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Abstrak  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja dari Badan 

Permusyawaratan Desa Segoi Makmur dalam membantu pembangunan 

Infrastruktur bagi Masyarakat desa dan upaya untuk membantuk dalam 

memajukan Desa Segoi Makmur. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan 

purposive sampling. Analisi data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif 

untuk mendeskripsikan mengenai kinerja dan tanggapan masyarakat mengenai 

Badan Permusyawaratan Desa dalam membantu Pembangunan Infrastruktur 

yang ada di Desa Segoi Makmur Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai 

Timur yang berfokus pada Kualitas, Kuantitas, dan Ketepatan Waktunya. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Badan Permusyawaratan Desa 

sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas untuk membantu dalam 

Pembangunan Infrastruktur yang ada di desa dilihat secara Kualitas, Kuantitas, 

dan Ketepatan Waktunya. 

. 

Kata Kunci: kualitas, kuantitas, ketepatan waktu 

 

Pendahuluan  

Latar Belakang Penelitian 

Berdasarkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah diberi kewenanang untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah sesuai dengan asas otonomi 

dan tugas pembantuan. Dengan diberikannya otonomi kepada daerah diharapkan 

mampu membantu mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat 

dengan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 

masyarakat. Dalam upaya untuk mewujudkan otonomi daerah tersebut maka di 

kelurkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah 

Daerah. Kemudian dalam ketentuan pasal 200 UU. No. 32 Tahun 2004 bahwa 
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dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan Desa yang 

terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. 

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang 

disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sebagaimana diketahui, 

BPD merupakan lembaga resmi yang dibentuk sesuai dengan aturan yang 

tertuang dalam Undang-undang tentang Badan Permusyawaratan Desa. BPD 

mempunyai peran yang besar dalam membantu kepala desa untuk menyusun 

perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan, lembaga ini pada 

hakikatnya adalah mitrra kerja pemerintahan desa yang memiliki kedudukan 

sejajar ddalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

BPD desa Segoi Makmur berperan dalam kegiatan pemerintahan, 

pemberdayaan, dan pembangunan yang ada di desa. Kemudian saat membahas 

mengenai kinerja BPD dalam membantu pembangunan, kecenderungan kinerja 

anggota BPD kurang aktif dalam membantu Pemerintah Desa. Desa Segoi 

Makmur merupakan salah satu dari 6 desa transmigrasi yang berada dikecamatan 

Long Mesangat, desa Segoi Makmur bisa dibilang masih dalam proses 

pembangunan menuju desa maju, masih banyak hal yang menjadi faktor 

penghambat dalam proses pembangunan desa, salah satu infrastruktur desa yang 

masih belum lengkap seperti belum adanya penyaluran air bersih sehingga 

masyarakat di desa kebanyakan menggunakan air dari sumur bor, hal itu 

kemudian menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam melakukan 

proses pembangunan infrastruktur desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Pengertian Analisis 

Menurut Komaruddin (2001) Pengertian analisis menurut Komaruddin 

adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi 

komponen sehinga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu 

sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. 

Sedangkan menurut Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1996) 

Dalam hal ini, analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, atau perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab 

musabab, duduk perkaranya). 

 

Jenis Analisis 
1. Analisis Logika, analisis logika adalah jenis analisis yang mempunyai 

rancangan dengan menjalankan pemecahan sesuatu ke bagian-bagian yang 

berisi keseluruhan atas dasar prinsip tertentu. Kondisi tersebut bertujuan 
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untuk menjelaskan kelompok yang terbentuk sehingga mudah dibedakan. 

Analisis logika terbagi menjadi 2 bagian, terdiri atas: 

1. Analisis universal, yaitu analisis dari term umum ke term-term khusus 

yang menjadi bagian penyusunnya. 

2. Analisis dikotomi, yaitu analisis menurut dua kelompok yang saling 

terpisah, yaitu term positif dan term negatif.  

2. Analisis Realis, analisis realis adalah analisis yang mempunyai rancangan 

urutan benda yang berdasarkan pada sifat perwujudan bendanya. Analisis 

realis terbagi 2 bagian, terdiri atas: 

1. Analisis esensial, yaitu analisis menurut unsur dasar penyusunnya. 

2. Analisis aksidential, yaitu analisis menurut sifat-sifat yang dalam 

perwujudannya. 

 

Manfaat dan Tujuan Analisis 

Berikut fungsi dan tujuan analisis: 

1. Analisis berfungsi untuk menguraikan sesuatu menjadi komponen-komponen 

kecil yang diketahui hubungan-hubungannya. 

2. Analisis bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih mendetail mengenai 

suatu hal. 

3. Analisis juga memiliki fungsi dan tujuan untuk menentukan keputusan 

 

Pengertian Kinerja 

Menurut Payaman Simanjuntak (2005:1) Mengemukakan kinerja adalah 

tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Ada pun menurut Ilyas 

(1999: 99) Kinerja adalah penampilan hasil kerja personil maupun dalam suatu 

organisasi. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku 

jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran 

personil di dalam organisasi. 

 

Karakteristik Kinerja 

Karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi adalah sebagai berikut 

“Mangkunegara, 2002:68” 

1. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. 

2. Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi. 

3. Memiliki tujuan yang realitis. 

4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk meralisasi   

tujuannya. 

5. Memanfaatkan umpan balik “feed back” yang konkrit dalam seluruh kegiatan 

kerja yang dilakukannya. 

6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telag diprogramkan. 
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Indikator Kinerja 

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada lima 

indikator yaitu “Robbins, 2006:260”. 

1. Kualitas, kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan 

dan kemampuan karyawan. 

2. Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti 

jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

3. Ketepatan waktu, merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu 

yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

4. Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi “tenaga, 

uang teknologi, bahan baku” dimaksimalkan dengamn maksud menaikkan 

hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. 

5. Kemandirian, merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat 

menjalankan fungsi kerjanya Komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat 

dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung 
jawab karyawan terhadap kantor. 

Pengukuran Kinerja 

Untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja seseorang, maka diperlukan 

suatu pengukuran kinerja. 

Pengukuran kinerja menurut Simamora (2004:50) adalah suatu alat manajemen 

untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 

Sedangkan menurut  Dharma (2004:355) pengukuran kinerja harus 

mempertimbangkan hal-hal berikut : 

a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan harus dicapai. 

b. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik atau tidaknya). 

c. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. 

 

Badan Permusyawaratan Desa 

Adapun menurut Soekanto (2004:219) Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) Adalah lembaga perdujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa. BPD bisa disebut sebagai parlemen di desa. BPD adalah 

lembaga baru di desa pada masa otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan 

fungsinya, BPD bisa disebut sebagai lembaga kemasyarakatan. Dikarenakan 

bersesuaian dengan pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat. 

Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

Secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Permendagri 110/2016). 
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Sebagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri 110/2016, Pasal 32 

Permendagrgi 110/2016 menyatakan tugas BPD 

  

Hak, Kewajiban Dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa 

Undang-Undang mengenai hal terdapat dalam:  

Pasal 55 ayat (1) menyatakan hak anggota BPD 

Pasal 60 Permendagri 110/2016 menyatakan kewajiban anggota BPD 

Pasal 63 Permendagri 110/2016 menyatakan BPD berwewenang 

 

Pengertian Infrastruktur 
Pengertian Infrastruktur menurut American Public Works Association 

(Stone, 1974 Dalam Kodoatie, R., 2005), adalah fasilitas-fasilitas fisik yang 

dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi 

pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, 

transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan 

sosial dan ekonomi. 

 

Sistem Infrastruktur 
Sistem infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas- fasilitas atau struktur-

struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang 

dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat 

(Grigg, 2000). Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama sistem sosial 

dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat. 

 

Perancangan Infrastruktur 

Salah satu tantangan utama dalam perancangan sistem infrastruktur adalah 

mempertimbangkan bagaimana semua memberikan pengaruh pada lainnya, 

keterikatan satu sama lain dan dampak-dampaknya (Grigg, 1988) dalam satu 

keseimbangan yang harmoni. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis 

deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa, gejala, 

kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian ini membutuhkan 

perhatiannya kepada pemecahan masalah-masalah aktual. Sebagaimana apa 

adanya saat penelitian dilaksanakan. 

Dalam penelitian ini bermaksud untuk membahas bagaimana kinerja Badan 

Permusyawaratan Desa dalam membantu Pemerintah Desa untuk melakukan 

pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa di 

Desa Segoi Makmur Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur.  
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kuantitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Segoi Makmur  
Dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa dalam peraturan daerah 

Kabupaten Kutai Timur diharapkan agar dapat mendorong gerakan masyarakat 

desa untuk berpatisipasi dalam pengembangan potensi dan aset desa guna 

kesejahteraan bersama serta membentu pemerintahan desa yang profesional, 

efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab dalam ruang lingkup 

Kabupaten Kutai Timur. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut BPD diharapkan 

mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang sudah diatur 

dalam peraturan daerah Kabupaten Kutai Timur No. 6 Tahun 2007.  

Dalam pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan oleh BPD Desa 

Segoi Makmur Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur perlu 

diketahui bagaimana program ini dilaksanakan apakah hal ini berdampak baik 

bagi BPD Apakah sebaliknya. Pelaksanaan program kerja dapat dilihat dari:  

Tabel 4.1 

Program Kerja Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2021 

No Program Kerja Badan Permusyawaratan 

Desa 

Keterangan 

1 Perencanaan APBDes Terlaksana 

2 Menyusun dan membahas peraturan desa Belum terlaksana 

3 Membahas RKPdes Terlaksana 

4 Membasah esensial lahan basah desa Terlaksana 

5 Melakukan peremajaan pengurus BUMDes 

bersama pemerintah desa 

Terlaksana 

6 Musrembang tingkat RT desa Segoi Makmur Terlaksana 

7 Monitoring kegiatan kelompok tani dan 

normalisasi sungai 

Terlaksana 

 

8 Membahas perencanaan pembangunan 

Gedung Serbaguna Desa 

Terlaksana 

Kegiatan pelaksanaan program kerja bpd Selama kurang dari 5 tahun sudah 

banyak program yang terlaksana sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam 

table 4.1 bahwa semua program kerja terlaksana dengan baik. 

 

Kualitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Segoi Makmur  
Adapun hasil wawancara penulis dengan ketua Badan Permusyawarat Desa 

Segoi Makmur, Bapak Sandro mengatakan; 

 “Kami dari Badan Permusyaaratan Desa telah sebisa mungkin menjalakan tugas 

sesuai dengan tupoksi kami, kemudian kami dari Badan Permusyawaratn desa 

juga bekerja sama dengan Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan 

pembangunan infrastruktur yang ada di Desa segoi Makmur” 
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Dari penyampain ketua Badan Permusyawarat Desa tersebut bisa kita 

ketahui sejauh ini dari pihak Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa 

masih terus bersinergi untuk melaksanakan pembanguan desa segoi makmur. 

 Pak Sandro juga mengatakan;  

 “sejauh ini pun kami masih terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan kami 

dalam Keuangan desa, kinerja dari pemerintah dan kepala desa, pembangunan 

infrastruktur secara fisik maupun non fisik, serta terus menggali aspirasi-aspirasi 

dari masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah desa agar memaksimalkan 

pembangunan desa.” 

Jika dilihat dari penyampaian Ketua Badan Permusyawaratan Desa diatas, 

sejauh ini Badan Permusyawaratan Desa masih terus melakukan pengawasan 

terhadap pembangunan secara fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh 

pemerintah desa, serta penyerapan-penyerapan aspirasi masyarakat desa untuk 

diolah dan disampaikan kepada pihak pemerintah desa agar membantu 

pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa kedepannya. Selanjutnya, 

adapun wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa Segoi Makmur 

mengenai kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa, 

Bapak Syakir selaku Kepala Desa mengatakan; “secara kualitas sudah baik, dan 

bersinergi dengan pemerintah desa dalam pengawasan infrastruktur desa, namun 

masih ada beberapa hal yang masih belum maksimal sehingga masih perlunya 

pembenahan-pembenahan dari pihak Badan Permusyawaratan Desa supaya 

kinerja mereka bisa lebih baik kedepannya, serta meningkatkan kekompakan 

kerjasama antar pengurus sehingga kedepannya juga memudahkan mereka untuk 

memaksimalkan program kerja.” Selain melakukan wawancara dengan Kepala 

Desa, penulis juga melakukan wawancara dengan Sekretaris desa mengenai 

Kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa, Pak Ujuk Dirso selaku Sekretaris 

Desa mengatakan: “dari segi kualitas dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa 

sejauh ini sudah cukup baik, hanya saja ada beberapa hal yang masih perlu 

pembenahan agar lebih memaksimalkan kinerjanya yaitu supaya lebih dapat 

memahami mengenai tupoksi-tupoksi dari Badan Permusyawaratan Desa 

sehingga dapat lebih membantu dalam mengefesinsikan kinerja dari mereka” 

Dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan pihak dari Pemerintah 

desa, sejauh ini pemerintah desa cukup mengapresiasi kinerja dari Badan 

Permusyawaratan Desa yang dirasa sudah cukup baik, namun dari pihak 

Pemerintah Desa berharap untuk kedepannya dari pihak Badan Permusyawaratan 

Desa dapat lebih memaksimalkan kinerja dan lebih memahami mengenai tupoksi-

tupoksi dari Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri. 
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Ketepatan Waktu dari Program Kerja Badan Permusyawaratan Desa 

Ketepatan waktu menurut “Robbins, 2006:260”., yaitu merupakan tingkat 

aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut 

koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk 

aktivitas lain. Dari wawancara yang penulis lakukan dengan kepala Badan 

Permusyawaratan Desa, Bapak Sandro mengatakan; “Untuk masalah pelaksanaan 

program kerja dari Badan Permsuyawaratan Desa sendiri sejauh ini terlaksanan 

sesuai dengan waktu yang telah kita rencanakan, hanya ada beberapa kegiatan 

yang sedikit tertunda karena ada sesuatu dan lain hal, sehingga kita harus 

mengubah tanggal pelaksanaan kegiatan tersebut dari yang telah direncanakan.” 

 

Tanggapan Masyarakat mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Desa 

Disini penulis telah melakukan wawancara dengan salah satu tokoh 

masyarakat mengenai kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa, “kinerja dari 

Badan Permusyawaratan Desa sejauh ini cukup baik dari pada yang sebelumnya, 

sekarang mereka cukup aktif dalam melakukan penyerapan aspirasi-aspirasi dari 

masyarakat, dan juga melakukan sinergi dengan kordinasi yang baik bersama 

pihak pemerintah desa. Namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi, 

seperti meningkatkan lagi kerja sama yang baik antar anggota Badan 

Permusyawaratn Desa, segera membahas dan membuat peraturan desa, serta 

meningkatkan lagi kedisiplinan dan kualitas dari program kerja.” Kata bapak 

Rusdi selaku salah satu Tokoh Masyarakat di Desa Segoi Makmur. Dilihat dari 

wawancara yang telah penulis lakukan dengan salah satu tokoh masyarakat, 

masyarakat sekarang merasa bahwasanya Badan Permusyawaratan Desa yang 

sekarang cukup aktif untuk melakukan penyerapan aspirasi masyarakat serta 

sinergritas yang terjalin antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah 

Desa yang terjalin dengan baik. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Kesimpulan 

1. Kualitas 

a. Dalam melaksanakan kerja, Badan Permusyawaratan Desa sejauh ini sudah 

cukup baik, lebih aktif dalam melakukan penyerapan aspirasi masyarakat,  

b. Masih perlunya untuk lebih memahami dari tupoksi-tupoksi dan lebih 

meningkatkan kerjasama antar pengurus sehingga untuk selanjunya dapat 

lebih maksimal dalam melakukan kinerja. 

 2. Kuantitas 

a. Secara kuantitas Badan Permusyawaratan Desa sudah baik dan sudah 

mengacu kepada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, namun yang 

belum terselenggara dari Badan Permusyawaratan Desa untuk segera 
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menyusun dan membahas mengenai Peraturan Desa bersama dengan pihak 

Pemerintah Desa. 

b. Badan Permusyawaratan Desa sudah cukup baik dalam memperhatikan 

Infrastruktur-infrastruktur yang dimana menjadi kepentingan untuk 

masyarakat desa 

3. Ketepatan waktu 

a. Setelah melalui proses perencanaan program-program kerja tersebut, Badan 

Permusyawaratan Desa telah mampu melaksanakan beberapa program kerja 

sesuai dengan yang telah ditentukan,  

b. Ada beberapa program yang terjadi keterlambatan dan belum terlaksana, 

sehingga program-program dari Badan Permusyawaratan Desa belum 

sepenuhnya terlaksana. 

4. Tanggapan Masyarakat 

a. Badan Permusyawaratan Desa mendapat apresiasi yang baik oleh 

masyarakat, karena masyarakat merasa Badan Permusyawaratan Desa 

cukup aktif untuk melakukan pemyerapan aspirasi masyarakat  

b. Badan Permusyawaratan Desa mampu menjalankan sinergi yang baik 

dengan Pemerintah Desa.  

c. Namun masyarakat mengharapkan dari Badan Permusyawaratan Desa 
untuk segera membahas Peraturan Desa dengan Pemerintah Desa. 

Rekomendasi 

Terdapat 6 rekomendasi yang diberikan oleh penulis, yaitu: 

1. Meningkatkan kerjasama antar anggota Badan Permusyawaratan Desa 

2. Lebih dapat memahami tupoksi dari Badan Permusyawartan Desa 

3. Segera membahas dan menetapkan Peraturan Desa 

4. Terus meningkatkan Kualitas, Kuantitas, dan Ketepatan Waktu dalam 

Kinerja 

5. Terus meningkatkan penyerapan aspirasi-aspirasi dari masyarakat 

6. Menjaga relasi yang baik terhadap pihak Pemerintah Desa 
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