
II. TINJAUAN PUSTAKA

Desa sebagai unit terkecil dari sistem pemerintahan yang ada menjadi rencana

pemerintahan dalam melakukan pembangunan. Salah satunya adalah dengan

memberikan bantuan melalui PNPM-MPd. Mengingat tugasnya dalam membantu

pembangunan desa, kinerja PNPM-MPd sendiri sedikit banyak berdampak bagi

kemajuan pembangunan dalam sebuah desa. Kinerja yang baik akan memberikan

kontribusi yang besar bagi masyarakat desa. Hal ini akan berbanding terbalik

dengan buruknya kinerja yang akan berdampak pada pelaksanaan program

pembangunan yang ada. PNPM-MPd sendiri kinerjanya dilihat dalam dua sisi,

yang mana setiap sisi memiliki kriterianya masing-masing. Untuk lebih jelasnya

berikut akan dipaparkan secara lebih jelas.

A. Kinerja PNPM Mandiri Perdesaan

Pada Kinerja PNPM-MPd terdapat dua variable yakni, kinerja dan PNPM-

MPd. Istilah kinerja secara umum bagi masyarakat sangat erat kaitannya

dengan pekerjaan seseorang maupun organisasi. Istilah kinerja juga sangat erat

kaitannya dengan kualitas dari usaha seseorang dalam mengupayakan

pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hal ini juga terkait dengan tuntutan dan

tanggung jawab yang dilimpahkan kepada perorangan maupun organisasi.

King yang mengatakan bahwa kinerja adalah aktivitas seseorang dalam



12

melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepadanya (dalam Uno dan

Lamatenggo, 2012: 61). Pemahaman di atas sesuai dengan pengertian yang

dikemukakan Whitmore bahwa (dalam Uno dan Lamatenggo, 2012: 59),

kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang.
Pengertian yang menurut Whitmore merupakan pengertian yang menuntut
kebutuhan paling minim untuk berhasil. Oleh karena itu, Whitmore
mengemukakan pengertian kinerja yang dianggapnya representatif, maka
tergambarnya tanggung jawab yang besar dari pekerjaan seseorang.

Whitmore juga menyatakan kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi atau

apa yang diperlihatkan seseorang melalui keterampilan yang nyata (dalam Uno

dan Lamatenggo, 2012: 60). Pernyataan ini secara tidak langsung juga

mengaitkan kinerja dengan potensi dan kemampuan seseorang. Munculnya

kata “prestasi” dalam pengertian Whitmore mengenai kinerja juga menandakan

bahwa kinerja merupakan hal yang bisa diukur berdasarkan masing-masing

pekerjaan yang dilakukan dengan syarat, standar, target atau kriteria tertentu

yang telah disepakati bersama.

Kinerja dalam banyak hal dan bidang diidentikan dengan sesuatu yang positif,

baik itu perilaku, keadaan maupun pencapaian/hasil. Demi kepentingan

bersama tidak jarang dilakukan evaluasi kinerja guna mencapai optimalisasi

kerja. Walaupun banyak ahli yang mengemukakan teori mengenai kinerja

memberikan batasan yang berbeda. Pada umumnya para ahli setuju bahwa

yang diharapkan dari kinerja seseorang adalah upaya mencapai prestasi kerja

yang baik (Uno dan Lamatenggo, 2012: 61).
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Kinerja yang erat kaitannya dengan prestasi maupun hasil bagi hampir semua

organisasi atau perorangan memerlukan/memiliki standar tertentu. Standar

diperlukan guna melakukan penilaian dan evaluasi untuk mencapai efektifitas

dan efisiensi kerja dalam mencapai tujuan di setiap organisasi. Hal ini sesuai

dengan apa yang diutarakan Uno dan Lamatenggo bahwa, dalam proses

pengukuran sudah tentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan misalnya

standar, target/sasaran atau kriteria yang telah ditetapkan lebih dahulu dan telah

disepakati bersama (2012: 87).

Gomes menyatakan bahwa tujuan evaluasi kinerja secara umum dibedakan

menjadi dua yaitu, untuk menilai kinerja sebelumnya dan untuk memotivasikan

perbaikan kinerja pada waktu yang akan datang (dalam Uno dan Lamatenggo,

2012: 88). Selain berguna bagi individu yang bersangkutan, penilaian kinerja

juga dapat dimanfaatkan dalam perencanaan perusahaan. Itu kenapa penilaian

suatu kinerja harus lah valid dan akurat, realistis, objektif.

Terkait hal pengukuran, setiap ahli memberikan indikator yang sangat

beragam. Parasuraman, Zeithamal dan Berry dalam Sudarmanto memberikan

sepuluh jenis ukuran kinerja bagi individu yaitu (2009: 14):

a. Kehandalan yakni, mencakup konsistensi kerja dan kehandalan dalam
pelayanan; akurat, benar, dan tepat

b. Daya tanggap yaitu, keinginan dan kesiapan para pegawai dalam
menyediakan pelayanan dengan tepat waktu

c. Kompetensi yaitu, keahlian dan pengetahuan dalam memberikan
pelayanan

d. Akses yaitu, pelayanan yang mudah diakses oleh pengguna layanan
e. Kesopanan yaitu, mencakup kesopansantunan, rasa hormat, perhatian, dan

bersahabat dengan pengguna layanan
f. Komunikasi yaitu, kemampuan menjelaskan dan menginformasikan

pelayanan kepada pengguna layanan dengan baik dan dapat dipahami
dengan mudah
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g. Kejujuran yaitu, mencakup kejujuran dan dapat dipercaya dalam
memberikan layanan kepada pelanggan

h. Keamanan yaitu, mencakup bebas dari bahaya, keamanan secara fisik,
risiko, aman secara finansial

i. Pengetahuan terhadap pelanggan yaitu, berusaha mengetahui kebutuhan
pelanggan, belajar dari persyaratan-persyaratan khusus pelanggan

j. Bukti langsung meliputi fasilitas fisik, penampilan pegawai, peralatan, dan
perlengkapan pelayanan, fasilitas pelayanan.

Sedangkan untuk organisasi, Dwiyanto dalam Sudarmanto menetapkan lima

indikator kinerja sebagai berikut (2009: 19):

a. Produktivitas: dengan mengukur tingkat efisiensi, efektivitas pelayanan,
dan tingkat pelayanan publik dalam rangka mencapai hasil yang
diharapkan

b. Kualitas layanan: dengan mengukur kepuasan masyarakat terhadap
layanan yang diberikan

c. Responsitas: dengan mengukur kemampuan organisasi untuk mengenali
kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan
mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat

d. Responsibilitas: menjelaskan/mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan
organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang
benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi

e. Akuntabilitas: seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik
tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat atau ukuran yang
menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan
ukuran nilai-nilai atas norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang
dimiliki para stakeholders.

PNPM-MPd pada sejarahnya merupakan lanjutan dari PPK dan dikukuhkan

secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada 30 April 2007 di Kota

Palu, Sulawesi Tengah. Program ini bertujuan untuk menanggulangi

kemiskinan dengan pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD dan dana

pinjaman Bank Dunia. PNPM-MPd sendiri merupakan bagian inti dari PNPM

Mandiri. Program bantuan ini dirancang dengan memberdayakan masyarakat,

itu sebabnya PNPM-MPd menghadirkan fasilitator di setiap kecamatan.
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Pada pelaksanaannya PNPM-MPd menekankan prinsip pokok yang mana

terdiri dari (http://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan, diakses

pada hari Jum’at, 12 September 2014, pukul 18.47 WIB):

a. Transparansi dan akuntabilitas
b. Desentralisasi
c. Keberpihakan pada orang/masyarakat miskin
d. Otonomi
e. Partisipasi/pelibatan masyarakat
f. Prioritas usulan
g. Kesetaraan dan keadilan gender
h. Kolaborasi
i. Keberlanjutan.

PNPM-MPd juga dilaksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan dan

partisipasi masyarakat di wilayah perdesaan melalui tahapan-tahapan kegiatan

berikut (PTO PNPM-MPd, 2014):

a. Sosialisasi dan penyebaran informasi program
b. Proses partisipatif pemetaan RTM dan pemetaan sosial
c. Perencanaan partisipatif di tingkat dusun, desa dan kecamatan
d. Seleksi/prioritas kegiatan di tingkat desa dan kecamatan
e. Masyarakat melaksanakan kegiatan mereka
f. Akuntabilitas dan laporan perkembangan.

Tujuan umum dari keberadaan PNPM-MPd itu sendiri terdiri dari

meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di

perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan

pengelolaan pembangunan. Sedangkan tujuan khususnya meliputi (PTO

PNPM-MPd, 2014):

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat
miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan

2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan
mendayagunakan sumber daya lokal

3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi
pengelolaan pembangunan partisipatif

4. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang
diprioritaskan oleh masyarakat
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5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir
6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa
7. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya

penanggulangan kemiskinan perdesaan

Kinerja PNPM-MPd berdasarkan hal di atas berarti kualitas pekerjaan atas

beban dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada PNPM-MPd. Pada teori

yang ada dan dari apa yang akan diukur, kinerja kemudian dibedakan menjadi

dua yakni, kinerja dari organisasi dan kinerja dari perorangan. Dalam hal ini

akan dibahas dua jenis kinerja yang ada dan kriteria yang akan menjadi bahan

guna menilai hasil dari kinerja masin-masing sub bagian kinerja.

Seperti yang dikemukakan di atas, dalam menilai kinerja dari PNPM-MPd itu

sendiri dilihat dari dua sisi. Dua sisi itu antara lain dari sisi organisasi dan sisi

individu yang bekerja di dalamnya. Hal ini sangat penting mengingat kedua hal

tersebut saling berkaitan. Kinerja dinilai dari segi organisasi karena organisasi

merupakan wadah aspirasi masyarakat desa yang dinamis. Di lain sisi,

organisasi dinilai akan menjadi sesuatu yang statis tanpa digerakkan oleh

orang-orang yang bekerja di dalamnya. Itu mengapa penting untuk menilai

kinerja PNPM-MPd dari dua hal tersebut. Penilain kinerja PNPM-MPd dari

segi organisasi dan individu pun memiliki ketentutan dan kriterianya masing-

masing. Berikut penjabarannya secara lebih lengkap.

1. Kinerja Organisasi

Suatu organisasi dalam mencapai tujuannya memiliki kinerja yang berbeda-

beda. Kinerja tersebut tidak lepas dari individu-individu yang bekerja di

dalamnya. Hanya saja di luar dari konsep kinerja yang dilihat per individu,

kinerja organisasi memiliki pengertiannya sendiri. Kinerja organisasi sendiri
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merupakan suatu keadaan yang berkaitan dengan keberhasilan organisasi

dalam menjalankan misi yang dimilikinya (Tangkilisan, 2005: 178).

Pengukuran dari kinerja organisasi juga memiliki klasifikasi yang berbeda

dari setiap pendapat ahli dan bidangnya. Di bawah ini salah satu kriteria

pengukuran kinerja organisasi dan pemahamannya berdasarkan pendapat

para ahli.

a. Efisiensi

Efisiensi memiliki banyak definisi tergantung pada masing-masing

bidang keilmuan. Banyak juga para ahli yang kemudian memberikan

deskripsi mengenai efisiensi baik dalam organisasi, dalam hal sektor

publik ataupun di bidang ekonomi. Efisiensi menyangkut pertimbangan

tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba,

memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal

dari rasionalitas ekonomi (Sudarmanto, 2009: 17). Lainnya menyatakan

bahwa efisiensi adalah perbandingan antara output dan input (Agung Rai,

2008: 22).

Suatu organisasi dapat dikatakan efisien apabila organisasi
tersebut: (1) menghasilkan output yang lebih besar dengan
menggunakan input tertentu; (2) menghasilkan output yang tetap
untuk input yang lebih rendah dari yang seharusnya; (3)
menghasilkan produksi yang lebih besar dari penggunaan sumber
dayanya dan; (4) mencapai hasil dengan biaya serendah mungkin.

Sumber lain menyatakan bahwa efisiensi adalah pencapaian sebuah

sasaran akhir dengan memakai jumlah sumber daya yang paling sedikit

(Weihrich dan Koontz dalam Guswai, 2009: 2). Sedangkan Guswai

sendiri menyatakan bahwa efisiensi yakni, ketika cara-cara kita dalam
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mencapai tujuan kita hanya membutuhkan sumber daya sesedikit

mungkin (2009: 2). Dilihat dari segi produksi, efisien dikatakan sebagai

kemampuan untuk memproduksi produk dengan biaya yang rendah

(Madura, 2007: 545).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dalam hal ini mengingat

PNPM-MPd tidak berorientasi pada profit, efisiensi kinerja organisasi

PNPM-MPd akan lebih sesuai dengan pengertian Guswai. Tujuan

PNPM-MPd yang mana ingin mewujudkan pemberdayaan dan

menyejahterakan masyarakat meskipun tidak menargetkan keuntungan,

alangkah baiknya jika sumber daya yang digunakan dalam mencapai

tujuan bisa seminimal mungkin.

b. Efektivitas

Efektivitas dan efisiensi menjadi hal yang biasanya selalu berdampingan

dan berkaitan. Efektivitas juga memiliki pengertian yang dipandang

berbeda dari setiap ahli. Kinerja organisasi secara efektif umum kita

temui pada bidang-bidang ilmu akuntansi atau keuangan. Berikut akan

dijabarkan pengertian dari efektivitas dari beberapa ahli.

Sudarmanto menyatakan bahwa efektivitas menyangkut rasionalitas

teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan

(2009: 17). Efektif menurut Guswai adalah ketika kita mampu mencapai

tujuan atau sasaran kita (2009: 2). Sedangkan menurut Agung Rai, efektif

merupakan hubungan antara outcome dan output yang mengacu pada

hubungan antara output dengan tujuan yang ditetapkan (2008: 23). Suatu
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organisasi, kegiatan atau program dapat dikatakan efektif apabila output

yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan (2008:24).

Pengertian lain menyatakan bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat

sejauh mana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial dengan

segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-

tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak

perlu di antara anggota-anggotanya (Georgopualos dan Tannebaum

dalam Tangkilisan, 2005:139). Argris menyatakan bahwa efektivitas

organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada

pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia (dalam

Tangkilisan, 2005: 139).

Hal ini akan sesuai jika pengertian efektivitas kinerja PNPM-MPd dilihat

berdasarkan pengertian efektivitas menurut Sudarmanto, mengingat

PNPM-MPd sendiri bertugas melakukan pembangunan. Selain itu juga

terdapat nilai dan misi juga tujuan organisasi yang memang harus

dicapai.

c. Keadilan

Istilah keadilan paling sering didengar pada bidang ilmu hukum

walaupun, prinsip keadilan sendiri telah digunakan dan dikaitkan pada

banyak bidang keilmuan. Istilah keadilan sendiri telah muncul sejak masa

Romawi Kuno. Berikut pengertiannya menurut beberapa ahli.
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Menurut Sudarmanto, keadilan menyangkut distribusi dan alokasi

layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik (2009: 17).

Pendapat lain tentang pengertian keadilan dikemukakan oleh Rawls yang

menyatakan bahwa keadilan adalah keseimbangan antara kepentingan

pribadi dan kepentingan bersama (dalam Shidarta, 1995: 161). Pada inti

keadilan ada pengertian bahwa ‘orang-orang mempunyai hak dalam

hubungan satu sama lain untuk kedudukan tertentu yang relatif sama atau

tidak sama’ (Koehn, 2000: 100). Beberapa pendapat menyatakan bahwa

keadilan merupakan nilai yang menjadi muara dari seluruh proses

peradilan (Ujan, 2009: 27).

Berdasarkan pengertian para ahli di atas, pengertian mengenai keadilan

dalam suatu organisasi sesuai dengan pendapat Sudarmanto. Pada

organisasi pelayanan publik seperti PNPM-MPd, keadilan dalam hal

distribusi dan alokasi layanan pada masyarakat sangat lah penting

terlebih yang menjadi sasaran adalah kesejahteraan masyarakat.

d. Daya tanggap

Mengingat apa yang PNPM-MPd maupun organisasi lain lakukan banyak

yang bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat, daya tanggap

merupakan hal yang patut diperhatikan. Daya tanggap sendiri seperti

konsep lain pada umumnya yang memiliki pemahaman berbeda dari satu

ahli dengan ahli yang lain. Berikut beberapa pemahaman mengenai daya

tanggap menurut para ahli.
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Menurut Sudarmanto, pengertian dari daya tanggap berkenaan dengan

kebutuhan vital masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara

transparan (2009: 17). Pada ilmu manajemen publik, daya tanggap

sendiri berhubungan dengan kemampuan/daya untuk merespon

kebutuhan-kebutuhan pelanggan (Tangkilisan, 2005: 218). Berbeda

halnya dalam ilmu pemasaran, daya tanggap atau responsiveness

merupakan keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan

memberikan pelayanan dengan tanggap (Simamora, 2002: 187).

Pemahaman lain mengenai daya tanggap antara lain merupakan

pertanggungjawaban dari sisi yang menerima pelayanan (masyarakat),

seberapa jauh mereka menilai, dalam hal ini pemerintah, bersikap

tanggap terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan

dan aspirasi mereka (Tim LIPI, 2005: 6). Huges menyatakan daya

tanggap menggambarkan kualitas interaksi komunikasi antara pemerintah

dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, eksekutif dengan

yudikatif dan sebaliknya (dalam jurnal Tim LIPI, 2005: 6). Smith

mengemukakan bahwa daya tanggap ialah kemampuan untuk

menyediakan apa yang menjadi tuntutan masyarakat, juga mengandung

arti suatu cara yang efisisen dalam mengatur urusan lokal dan layanan

lokal (dalam jurnal Tim LIPI, 2005: 6).

Kinerja organisasi pada PNPM-MPd dilihat dari daya tanggapnya sangat

sesuai dengan pemahaman Tangkilisan. Kemampuan PNPM-MPd dalam

merespon dan peka pada kebutuhan masyarakat sangat dibutuhkan.
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Respon terhadap hal-hal yang dibutuhkan masyarakat akan

mempengaruhi apa yang akan dikerjakan. Pekerjaan yang disegerakan

akan lebih cepat memberikan hasil. Hasil yang kemudian dapat segera

dirasakan masyarakat akan memberikan penilaian yang baik. Keterkaitan

antara satu hal dengan hal lainnya tidak bisa dilepaskan termasuk daya

tanggap organisasi.

2. Kinerja Perorangan

Suatu organisasi bukan lah sesuatu yang bisa berjalan dengan sendirinya.

Pada organisasi terdapat penggerak yang terdiri dari pekerja yang

merupakan individu-individu. Pekerja ini juga yang kemudian menjadi salah

satu faktor penentu keberhasilan organisasi dalam memenuhi tujuan dan

misi yang ada. Kualitas pekerja yang ada sangat mempengaruhi kualitas dari

organisasi. Tidak hanya organisasi, kinerja tiap individu pun perlu dilakukan

penilaian.

Kinerja perorangan atau kinerja individu/kinerja individual yang juga

dikenal sebagai kinerja sumber daya manusia memiliki pemahaman yang

sangat umum. Seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai pemahaman

kinerja, seperti contohnya apa yang dikemukakan oleh Whitmore yang

menyatakan kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi atau apa yang

diperlihatkan seseorang melalui keterampilan yang nyata (dalam Uno dan

Lamatenggo, 2012: 60). Jika dilihat konsep dari kinerja tidak hanya oleh

Whitmore tetapi juga para ahli kebanyakan, telah menyebutkan ‘seseorang’

atau individu di dalam pengertian kinerja itu sendiri.
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Melihat penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman

kinerja perorangan adalah pemahaman mengenai kinerja itu sendiri. Bila

kita membicarakan kinerja, secara tidak langsung kita telah membicarakan

kinerja dari orang-orang yang ada di dalam lingkar kegiatan tersebut.

Berikut klasifikasi dalam melakukan penilaian kinerja individu.

a. Kualitas

Pada berbagai bidang baik itu pekerjaan, produksi, pelayanan maupun

dalam hal keilmuan, kualitas selalu menjadi salah satu bahan

pertimbangan dan tolak ukur maupun penilaian. Hanya saja para ahli

tidak sepakat pada satu pengertian universal dari kualitas. Kualitas

memiliki pengertian yang berbeda tergantung dari sudut pandangnya.

Berikut beberapa pengertian kualitas itu sendiri.

Kembali pada pendapat Sudarmanto yang mengungkapkan bahwa

kualitas yaitu, tingkat kesalahan, kerusakan dan kecermatan (2009: 12).

Berdasarkan sudut pandang pelangggan, kualitas memiliki arti sebagai

kelayakan pakai (fitness for intended use) atau seberapa baik produk

tersebut melakukan fungsinya (Evans dan Lindsay, 2007: 12). Pendapat

lain tentang kualitas oleh Kotler mengemukakan bahwa kualitas adalah

totalitas fitur dan karakteristik yang memampukan produk memuaskan

kebutuhan yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan (dalam Simamora,

2002: 114).
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Crosby secara sederhana ternyata diterima secara luas mendeskripsikan

kualitas sebagai kesesuaian dengan yang disyaratkan (dalam Thomsett,

2006: 112). Pendapat lain menyatakan bahwa kualitas adalah suatu

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, layanan, manusia,

proses, lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Goetsh dan

Davis dalam Simamora, 2002: 180). Berdasarkan pemahaman mengenai

kualitas seperti yang di atas, pendapat dari Goetsh dan Davis sepertinya

lebih mewakili pemahaman tentang kualitas dari kinerja setiap individu

yang bekerja untuk PNPM-MPd.

b. Kuantitas

Kualitas dan kuantitas biasanya menjadi hal yang selalu berdampingan.

Pada pembahasan di atas telah dijelaskan mengenai konsep kualitas

maka, pembahasan berikut akan menjelaskan pemahaman dari kuantitas.

Jika membicarakan kuantitas banyak yang mengorelasikannya dengan

angka-angka atau jumlah tertentu. Pengertian kuantitas telah banyak

digunakan dalam berbagai tulisan dan telah umum didengar namun, tidak

banyak buku yang menjelaskan secara gamblang apa itu kuantitas.

Sudarmanto menyebutkan dalam suatu kinerja perorangan bahwa,

kuantitas adalah jumlah pekerjaaan yang dihasilkan (2009: 12). Secara

umum masyarakat mengidentikkan kuantitas dengan jumlah atau

banyaknya sesuatu. Pada hal ini secara sederhana dapat kita gunakan

pemahaman sederhana Sudarmanto mengenai kuantitas dalam kinerja.
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c. Penggunaan waktu kerja

Penggunaan waktu kerja meliputi tingkat ketidakhadiran, keterlambatan,

waktu kerja efektif/jam kerja hilang (Sudarmanto, 2009: 12).

Ketidakhadiran atau yang umum disebut mangkir (absenteeism)

merupakan keadaan di mana tidak hadirnya pekerja di kantor tanpa izin

yang mana merupakan kerugian dan gangguan yang sangat besar bagi

para pemberi kerja (Robbins, 2006: 37). Tingkat ketidakhadiran di luar

batas normal dalam organisasi mana pun memiliki pengaruh langsung

terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi tersebut (Robbins, 2006: 37).

Keterlambatan atau hal terlambat yang mana berarti lewat dari waktu

yang ditentukan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 630). Pada hal

ini keterlambatan dimaksudkan sebagai tidak tepatnya waktu kerja

dimulai. Waktu kerja efektif atau waktu kerja yang tersedia (available

work time) merupakan banyaknya jam kerja aktual yang dijadwalkan atau

tersedia pada pusat kerja selama periode tertentu (Gaspersz, 2004:209).

Jam kerja hilang sendiri bisa dikatakan keadaan berlawanan dari waktu

kerja efektif.

d. Kerja sama tim

Bekerja dalam suatu organisasi tidak sama seperti berwirausaha.

Pekerjaan yang ada pada umumnya dilakukan oleh lebih dari satu

pekerja. Hal ini lah yang kemudian menjadikan kemampuan bekerja

sama dalam tim menjadi penting. Kerja sama tim yang baik akan

berpengaruh pada hasil yang ada.
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Berikut penjelasan dari konsep kerja sama tim. Tim merupakan suatu unit

dari dua atau lebih orang-orang yang mengemban misi dan tanggung

jawab kolektif ketika mereka bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan

bersama (Soegoto, 2010: 269). Kerja sama sendiri terdiri dari dua kata

yakni, kerja dan sama. Kerja memiliki pengertian sebagai (1) kegiatan

melakukan sesuatu; yang dilakukan (diperbuat), (2) sesuatu yang

dilakukan untuk mencari nafkah; mata pencaharian, (3) perayaan yang

berhubungan dengan perkawinan, khitan, dan sebagainya (Kamus Besar

Bahasa Indonesia, 2002: 554). Sedangkan kombinasi dari kata ‘kerja’dan

‘sama’ yakni, kerja sama memiliki arti sebagai kegiatan atau usaha yang

dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya)

untuk mencapai tujuan bersama (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:

554).

Rangkuti mengemukakan kerja sama berarti mau menerima saran dan

gagasan orang lain; bekerja sama secara harmonis dengan orang lain

untuk mencapai tujuan (1997: 43). Bekerja dalam tim/kelompok/regu,

yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan bermacam-macam gagasan

memang membutuhkan perlakukan khusus. Perbedaan pendapat menjadi

hal yang umum namun, dapat menjadi faktor pencetus perselisihan

internal tim. Perselisihan ini yang kemudian harus dihindari guna

mencapai kinerja dan hasil yang maksimal.
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Hal-hal di atas lah yang kemudian akan menentukan baik tidaknya

kinerja PNPM-MPd. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa,

PNPM-MPd berperan membangun desa. Terpenuhinya kinerja yang baik

sesuai dengan hal-hal yang dijabarkan di atas akan memberikan dampak

yang baik juga dalam proses pembangunan desa. Hanya tentu saja masih

ada beberapa faktor lain yang akan mempengaruhi lancar atau tidaknya

pembangunan desa yang dilakukan.

B. Pembangunan Desa

Istilah pembangunan memiliki pemahaman yang berbeda bagi setiap ahli.

Pemahaman yang berbeda tersebut berdasarkan bidang kajian dan masa dari

lahirnya masing-masing ahli tersebut. Hanya saja mayoritas pendapat para ahli

yang membicarakan pembangunan mengarah pada hal ekonomi padahal, lebih

dari itu teori-teori politik juga memepengaruhi setiap aspek kehidupan

masyarakat yang menjadi objek pembangunan. Selain itu pertumbuhan

ekonomi tidak hanya tentang pembangunan pada hal-hal yang bersifat fisik

(infrastruktur seperti bangunan gedung, jembatan, jalan dan lain-lain), tetapi

juga mengenai hal-hal yang bersifat non fisik (pembangunan sosial). Berikut

program pembangunan yang biasa dijumpai seperti yang dijabarkan Nugroho

dan Danuri (2004, 83-85):

a. Program pelatihan dan kemitraan
b. Inkubator
c. Penataan ruang bisnis
d. Zona perdagangan bebas
e. Pembangunan perkotaan
f. Pengembangan masyarakat.



28

Pembangunan sendiri secara umum memiliki pengertian sebagai suatu proses

atau tindakan guna membuat perubahan menuju hal yang lebih baik, seperti

mengadakan apa yang sebelumnya tidak ada. Pembangunan banyak dilakukan

oleh organisasi walaupun, tidak sedikit juga yang dilakukan secara perorangan.

Proses pelaksanaannya yang bisa dikatakan panjang, maka dari itu suatu

pembangunan biasanya dilakukan secara terstruktur, terencana dan

terorganisasi dengan baik dan dilakukan secara sadar.

Penjelasan mengenai pembangunan di atas sesuai dengan pernyataan Siagian

bahwa, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan

dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa,

negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa

atau nation building (http://ilearn.unand.ac.id/blog/index.php?entryid=57,

diakses pada 17 September 2014 pukul 21.20 WIB). Pembangunan memang

cukup identik dengan modernisasi, industrialisasi dan pertumbuhan bahkan,

penggunaannya sering kali tertukar walau pada kenyataanya masing-masing

istilah memiliki pengertian yang berbeda (Widjaja, 1988: 10). Higgins

memiliki pengertian yang berbeda mengenai pembangunan. Higgins

menyatakan bahwa, pertumbuhan semua manusia yang menyangkut inti nilai-

nilai manusiawi baik kebutuhan ekonominya maupun kebutuhan biologis,

kejiwaan, sosial, budaya, ideologi, spiritual, kebatinan maupun aspirasi-aspirasi

transendental (dalam Widjaja, 1998: 12).
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Todaro mengambil kesimpulan dari banyak pemahaman ahli. Menurutnya

pembangunan harus dipahami sebagai proses berdimensi jamak yang

melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat

dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi,

pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan absolut (1994:

90). Pemikiran ini muncul karena menurut Todaro banyak pembangunan di

suatu daerah hanya diukur dari pendapatan per kapita. Todaro juga menyatakan

bahwa, pembangunan telah diperlakukan para ekonom sebagai ajang percobaan

ilmu ekonomi tanpa mengaitkannya dengan gagasan-gagasan politik, bentuk

pemerintahan dan peranan orang-orang di masyarakat (1994: 89).

Diabaikannya faktor di luar faktor ekonomi inilah yang kemudian menjadi

salah satu penyebab gagalnya perencanaan pembangunan. Meijer menyebutkan

tiga kelemahan pokok yang menyebabkan kegagalan rencana pembangunan

(dalam Widjaja, 1988: 40):

a. Tahap pelaksanaan rencana dan pengawasan saksama tidak mendapat
cukup perhatian dibandingkan dengan perhatian terhadap proses
perencanaan itu sendiri

b. Rumus perencanaan lebih banyak ditekankan pada model makro dan
melupakan segi mikro-ekonomi seperti analisa proyek

c. Perencanaan terlalu ditekankan pada aspek kuantitatif yang bersifat
ekonomi murni dan melupakan “faktor-faktor yang belum terungkap” dan
“faktor-faktor non-ekonomi dalam proses pembangunan”.

Sedangkan desa secara sederhana dapat dikatakan sebagai sekumpulan

masyarakat yang tinggal bersama dalam suatu wilayah yang memiliki batasan-

batasan tertentu. Masyarakat dalam desa yang merupakan satu kesatuan ini

memiliki norma dan peraturan yang mengikat secara bersama. Desa memiliki

nama dan kebudayaan/kebiasaan di setiap daerah. Secara definitif seperti
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banyak konsep lainnya, konsep desa itu sendiri memiliki banyak perdebatan

dari setiap ahli. Berkenaan dengan desa, masih banyak yang

mengidentikkannya dengan daerah yang terbelakang, penggunaan bahasa

daerah yang kental, tingkat pendidikan yang rendah juga mata pencaharian

yang homogen (Wasistiono dan Tahir, 2007: 8). Bouman menyatakan bahwa

desa adalah (dalam Wasistiono dan Tahir, 2007: 8),

sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa
ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk
di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, usaha yang
dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat
tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan
pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.

Desa layaknya organisasi maupun negara, membutuhkan unsur-unsur tertentu

untuk biasa terbentuk. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 2

Ayat (1) Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa bahwa,

pembentukan desa baru wajib memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah,

sosial budaya, potensi desa, sarana dan prasarana pemerintahan. Pada hal ini

jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka belum bisa disebut desa. Unsur-

unsur yang perlu ada dalam sebuah desa menurut Bintarto adalah sebagai

berikut (dalam Wasistiono dan Tahir, 2007:10),

a. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak produktif
beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang
merupakan lingkungan geografis setempat

b. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan,
persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat

c. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan
pergaulan warga desa, jadi menyangkut seluk-beluk kehidupan masyarakat
desa.
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Secara sederhana pembangunan desa dapat diartikan sebagai pembangunan

yang dilaksanakan di desa. Pembangunan desa mendapat cukup banyak

perhatian terutama di negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan besarnya

perbedaaan pembangunan dan gaya hidup antara daerah perdesaan dan daerah

perkotaan. Pembangunan di desa dan di kota juga pada hakikatnya memiliki

perbedaan. Pembangunan di kota lebih cenderung pada hal-hal yang berbau

modernisasi, sedangkan pembangunan di desa diupayakan agar nilai-nilai

tradisional dan kebudayaan tetap terjaga. Hanya saja banyak pembangunan

yang diupayakan di desa hanya bersandar pada standar-standar ekonomis dan

mengabaikan nilai sosial masyarakat.

Pembangunan yang berkontradiksi pada norma yang ada di desa kemudian

berimplikasi pada kondisi fisik desa yang ada. Dewasa ini banyak ditemukan

desa dengan kerusakan lingkungan karena eksploitasi desa yang berlebihan.

Beberapa menyatakan bahwa hal ini dikarenakan tahap perencanaan yang

salah. Sistem top down planning yang menjadikan masyarakat desa sebagai

objek dan bukannya subjek yang kemudian menyebabkan terjadinya beberapa

kegagalan pembangunan di desa (Widjaja, 2012: 22). Dari sini lah kemudian

beberapa pihak menyadari pentingnya otonomi desa guna menciptakan

perencanaan pembangunan desa yang lebih baik.

PP 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan

yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga dengan

mengikutsertakan pemerintah desa dan BPD. Pada perencanaan, pelaksanaan

pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib
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mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan

kawasan perdesaan selanjutnya diatur dalam Perda Kabupaten/Kota yang mana

sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut (Soemantri, 2011: 72):

a. Kepentingan masyarakat desa melalui keikutsertaan masyarakat
b. Kewenangan desa
c. Kelancaran pelaksanaan investasi
d. Kelestarian lingkungan hidup
e. Keserasian kepentingan antarkawasan dan kepentingan umum.

Sudah kita ketahui bahwa, setiap hal memiliki prosedurnya masing-masing.

Pada pembangunan desa, sebelum melakukan pembangunan ada tahapan yang

harus dilakukan sebelumnya yaitu, melakukan perencanaan pembangunan. Hal

ini guna meminimalisir masalah yang berkemungkinan muncul nantinya

sehingga tujuan bersama bisa tercapai. Tidak hanya itu, perencanaan dalam

pembangunan desa ini sendiri memiliki tujuan sebagai berikut (Soemantri,

2011: 73):

a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik

antarwilayah, antarruang dan antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun
antardesa dengan pemerintahan yang lebih atas

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

Pada hal pembangunan, salah satu bagian penting setelah perencanaan adalah

pelaksanaan. Proses pelaksanaan dalam pembangunan selain membutuhkan

sumber daya alam dan sumber daya manusia juga membutuhkan biaya yang

tidak sedikit. Biaya yang tidak sedikit ini tidak jarang bersumber dari banyak

pihak, dikarenakan mungkin sumber pendapatan asli desa atau dana swadaya
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yang tidak mencukupi. Pendanaan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan

pembangunan desa bersumber dari dana-dana berikut (Soemantri, 2011: 78):

a. APBN
b. APBD Provinsi
c. APBD Kabupaten/Kota
d. APB-Desa
e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sedangkan menurut Nugroho dan Danuri, permasalahan dalam pembangunan

perdesaan senantiasa berhubungan dengan partisipasi ketenagakerjaan, akses

dan kesempatan terhadap faktor produksi dan informasi yang berkaitan dengan

pasar (2004: 199). Hal-hal ini yang kemudian memicu munculnya kemiskinan,

kesenjangan, kegagalan transformasi dan merosotnya kelembagaan lokal

masyarakat perdesaan.

C. Kerangka Pikir

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, berbagai tingkat kepemerintahan

termasuk di tingkat desa mulai berbenah. Upaya untuk memajukan dan

mensejahterakan masyarakat menjadi tanggung jawab daerah masing-masing.

Segala hal mulai dari membuat kebijakan hingga mengurus rumah tangga

daerah sebagian menjadi kewajiban pemerintah daerah. Hanya saja

kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah tidak

selalu sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Hal ini sangat mudah dilihat dari

hal-hal yang bersifat ekonomis, seperti pelaksanaan pembangunan dan

pengentasan kemiskinan.
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Semenjak bergulirnya reformasi, perhatian pusat atas daerah, terutama desa

pun meningkat. Pembangunan tidak hanya berpusat di kota besar tetapi juga

merambah ke pelosok. Berbagai bentuk bantuan dari berbagai instansi pun

diberikan untuk melaksanakan pembangunan daerah dan mencapai

pembangunan di daerah, salah satunya adalah PNPM-MPd.

PNPM-MPd yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri

digagas guna mewujudkan pembangunan, mengentaskan kemiskinan dan

mensejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Program ini

berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat, yang artinya masyarakat

diharapkan dapat lebih banyak berperan. Akan tetapi peran fasilitator sangatlah

besar agar program dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Fasilitator sebagai petugas dari PNPM-MPd sendiri berperan untuk

mengarahkan masyarakat dalam proses memberdayakan. Seperti halnya

banyak perencanaan lain, selalu muncul ketidaksesuaian dari perencanan

dengan apa yang terjadi di lapangan. Tujuan organisasi atau kinerja orang-

orang yang bekerja di dalamnya tidak melulu sesuai harapan. Banyak target

tidak tercapai atau melenceng dari rencana awal. Banyak faktor yang

mempengaruhi, salah satunya kinerja petugas di dalamnya.

Penelitian kali ini ingin mengkaji lebih lanjut mengenai kinerja PNPM-MPd itu

sendiri dalam mencapai tujuan dan menjalankan perannya guna melakukan

pembangunan, mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat

desa. Kinerja yang dimaksud meliputi kinerja organisasi (efisiensi, efektivitas,

keadilan dan daya tanggap) maupun kinerja perorangannya (kualitas, kuantitas,
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penggunaan waktu kerja dan kemampuan bekerja dalam tim). Penelitian ini

diharapkan dapat diketahui kualitas dari PNPM-MPd, apakah telah sesuai

dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan atau tidak. Hal ini cukup penting

untuk ditelaah karena berkaitan dan berimplikasi dalam kemajuan desa,

terlebih lagi dalam pembangunan nasional. Berdasarkan uraian di atas, dapat

digambarkan kerang pikir sebagai berikut.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir
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