakat yang dilayaninya. Artinya BPD

sudah memberikan pelayanan sudah sesuai

terhadap keselarasan antara program dan

kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan

aspirasi masyarakat yang menerima

pelayanan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan informan

kunci tentang tanggapan BPD terhadap

aspirasi masyarakat yang disampaikan

kepada BPD. Maka diperoleh tanggapan,

yaitu:

“BPD sudah menanggapi aspirasi

masyarakat yang disampaikan kepada BPD.

Walaupun tidak semua aspirasi dapat

ditanggapi BPD, namun ada beberapa hal

yang bisa ditanggapi BPD.” (hasil

wawancara tanggal 16 Mei 2014).

Tanggapan informan kunci diatas

bermakna bahwa, BPD memang sudah

melakukan fungsi nya dalam menampung

aspirasi masyarakat. Meskipun tidak semua

aspirasi dari masyarakat ditanggapi oleh

BPD. Pada dasarnya secara internal

mungkin BPD sudah menjalankan tugas dan

fungsi mereka masing-masing. Hanya saja

belum maksimal dalam menanggapi aspirasi

yang menjadi kebutuhan dan keinginan

masyarakat untuk kemajuan dalam

pembangunan desa.

d. Responsibilitas

Adalah ukuran seberapa besar

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip-

prinsip administrasi yang benar.

Responsibilitas merujuk pada persesuaian

pelaksanaan kerja organisasi dengan

prosedur dan taat kerja yang berlaku.

Artinya pelak-sanaan kerja BPD sudah

sesuai dengan prosedur dan taat kerja yang

telah berlaku.

Dari wawancara dengan informan

kunci tentang tugas pokok dan fungsi BPD.

Maka diperoleh tanggapan, yaitu:

“BPD sudah sesuai dalam menjalankan

tugas pokok dan fungsi mereka dalam

bertugas. Tetapi belum sepenuhnya

menyerap di dalam masya-rakat. Hal ini

dibuktikan dengan adanya masih kurangnya

pemahaman masyarakat mengenai tugas

pokok dan fungsi daripada BPD. Sehingga

keberadaan BPD tidak kelihatan di dalam

masyarakat.” (hasil wawan-cara tanggal 16

Mei 2014).

Tanggapan informan kunci bermakna

bahwa, sejauh ini BPD sudah menjalankan

tugas pokok dan fungsi mereka dalam

bertugas. Tetapi belum dapat diserap oleh

masyarakat secara luas. Hal ini disebabkan

masih kurangnya pemahaman daripada

masyarakat mengenai tugas pokok dan

fungsi BPD. Sehingga BPD dalam hal ini

tidak terlihat keberadaan mereka. Apapun

yang telah mereka lakukan untuk

pembangunan di desa masyarakat tidak

mengetahui. Sehingga tidak menutup

kemungkinan jika masyarakat tidak begitu

memahami keberadaan BPD.

e. Akuntabilitas

Adalah ukuran seberapa besar

kebijakan dan kegiatan sektor  publik dapat



dipertanggung jawabkan kepada rakyat atau

konsisten dengan kehendak rakyat dan

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Artinya seberapa besar tanggung jawab yang

dilakukan BPD dalam mempertanggung

jawabkan yang telah mereka lakukan selama

menjalankan tugas dan fungsinya kepada

masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan informan

kunci tentang pelaporan pertanggung

jawaban kinerja BPD perlu dipublikasikan

kepada ma-syarakat. Maka diperoleh tang-

gapan, yaitu:

“Laporan pertanggungjawaban kinerja BPD

harus ada. Tujuannya agar masyarakat tahu

apa saja yang telah dilakukan BPD selama

menjalankan tugas dan fungsinya. Program,

kegiatan yang dilakukan, anggaran yang

digunakan. Laporan pertanggungjawaban ini

harus dipublikasikan secara tertulis.” (hasil

wawancara tanggal 16 Mei 2014).

Tanggapan dari informan kunci dapat

dianalisis bahwa, seharusnya memang harus

ada laporan pertanggung jawaban BPD.

Tujuan daripada laporan pertanggung

jawaban ini adalah agar masyarakat

mengetahui apa saja yang telah dibuat BPD

selama menjalankan tugas dan fungsinya.

Karena selama ini tidak ada keterangan

laporan pertang-gungjawaban BPD kepada

masyarakat khususnya baik itu tentang

pengelolaan dana, program dan kegiatan apa

saja yang telah dilakukan. Mungkin

sebagian perangkat desa mengetahui tetapi

tidak didalam masyarakat. Hal ini

menyebabkan masyarakat tidak mengetahui

tugas dan fungsi BPD selama ini. Sehingga

dengan adanya keterangan laporan per-

tanggungjawaban ini masyarakat me-

ngetahui keberadaan BPD itu seperti apa.

Demikian juga untuk kedepannya agar

masyarakat tidak salah paham terhadap

keberadaan BPD.

Adapun Faktor-Faktor yang Mem-

pengaruhi Kinerja BPD dari beberapa hasil

wawancara yang dinyatakan dapat

disimpulkan dan dianalisis bahwa, BPD

belum dapat menjalankan tugas dan

fungsinya secara maksimal dalam menjalan

tugas dan fungsi sesuai dengan harapan,

keinginan masyarakat. Hal ini disebabkan

berbagai faktor antara lain:

1. Kurangnya pembinaan dan pelatihan

anggota BPD. Sehingga menyebabkan

anggota BPD tidak produktif dalam

menjalankan tugas dan fungsi mereka.

2. Fasilitas kantor yang kurang memadai.

Dalam menjalankan tugasnya BPD

tidak dapat bekerja dengan efektif

dikarenakan fasilitas kantor yang

kurang memadai sehingga

menyebabkan proses kerja menjadi

terhambat.

3. Kurang memiliki keterampilan dan

keahlian dalam menjalan kan tugas

sehingga tidak tahu harus berbuat apa

pada jam kerja. Sehingga BPD tidak

produktif dalam menjalankan tugas dan

fungsi sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil

penelitian penelitian ini yaitu: Sejauh ini

menurut  BPD sudah melakukan dan berbuat



sesuai dengan amanat Undang-Undang dan

memberikan pelayananan yang cukup baik

dilihat dari tanggapnya BPD dalam

menerima laporan dari masyarakat. Akan

tetapi belum dapat dikatakan secara

maksimal dan belum dapat sepenuhnya

terealisasi dalam kehidupan ber-masyarakat.

Masyarakat belum nampak apa yang telah

diperbuat BPD selama menjalankan tugas

dan fungsi mereka. BPD sudah menjalankan

tugas pokok dan fungsi mereka dalam

bertugas. Tetapi belum dapat diserap oleh

masyarakat secara luas. Hal ini disebabkan

masih kurangnya pemahaman daripada

masyarakat mengenai tugas pokok dan

fungsi BPD. Sehingga BPD dalam hal ini

tidak terlihat keberadaan mereka. BPD

dalam menjalankan tugas sudah sesuai

dengan prosedur dan taat kerja yang berlaku.

Tetapi sistem piket yang dilakukan oleh

BPD dalam aktivitas sehari-hari tidaklah

mencerminkan suatu perilaku di tengah-

tengah masyarakat. Mengakibatkan kebera-

daan  kantor sering kosong pada hari-hari

kerja. Serta Laporan per-tangggungjawaban

tahunan, BPD tidak pernah melakukan rapat

dengan masyarakat, sehingga laporan

pertanggungjawaban kinerja BPD belum

banyak diketahui oleh masyarakat secara

umum. Meskipun sebagian perangkat

mengetahui laporan pertanggung jawaban

tersebut. Laporan pertanggungjawaban ini

perlu dipub-likasikan dengan tujuan agar

masyarakat mengetahui apa saja yang telah

dibuat BPD selama menjalankan tugas dan

fungsinya.

Berdasarkan indikator kinerja dapat

disimpulkan Penilaian Kinerja Badan

Permusyawaratan Desa, BPD belum dapat

menjalankan tugas dan fungsi mereka

sebagaimana mestinya. Karena BPD tidak

maksimal dalam menjalankan tugas dan

fungsi mereka dalam melaksanakan tugas

yang diemban. Tugas dan fungsi BPD tidak

diserap secara luas oleh masyarakat

sehingga keberadaan BPD tidak dipandang

oleh masyarakat dan menyebabkan

timbulnya anggapan negatif terhadap BPD

dan BPD dinilai tidak bekerja oleh

masyarakat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti

sampaikan adalah sebagai berikut: BPD

hendaknya melakukan sosialisasi kepada

masyarakat baik itu mengenai struktur BPD,

pergantian jabatan dan lain sebagainya.

Sehingga masyarakat paham dan tahu apa

yang menjadi tugas dan fungsi pada Ketua

BPD beserta anggota-anggotanya. Dengan

melakukan sosialisasi kepada masyarakat

untuk mempermudah masyarakat dalam

mengetahui tugas pokok dan fungsi BPD

dalam penyelenggaraan desa. BPD juga

hendaknya mengadakan rapat tidak hanya

rapat tertutup dalam internal saja, melainkan

rapat terbuka dengan tokoh masyarakat.

Agar masyarakat dapat mengetahui program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan

dibuat oleh BPD. BPD hendaknya

menyediakan kotak saran. Agar masyarakat

dapat memberikan aspirasi, saran dan

pendapat mereka terhadap pembangunan

desa. Tingkat kehadiran anggota BPD dalam



menjalankan tugas. Meskipun dijadwal

dengan absen bergilir setiap harinya tidak

menjadikan alasan kantor kosong tidak ada

yang menunggu pada hari kerja. Karena

pada dasarnya masuk kantor BPD sama

dengan pegawai seperti biasanya.

Diharapkan kedepannya agar BPD lebih

disiplin dan kantor tidak dibiarkan kosong

pada hari-hari kerja. Setiap akhir tahun BPD

harus membuat laporan pertanggung

jawaban dan dipublikasikan dengan

masyarakat melalui rapat maupun papan

pengumuman. Sehingga masyarakat

mengetahui program dan kegiatan yang telah

dibuat BPD selama menjalankan tugas.

Dengan adanya penilaian ini dapat

memberikan kontribusi ke-depannya agar

BPD diberikan pembinaan dan pelatihan

tidak hanya untuk Ketua BPD melainkan

anggota BPD agar dapat menjalankan tugas

dan fungsi mereka sebagaimana yang

diharapkan masyarakat.
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