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Abstrak  

 

 

       Maksuel, Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Periode 

Tahun 2011-2016 Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa 

Mentarang Baru Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. 

       Hasil penelitian menunjukkan kinerja BPD Desa Mentarang Baru dinilai 

baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengedepankan 

aspirasi, partisipasi, dan tanggungjawab demi kemajuan, kesejahteraan, dan 

kemakmuran masyarakat. Hal ini berarti penyelenggaraan pemerintahan 

mengandung prinsip responsivitas mengukur daya tanggap BPD terhadap 

harapan, keinginan, aspirsi, dan partisipasi masyarakat, responsibilitas 

kemampuan BPD unuk  merumuskan dan menetapkan peraturan desa 

berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, dan akuntabilitas merupakan 

pertanggungjawaban BPD kepada masyarakat terhadap peraturan desa yang 

telah ditetapkan bersama kepala desa. Ditinjau dari sisi produktivitas, kinerja 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mentarang Baru diwujudkan dengan 

adanya pembentukkan tata tertib BPD, Pembuatan Perdes bersama dengan 

pemerintah Desa, serta beberapa keputusan BPD serta didalam penyusunan 

kebijakkan. 

 

 

Kata Kunci : kinerja, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode tahun 2011-

2016 dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Mentarang Baru 

Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. 

 

                                                 
1
 Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Mulawarman. Email: Dwimaksuell@gmail.com 

 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 4, Nomor 2, 2016: 255-266 

 

 

256 

Pendahuluan  
              Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
     Desa merupakan daerah yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten, 

Desa adalah wilayah yang penduduknya mempunyai pergaulan hidup yang saling 

mengenal, adanya  pertalian perasaan yang sama  tentang kesukaan terhadap 

kebiasaan atau adat istiadat, hidup bermasyarakat yang kental dengan bergotong 

royong dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan 

kemasyarakatannya. 

    UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan wujud dari 

pelaksanaan otonomi daerah dimana secara konstitusional ini merupakan 

aktualisasi dari isi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang 

kemungkinan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan secara desentralisasi. 

    Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk sesuai dengan budaya yang 

berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi 

serta penampung dan penyalur aspirasi masyarakat seperti halnya di Desa 

Mentarang Baru, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau. Desa Mentarang 

Baru merupakan  satu diantara 9 (sembilan) desa di Kecamatan Mentarang, 

Kabupaten Malinau  yang telah terbentuk BPD (Badan Permusyawaratan Desa). 

Kantor BPD tersebut berada di wilayah Kantor desa. 

    Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menetapkan Peraturan desa bersama 

Kepala desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa 

merasa terlindungi oleh wakil-wakilnya di BPD. Penyelenggaraan pemerintahan 

desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila 

diberbagai lapisan masyarakat desa menunjukan kesadarannya terhadap 

Pemerintah desa yang didampingi oleh BPD, sehingga masyarakat merasa 

terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintahan desa yang lebih bersih 

dari unsur-unsur KKN. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa 

termasuk Pemerintahan desa di Desa Mentarang Baru, Kecamatan Mentarang, 

Kabupaten Malinau haruslah mengacu pada aturan pemerintah yang ditetapkan. 

Oleh karena itu BPD sebagai mitra kerja Pemerintah desa dalam pemerintahan 

desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang 

sudah ditetapkan. 

     Dalam menjalankan tugas dan fungsi kinerja Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) yang berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya dalam 

menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, untuk itu diperlukan 

kinerja yang baik untuk mengatasi berbagai permasalahan umum pada 

pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat yang menyalurkan aspirasi kepada 
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BPD. Dalam proses peningkatan kinerja perlu didukung birokrasi yang harus 

mampu memberikan ruang gerak kebebasan untuk bertanggungjawab dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya dilapangan. 

       Berdasarkan uraian latarbelakang yang ada, maka penulis tertarik untuk 

mengetahui dan meneliti judul tentang “Analisis Kinerja Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Periode Tahun 2011-2016 Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Mentarang Baru Kecamatan 

Mentarang Kabupaten Malinau”. 

 

Kerangka Dasar Teori   

1. Otonomi Desa 

         Menurut Widjaja (2003: 165),  otonomi desa merupakan otonomi yang 

asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya 

pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa 

tersebut. Otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintah desa 

dalam menyatukan dan mengurus kepentingan masyarakat didasarkan pada hak 

asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun 

harus diselenggarakan dalam prospektif administrasi modern.  

 a. Pemerintahan Desa 

             Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (PPRI No. 72/2005 tentang Desa). 

 b. Demokrasi Desa 

           Demokrasi desa merupakan suatu penghargaan terhadap posisi masyarakat 

dalam proses pembangunan desa (sejak perencanaan hingga pelaksanaan). Hal ini 

menunjukan bahwa prinsip demokrasi dalam otonomi desa sangat 

mempertimbangkan posisi masyarakat sebagai subjek dalam    pembangunan desa 

(Care Internasional Indonesia, 2004:3). 

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Badan Permusyawaratan Desa adalah nama lain dari Badan Perwakilan  

Desa seperti yang tercantum dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Sesuai dengan pasal 209 Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 

23/2014 “BPD berfungsi menetapkan Peraturan desa  bersama Kepala desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.   

     Berdasarkan PPRI No. 72/2005 tentang Desa, dikatakan bahwa “Badan 

Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat 

BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

desa. 

a. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan 
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Daerah, kedudukan BPD adalah sejajar dengan Pemerintah desa dan untuk itu 

dapat melakukan hubungan kemitraan yang sinergis, terutama dalam proses 

penyusunan hingga penetapan Peraturan desa dan berbagai kebijakan desa. 

Berdasarkan Peraturan Bubapati Malinau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa, BPD berkedudukan sebagai: 

1. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

2. BPD merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila. 

b. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Dalam Peraturan Bupati Malinau No. 12 Tahun 2008, anggota BPD 

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang 

ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang antara lain terdiri dari 

tokoh agama, pemuda, wanita, golongan profesi dan tokoh masyarakat lainnya. 

Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD 

adalah 6 tahun dan dapat dianggkat/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 memperhatikan luas 

wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.  

c. Fungsi, Tugas dan Wewenang BPD 

   Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 12 Tahun 2012 tentang BPD, 

sebagai lembaga legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Menetapkan Peraturan desa 

     Peraturan desa (Perdes) adalah peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh 

BPD     bersama pemerintah desa (PPRI No. 72/2005 pasal 55). Perdes memuat 

ketentuan-ketentuan yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut kepentingan 

masyarakat desa setempat. 

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 

     Bahwa di dalam masyarakat itu terdapat banyak sekali kebutuhan-

kebutuhan masyarakat yang berbeda satu sama lain dan saling bersaing. Oleh 

karena itu sebagai lembaga yang merupakan perwakilan masyarakat dalam 

penyelenggaraan  pemerintahan desa tentunya BPD dituntut bekerja maksimal 

untuk mengolah dan mengelola dengan memberikan suatu akses dan sarana 

partisipasi yang sama kepada masyarakat sehingga terwujud keseimbangan 

kekuasaan dalam masyarakat. 

   Untuk menjalankan fungsinya diatas, BPD juga mempunyai tugas dan 

wewenang yang dijalankan. Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau No. 12/2008, 

BPD mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:  

1). Membahas rancangan Peraturan desa bersama Kepala desa. 

2). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan desa. 

3). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala desa. 

4). Membentuk panitia dan memproses pemilihan Kepala desa. 

5).Menggali, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 
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6). Membahas dan menilai keterangan pertanggungjawaban Kepala desa. 

7). Memberikan pertimbangan kepada Kepala desa terhadap calon Perangkat    

desa. 

8).  Menyusun tata tertib BPD. 

 

3. Konsep Kinerja Organisasi 

    a. Pengertian Kinerja Organisasi 

         Menurut Mahsun (2006: 25) mendefinisikan kinerja (performance) 

sebagai suatu gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan atau 

program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi 

organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. 

          Menurut Nasucha (2004: 107), kinerja organisasi didefinisikan juga 

sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan 

yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenan melalui usaha-usaha yang 

sistematik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk 

mencapai kebutuhannya secara efektif. 

 b. Pengukuran Kinerja 

           Pengukuran kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai 

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi 

dan visi organisasi. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator dan 

penetapan pencapaian indikator kinerja (Pasolong, 2007: 182). 

c. Kriteria Kinerja 

            Menurut PM. Gallegos dalam Timpe A. Dale (1992: 397), bahwa ada lima 

kriteria kinerja organisasi yaitu: 

1)  Buruk yaitu kinerja organisasi dibawah harapan sasaran minimal atau tujuan 

organisasi tidak dapat diwujudkan. 

2)  Sedang yaitu pengurus dalam suatu organisasi dapat memenuhi sebagian besar 

harapan kerja minimal atau belum sepenuhnya tujuan organisasi dapat 

diwujudkan. 

3)  Baik yaitu kinerja organisasi yang cukup memuaskan dimana pencapaian hasil 

sesuai dengan yang diharapkan.  

4)  Sangat Baik yaitu kinerja organisasi diatas normal pencapaian hasil yang berada 

di atas harapan organisasi, telah memperlihatkan kemampuan untuk mencapai 

hasil dalam banyak bidang yang dibutuhkan untuk memenuhi sasaran-sasaran 

yang ditetapkan. 

5)  Sangat Baik Sekali yaitu prestasi dan hasil kerja yang sangat tinggi, dan semua 

tanda menunjukan bahwa tingkat kinerja akan tinggi selama beberapa waktu.  

4. Kinerja BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

      Sebagai parlemennya desa, BPD menjadi sangat penting dan strategis, 

dimana menjadi wadah dalam menyampaikan aspirasi serta keinginan 

masyarakat, sekaligus juga menjadi badan pengawas terhadap semua bentuk 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 4, Nomor 2, 2016: 255-266 

 

 

260 

kebijakan dari pemerintah desa yang menuntut akuntabilitas publik dan keadilan 

bagi warga masyarakat desa. (Care Internasional Indonesia, 2004: 45). 

     Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau No. 12/2008 tentang BPD, dalam 

proses pemerintahan desa  BPD mempunyai tugas dan fungsi yakni: 

1.Merumuskan dan menetapakan peraturan desa,Melakukan pengawasan terhadap        

pelaksanaan peraturan desa, 

2. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, 

3. Membentuk panitia dan memproses pemilihan kepala desa, 

4. Menggali, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, 

5. Membahas dan menilai keterangan pertanggungjawaban kepala desa, 

6. Memberikan pertimbangan kepada kepala desa terhadap calon perangkat desa  

7. Menyusun tata tertib BPD.Melalui  indikator kinerja organisasi publik yang 

dikemukakan Dwiyanto dalam Nasucha (2004: 119) meliputi produktivitas, 

responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas, maka kinerja BPD dapat diukur 

atau dinilai. 

     Kinerja BPD Mentarang Baru merupakan gambaran pelaksanaan dan 

hasil kegiatan dari  tugas dan fungsi yang dilakukan dalam proses pemerintahan 

desa di Desa Mentarang Baru, Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. 

Berdasarkan pra-survey yang dilakukan oleh penulis, adapun beberapa kegiatan 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD Damit dalam proses pemerintahan desa 

yang telah dilaksanakan dan rutin setiap tahun antara lain adalah sebagai berikut:  

1). Merumuskan dan menetapkan Peraturan desa bersama Kepala Desa 

2). Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa 

3). Menggali, menampung, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat     

kepada pemerintahan desa. 

4). Membahas dan menilai LPJ Kepala Desa Mentarang Baru 

5). Menyusun tata tertib BPD 

     Dengan demikian kinerja BPD Mentarang Baru dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsinya dapat diukur atau dinilai melalui indikator kinerja organisasi publik 

(Dwiyanto dalam Nasucha, 2004) meliputi: 

1. Responsivitas BPD 

2. Responsibilitas BPD 

3. Produktivitas BPD 

4. Akuntabilitas BPD 

 

Metode Penelitian 

 

       Berdasarkan judul tentang Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) Periode Tahun 2011-2016 Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di 

Desa Mentarang Baru Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau maka penelitian 

ini dapat dikategorikan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk 
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menggambarkan penjelasan dari variabel yang akan diteliti. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan penelitian keperpustakaan, observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri 

dari 2 orang dari pihak pemerintahan desa, 2 orang dari pihak BPD dan 3 orang 

dari tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, 

data kondensasi, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. 

 

Hasil Penelitian  

1. Kinerja BPD dalam Mrumuskan dan Menetapkan Peraturan Desa 

      Peraturan desa  adalah peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh BPD 

dan Pemerintah desa yang memuat ketentuan-ketentuan untuk mengatur segala 

sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat setempat 

      Berdasarkan penelitian dilapangan, penulis mengamati bahwa kinerja 

BPD dari kemampuan dan hasil kerja dalam melaksanakan fungsinya yakni 

responsivitas yaitu BPD Desa Mentarang Baru selalu mengundang tokoh 

masyarakat atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dalam 

merumuskan peraturan desa serta dalam proses penyusunan peraturan desa dan  

sudah dilaksanakan dengan  baik. Lalu responsibilitas BPD yaitu penyusunan 

Peraturan Desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 

lebih, sehingga peraturan desa yang sudah ditetapkan tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah 

diaksanakan dengan baik. Dan produktivitas Hasil kerja BPD dalam pelaksanaan 

fungsi legislasi adalah adanya beberapa peraturan desa yang telah ditetapkan di 

Desa Mentarang Baru Kecamatan Mentarang  Kabupaten Malinau. serta 

akutabilitas BPD dalam proses penyusunan peraturan desa, di Desa Mentarang 

Baru selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

dan selalu berangkat dari kepentingan masyarakat dan telah dilaksanakan dengan 

baik, dimana peraturan desa yang telah ditetapkan sesuai dengan kehendak dan 

harapan masyarakat desa.  

2.Kinerja BPD dalam Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Desa 

   BPD mempunyai fungsi membuat dan menetapkan Peraturan Desa 

bersama-sama dengan pemerintah desa, tentu saja untuk menjamin kemurnian 

pelaksanaan perdes dan mencegah terjadinya praktek penyalahgunaan wewenang, 

BPD berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa 

tersebut. 

       Berdasarkan penelitian dilapangan, penulis mengamati bahwa kinerja 

BPD dari kemampuan dan hasil kerja dalam melaksanakan fungsinya yakni 

responsivitas adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan 

implementasi peraturan desa termasuk pelaksanaan APBDes di Desa Mentarang 

Baru dan sudah dilaksanakan dengan baik. lalu responsibilitas BPD dalam 

pelaksanaan pengawasan terhadap segala kebijakan pemerintah desa baik 

Peraturan desa maupun Keputusan Kepala desa yang dilakukan BPD Desa 

Mentarang Baru yang berpedoman pada teknik-teknik yang telah ditetapkan dan 
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dilaksanakan dengan cukup baik. Dan untuk produktivitas BPD seperti adanya 

Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah desa mengenai APBDes setiap 1 (satu) 

tahun sekali dan terungkapnya beberapa kasus diatas beserta  sanksi yang 

diberikan oleh BPD Desa Mentarang Baru yakni berupa teguran baik secara lisan 

maupun tertulis yang disampaikan BPD kepada Pemerintah desa. Serta untuk 

akuntabilitas BPD yakni pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BPD kepada 

Pemerintah desa dengan segala bentuk kebijakannya terkait dengan hasil yang 

diperoleh telah sesuai dengan harapan dan kehendak masyarakat dalam fungsi 

pengawasan terhadap implementasi peraturan desa yang dilakukan oleh 

pemerintah desa cukup baik atau sedang.  

3. Kinerja BPD dalam Menggali, Menampung, Merumuskan dan Menyalurkan 

aspirasi masyarakat 

          Aspirasi masyarakat adalah semua yang berkaitan dengan penyampaian 

secara lisan maupun tulisan dari satu orang atau lebih berupa pendapat, harapan, 

keinginan dan kebutuhan masyarakat desa dalam hubungannya dengan proses 

pemerintahan desa. 

          Berdasarkan penelitian dilapangan, penulis mengamati bahwa kinerja 

BPD dari kemampuan dan hasil kerja dalam melaksanakan fungsinya yakni 

Responsivitas BPD yang baik sekali yakni mengembangkan proses pemerintahan 

desa yang partisipasif melalui peran serta masyarakat baik tuntutan maupun 

dukungan yang menjadi aspirasi masyarakat desa.lalu responsibilitas BPD  sudah 

baik karena adanya mekanisme atau cara kerja yang telah ditetapkan dan 

dijalankan oleh BPD Desa Mentarang Baru dalam menjaring dan menindaklanjuti 

aspirasi masyarakat hingga kemudian rumusan aspirasi masyarakat tersebut 

disampaikan kepada Pemerintah desa, Serta akuntabilitas BPD yakni adanya 

pertemuan-pertemuan antara BPD dengan masyarakat desa yang dilakukan secara 

terjadwal dan rutin, membuat masyarakat mudah untuk menyampaikan segala 

keluhan-keluhan yang ada di desanya. 

4. Kinerja BPD dalam Membahas dan Menilai Laporan Pertanggung jawaban 

Kepala Desa 

           Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa merupakan sebuah 

mekanisme monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

harus peranggungjawabkan kepada masyarakat melalui BPD. 

           Berdasarkan penelitian dilapangan, penulis mengamati bahwa kinerja 

BPD dari kemampuan dan hasil kerja dalam melaksanakan fungsinya yakni 

responsivitas BPD mengenai rutinitas jadwal penyampaian LPJ Kepala Desa 

masih sedang ini terbukti selama 2 (dua) tahun periode pemerintahan, baru 1 

(satu) kali diadakan rapat paripurna tentang LPJ Kepala desa yang 

diselenggarakan BPD Desa Mentarang Baru lalu untuk responsibilitas BPD  

dalam membahas dan menilai pertanggung jawaban Kepala desa berpedoman 

pada mekanisme yang telah ditetapkan. Dan telah dilaksanakan dengan baik. Dan 

produktivitas BPD bahwa selama 2 (dua) tahun anggaran yang telah berjalan 
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yakni tahun anggaran 2013-2014 dan tahun anggaran 2015-2016, baru sekali 

diselenggarakan sidang paripurna. Serta akuntabilitas BPD Desa Mentarang Baru 

sudah baik yaitu langsung menyampaikan kembali hasil keputusan rapat 

paripurna BPD tentang pertanggungjawaban Kepala Desa Mentarang Baru. 

5. Kinerja BPD dalam Menyusun Tata Tertib BPD 

      Tata Tertib (Tatib BPD) merupakan aturan tertulis secara hokum 

mengikat semua anggota BPD dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, hak 

dan kewajibannnya dalam proses pemerintahan desa. 

      Berdasarkan penelitian dilapangan, penulis mengamati bahwa kinerja 

BPD dari kemampuan dan hasil kerja dalam melaksanakan fungsinya yakni 

responsivitas BPD dalam proses penyusunan tata tertib BPD sudah baik. Dimana 

BPD mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk membicarakan draft tata tertib 

yang sebelumnya telah disusun oleh BPD dalam suatu rapat dengar pendapat. 

Lalu responsibilitas BPD yakni mempunyai mekanisme yang telah ditetapkan 

dalam penyusunan tata tertibnya BPD yang menjadi pedoman dalam 

penyenggaraan pemerintahan desa. Lalu peroduktivitas BPD yaitu telah 

mempunyai Tata Tertib BPD yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Serta akuntabilita BPD yakni bahwa Tata Tertib yang menjadi 

pedoman BPD Desa Mentarang Baru telah sesuai dengan kehendak dan 

kepentingan masyarakat desa, terbukti belum pernah dilakukan perubahan tata 

tertib yang dilakukan BPD bersama masyarakat. 

  

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitan tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Mentarang Baru, 

Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 
 

1. kinerja BPD dalam bidang legislasi meliputi merumuskan dan 

menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan kepala desa selalu 

mengedepankan aspirasi, partispasi dan tanggungjawab demi kemajuan 

dan esejahteraan masyarakat. Peraturan desa yang telah ditetapkan 

merupakan wujud produk BPD dalam pelaksanaan fugsi legislasi. Pada 

tahun 2012 BPD Desa Mentarang Baru Telah Menetapkan 6 (enam) 

Peraturan desa, tahun2013 Kinesebanyak 3 (tiga) peraturan desa dan 

tahun 2014 sebanyak 4 (empat) peraturan desa. 

2.  Kinerja BPD dalam bidang pengwasan pelaksanaan peraturan desa, yaitu 

dengan cara BPD mengawasi semua tindakan pemerintah desa dalam 

menjalankan roda pemerinahan desa yang dilakukan secara langsung 

ataupun tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD dinilai 

belum maksimal karena masih kentalnya sikap “Kekeluargaan” antarang 

BPD dan pemerintah khususnya antara kepala desa. 
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3. Kinerja BPD dalam bidang aspirasi masyarakat meliputi cara BPD dalam 

menampug dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Cara yang dilakukan 

BPD dalam menyalurkan aspirasi dar masyarakat adalah dengan 

membuka kotak aspirasi berupa kritik dan saran baik itu untuk pemerintah 

desa ataupun untuk BPD itu sendiri. Serta masyarakat dapat menyalurkan 

aspirasinya dengan cara tertulis ataupun secara lisan pada saat ada 

pertemuan BPD atau pertemuan Desa. Cara BPD dalam menyalurkan 

aspirasi masyarakat adalah dengan cara BPD menyampaikan dan 

membahas masalah bersama-sama dengan pemerintah desa pada 

pertemuan rutin 2 (dua) bulan sekali kecuali untuk masalah yang 

mendesak. 

4. Kinerja BPD dalam membahas dan menilai Laporan Pertanggungjawaban 

Kepala Desa dinilai belum optimal karena masih terdapat tugas yang 

belum dilaksanakan BPD yaitu terkait dengan rutinitas jadwal untuk 

meminta Kepala Desa menyampaikan Lapotran Pertanggungjawabannya. 

5. Kinerja BPD dalam menyusun Tata Tertib BPD dinilai cupuk baik dimana 

proses penyusunan selalu mengedepankan aspirasi dan partisipasi 

masyarakat desa serta berdasarkan mekanisme dan format yang telah 

ditetapkan. 

 

Rekomendasi  
Berddasarkan hasil penelitian mengenai kinerja BPD dalam 

penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Mentarang Baru, Kecamatan 

Mentarang, Kabupaten Malinausecara umum sudah baiknamun ada beberapa 

tugas BPD yang belum optimal dalam pelaksanaannya dan berkaitan dengan hal 

itu, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut : 

 
1. BPD Desa Mentarang Baru, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau 

lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan fungsi, tugas dan 

wewenang BPD dalam proses pemerintahan desa dengan cara 

menjalankan semua yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 

(strategic planning). 

2. Perlunya para anggota BPD Desa Mentarang Baru, Kecamatan 

Mentarang, Kabupaten Malinau diberikan pendidikan dan pelatihan 

tentang BPD seperti pengenalan lebih dalam tentang tugas BPD, dan 

kewajiban BPD. Dengan hal ini akan menambah pengetahuan dan 

ketelrampilan para anggota BPD dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

3. BPD dan Pemerintaha Desa dapan menghilangkan “sikap kekeluargaan” 

serta dapat membedakan antara tugas dan keluarga. 

4. Perlu adanya masukan serta kerjasama yang lebih erat dengan lembaga 

supra desa seperti pemerintah kecamatan dan pemerinhtah kabupaten 



Analisis Kinerja BPD Periode Tahun 2011- 2016 (Maksuel) 

 

 

265 

yang bersifat membangun dan meningkatkan kinerja BPD demi 

tercapainya kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 

5. Masyarakat harus lebih aktif dan kritis di dalam menyikapi berbagai 

kebijakan dan produk hokum yang dihasilkan oleh BPD, serta di dalam 

proses penyusunan kebijakan 

 

 

Daftar Pustaka 

Anonim. 2006. Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Bandung: Fokus media. 

             . 2006. Undang-Undang Otonomi Daerah 2006. Jakarta: Pressindo. 

  . 2006. Undang-Undang RI No. 10/2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Indonesia Legal Center 

Publishing. 

Care Internasional Indonesia. 2004. Pedoman Peningkatan Kapasitas 

Pemerintahan Desa. Samarinda: Care Internasional Indonesia. 

Institute For Research and Empowerment. 2005. Prakarsa Desentralisasi dan 

Otonomi Desa. Yogyakarta: IRE Press. 

Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogjakarta: Unit Penerbit 

dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 

Mahsun, Mohammad. 2006. Pengukuran Kinerja sektor Pelayanan Publik. 

  Yogyakarta: BPTE. 

Moleong, Lexy. J. 2004.  Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 

 Rosdakarya.  

Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi Administrasi Publik. Jakarta: PT. Grasindo. 

Nawawi, H. Hadari. 2005.Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah 

Mada University. 

Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: ALFABETA. 

Rozaki, Abdur dkk. 2004. Memperkuat Kapasitas Desa Dalam Membangun 

Otonomi. Yogyakarta. IRE Press  

Said, Mas'ud. 2005. Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: UMM 

 Press. 

Subagyo, Joko. 2004. Metode Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: 

ALFABETA.  

Tim Studi Pengembangan Sistem AKIP. 2000. Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. Jakarta: BPKP. 

Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. Jakarta: Rajawali Pers. 

 

Sumber Lain : 

Dokumen- dokumen 

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. 

 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 4, Nomor 2, 2016: 255-266 

 

 

266 

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tentang Tahun 2007 Pedoman Umum 

Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan 

Pemerintahanan Desa. 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi 

Perangkat Daerah. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

 

Sumber Internet : 

http://www.Bappenas. Go.id Index. Php_Module = file manager & Func 

=download & pathext =Content Express & view =167 Reformasi % 20 

Kinerja-Pdf. (diakses 25 april 2010).  

http://www.gemawan.org/artikel/109-wujudkan-otonomi-desa-pdf (diakses 27 

Mei 2010). 

http://www.scridd.com> Research> Science- Kinerja- Organisasi- Badan-

Keswadayaan- Masyarakat- Pdf (diakses 1 Nopember 2010). 
 

 


