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ABSTRAK 

 

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM 

MENAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT 

(Study Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran) 

 

Oleh 

Azmi Nurhakiki 

 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif di tingkat desa 

sekaligus wakil dari masyarakat desa diberi kewenangan penuh untuk menerapkan 

budaya demokrasi di tingkat desa, baik dalam hal pengawasan terhadap 

Pemerintah Desa maupun dalam hal penampungan aspirasi Masyarakat Desa. 
BPD diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk 

menyampaikan idea tau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam 

pembangunan dan kebijakan yang ada di Desa. Hal ini dapat terealisasi apabila 

BPD sebagai lembaga legislatif di Desa, berperan aktif dalam hal pelaksanaan 

tugas dan fungsinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja 

BPD Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran dalam 

menampung aspirasi masyarakat.  

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 

Analisis data pada penelitian yang bersifat kualitatif berlandasan pada penggunaan 

keterangan secara lengkap dan mendalam dalam menginterprestasikan data 

tentang variabel, bersifat non-kuantitatif dan dimaksudkan untuk melakukan 

eksplorasi mendalam dan tidak meluas terhadap fenomena. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja BPD dalam bidang aspirasi 

masyarakat meliputi cara BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. Cara yang dilakukan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat 

adalah dengan membuka kotak kritik dan saran baik itu untuk pemerintah desa 

atau pun untuk BPD itu sendiri, serta masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya 

dengan cara tertulis atau pun lisan pada saat ada pertemuan BPD atau pertemuan 

desa. Cara BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adalah dengan cara 

BPD menyampaikan dan membahas masalah bersama dengan pemerintah 

desa pada pertemuan rutin 3 (tiga) bulan sekali kecuali untuk masalah yang 

mendesak. Persepsi masyarakat terhadap kinerja BPD dalam pelaksanaan fungsi 

pengawasan belum maksimal. Persepsi masyarakat terhadap kinerja BPD timbul 

karena masyarakat melihat secara langsung kinerja BPD dan produk-produk apa 

yang telah dihasilkan BPD. 

 

Kata Kunci: Kinerja, Badan Permusyawaratan Desa, Aspirasi Masyarakat 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

CONSULTATIVE BOARD PERFORMANCE DESA (BPD) IN 

ACCOMODATING COMMUNITY ASPIRATIONS  

(Study at Kota Jawa Village Way Khilau District Pesawaran Regency) 

 

By 

Azmi Nurhakiki 

 

Village Consultative Body as a legislative body at the village level and 

representative of Rural Community was given full authority to implement a 

culture of democracy at the village level, both in terms of supervision of village 

government and in terms of shelter aspirations Village Community. BPD is 

expected to become a political forum for villagers to express their ideas tau idea 

to be realized in the development and policy in the village. This can be realized if 

the BPD as a legislative institution in the village plays an active role in the 

implementation of tasks and functions. The purpose of this study is to investigate 

to determine the performance of BPD Kota Jawa Village Way Khilau District 

Pesawaran Regency in accommodating the aspirations of the people.  

 

This type of research used in this research is descriptive research. Analysis of the 

data on the qualitative research that is grounded in the use of information in a 

complete and profound in interpreting data on the variables, non-quantitative 

nature and are intended to perform in-depth exploration and does not extend to 

the phenomenon. 

 

The results showed that BPD performance in the field of public aspirations, 

including how BPD in the community and share their aspirations. How do BPD in 

accommodating the aspirations of the people is to open the box criticism and 

suggestions either to the government or to BPD village itself, as well as the public 

can channel their aspirations by means of a written or spoken during the last 

meeting of BPD or village meetings. How BPD in the aspirations of the society is 

to BPD convey and discuss the issue together with the village at a regular meeting 

of 3 (three) months, except for a matter of urgency. Public perception of the 

performance of BPD in implementing the oversight function is not maximized. 

Public perception of the performance of BPD arises because the public saw 

firsthand the performance of BPD and what products that have been produced 

BPD. 

 

Keywords: Performance, Village Consultative Body, Society Aspirations.  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

   

Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila sebagai dasar negara. Sistem 

demokrasi sendiri adalah suatu sistem dimana dalam pelaksanaan 

pengelolalaan suatu negara kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan/atau 

semua kebijakan serta peraturan yang dibuat harus berasal dari rakyat. Oleh 

karna itu, aspirasi masyarakat yang berupa ide serta gagasan dari masyarakat 

harus menjadi landasan bagi pemerintah, baik dalam hal pembangunan 

ataupun kebijakan. Aspirasi masyarakat sangat penting dalam pemerintahan 

yang menganut sistem demokrasi. 

 

Penerapan sistem demokrasi di suatu Negara selalu terikat dengan  penerapan 

Trias Politika. Trias Politika merupakan teori yang di pelopori oleh 

Monstesquie, membagi kekuasaan Negara menjadi tiga kekuasaan yaitu: 

legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pembagian kekuasaan tersebut secara jelas 

berdasarkan hak dan tanggung jawabnya. Kekuasaan legislatif merupakan 

lembaga perwakilan rakyat memiliki fungsi diantaranya adalah menampung 

aspirasi masyarakat dan mengimplikasikan aspirasi tersebut dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan. selanjutnya, kekuasaan eksekutif bertugas 

untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. sementara itu, kekuasan 
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yudikatif bertugas sebagai pengawas sekaligus pengadil dalam penerapan 

pemerintahan (Kansil dan  Christine, 2000: 98). 

 

Lembaga legislatif sebagai penampung aspirasi masyarakat sekalikus pembuat 

peraturan perundang-undangan merupakan lembaga yang sangat penting 

dalam Negara yang menganut sistem demokrasi. Seperti yang dijelaskan 

penulis diawal, Negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi 

ada pada rakyat, lembaga legislatif sebagai wakil dari rakyat harus lebih 

efektif menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum, tugas dan fungsi 

lembaga legislatif salah satunya adalah menampung aspirasi masyarakat. 

 

Metode penyerapan aspirasi tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-

undangan. di butuhkan kretifitas lembaga legislatif untuk mengefektifkan 

penampungan aspirsi masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia (DPR RI) misalnya, sebagai salah satu lembaga legislatif, DPR RI 

melakukan beberapa metode untuk mengefektifkan salah satu fungsinya yaitu 

menyerap aspirasi masyarakat. Metode-metode tersebut antara lain: 

Menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), melakukan 

kunjungan kerja, menyelenggarakan seminar, memanfaatkan kemajuan 

teknologi dan social network, menyediakan Rumah Aspirasi, dan lain 

sebagainya.  

 

Berdasarkan asas otonomi daerah, Desa merupakan daerah otonom yang 

berhak mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Hal ini tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam peraturan 

tersebut di jelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
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memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif di tingkat Desa 

sekaligus wakil dari Masyarakat Desa di beri kewenangan penuh untuk 

menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, baik dalam hal pengawasan 

terhadap Pemerintah Desa maupun dalam hal penampungan aspirasi 

Masyarakat Desa. BPD diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat 

desa untuk menyampaikan idea tau gagasan mereka agar dapat terealisasi 

dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di Desa. Hal ini dapat terealisasi 

apabila BPD sebagai lembaga legislatif di Desa, berperan aktif dalam hal 

pelaksanaan tugas dan fungsinya. 

 

Adapun menurut Undan-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 55 menyebutkan 

bahwa BPD memiliki fungsi yaitu, (1) Membahas dan menyepakati rancangan 

peraturan desa bersama Kepala Desa, (2) Menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat desa, dan (3) Melakukan pengawasan terhadap kinerja 

Pemerintah Desa.  

 

Berdasarkan peraturan perundangan di atas, jelas bahwa peran BPD sangat 

penting dalam hal Pemerintahan Desa. Kenyataan yang terjadi sekarang, ada 

beberapa kasus desa di Indonesia dirasakan belum adanya peran dari BPD 

yang signifikan dalam menjalankan fungsinya. Hal ini dapat dilihat dari kasus 

pada berita yang di terbitkan Cirebon News pada tanggal 30 Januari 2014 
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yang penulis kutip dari www.cirbonnews.com pada tanggal 15 juni 2015, 

kutipan dari berita tersebut sebagai berikut: 

Karangsembung, (CNC).- Ratusan warga meluruk Balai Desa 

Karangmalang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, Rabu 

(29/1) menuntut agar seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

diganti, karena dinilai kinerja yang buruk. “Kami datang kesini 

beramai-ramai karena kami selaku warga masyarakat Desa 

Karangmalang sangat tidak puas dengan kinerja BPD Karangmalang. 

Warga menilai kinerja BPD semuanya buruk, pertama LKPJ akhir 

masa jabatan Kuwu yang dilaksanakan pada hari Rabu 22 Januari 

kemarin itu hanya dihadiri oleh dua orang anggota BPD, padahal 

anggota BPD ada delapan orang, lalu sisanya kemana?” Tanya salah 

seorang salah seorang warga, Tamat. 

 

 

Muatan berita di atas membuktikan bahwa peran lembaga BPD memang 

belum optimal. Ini dapat dibuktikan dari tuntutan Warga Desa Karang Malang 

Kecamatan Karang Sembung Kabupaten Cirebon terhadap kinerja lembaga 

BPD setempat yang tidak efektif.  Kinerja BPD yang di nilai buruk ini terjadi 

karena tidak dijalankanya tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang 

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi yang 

tidak dijalankan adalah penyerapan aspirasi masyarakat. 

 

Penampungan aspirasi masyarakat di Desa Kota Jawa, Kecamatan Way 

Khilau, Kabupaten Pesawaran yang dilakukan oleh BPD Kota Jawa juga tidak 

efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak dilaksanakannya Musyawarah 

Desa. Berdasarkan pengakuan dari tiga anggota  BPD Kota Jawa Kecamatan 

Way Khilau Kabupaten Pesawaran dalam wawancara pra riset penulis pada 

tanggal 20 Juni 2015 dikediaman mereka masing-masing, mereka menyatakan 

selama menjabat sebagai anggota BPD tidak pernah mengikuti musyawarah 

desa dan musyawarah desa itupun tidak pernah ada.  
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Tokoh Masyarakat Desa Kota Jawa juga menyatakan hal yang sama dengan 

BPD. Berdasarkan wawancara pra riset penulis pada tanggal 15 Agustus 2015, 

kepada 3 (tiga) Warga Desa yang merupakan tokoh di Desa Kota Jawa 

tersebut, mereka menyatakan tidak pernah mengikuti Musyawarah Desa 

ataupun pertemuan lainnya dengan Pemerintahan Desa ataupun BPD. 

Selanjutnya, 3 (tiga) Aparatur Desa Kota Jawa yang penulis wawancarai pada 

tanggal 15 Agustus 2015, Mereka mengatakan, BPD tidak pernah 

menyelenggarakan Musyawarah Desa. Ada pertemuan-pertemuan antara BPD 

dengan Pemerintah Desa, itu hanya inisiatif dari Pemerintah Desa. 

 

Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes merupakan ajang politik 

bagi Masyarakat Desa, karena dalam Musdes semua kebijakan di buat dan 

aspirasi Masyarakat Desa dapat tersalurkan melalui wakilnya (BPD). Jika 

Musdes tidak dilakukan, secara otomatis forum untuk menyerap aspirasi 

masyarakat desa tidak ada. Musdes merupakan ajang permusyawaratan, 

sejenis Dengan RDPU yang di lakukan oleh DPR RI untuk menyerap aspirasi 

masyarakat. Hanya beda cakupannya, Musdes dilaksanakan ditingkat Desa 

sementara RDPU cakupannya Negara. Mengingat letak geografis desa yang 

kecil, penampungan aspirasi melalui Musdes yang dilakukan oleh BPD akan 

lebih efektif dilakukan. 

 

Menurut 3 (tiga) anggota BPD Kota Jawa yang penulis wawancarai dalam 

wawancara pra riset penulis pada tanggal 3 februari 2014, di kediaman 

masing-masing, penulis mendapatkan informasi, tidak dilaksanakannya 

Musyawarah Desa (Musdes) oleh BPD karena tidak adanya aspirasi 
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masyarakat yang disampaikan kepada BPD. Selain itu, kebanyakan anggota 

BPD Kota Jawa tidak memahami fungsi dan tugasnya. 

 

Kebanyakan masyarakat Desa Kota Jawa tidak mengetahui tugas dan fungsi 

BPD terutama dalam hal penampungan aspirasi masyarakat. berdasarkan 

wawancara pra riset penulis pada tanggal 3 Februari 2016. Dari 5 (lima) 

warga desa yang penulis wawancarai dipilih berdasarkan random, 4 (empat) 

dari warga desa tidak mengetahui tugas dan fungsi BPD, sementara 1 (satu) 

warga desa mengerti tentang tugas dan fungsi BPD. 

 

Masyarakat Desa juga lebih banyak menyampaikan aspirasi mereka secara 

langsung kepada Pemerintah Desa dan bukan melalui anggota BPD. 

Berdasarkan hasil wawancara pra risert penulis pada tanggal 3 Februari 2016, 

kepada 5 (lima) warga Desa Kota Jawa di atas, tentang bagaimana cara 

mereka menyampaikan aspirasi mereka 4 (empat) dari 5 (lima) warga desa 

tersebut menjawab: menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada Kepala 

Desa atau Aparatur Desa, dan 1 (satu) orang menjawab menyampaikan 

kepada anggota BPD. 

 

Aparatur Desa Kota Jawa juga mengakui hal tersebut di atas, ketika penulis 

mewawancarai tiga Aparatur Desa dalam wawancara pra riset pada tanggal 3 

Februari 2016 dengan menanyakan apakah benar masyarakat cenderung lebih 

banyak menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada Pemerintah Desa?. 

mereka menjawab, “memang benar masyarakat cenderung langsung 

mengadukan aspirasinya langsung kepada Aparat Desa. 
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Melakukan kunjungan kerja seperti yang di contohkan oleh DPR RI dalam 

pengefektifan penampungan aspirasi  masyarakat. juga tidak dilakukan oleh 

BPD. Berdasarkan wawancara penulis kepada 3 anggota BPD Kota Jawa, 

pada tanggal 3 Februari 2016. Dengan menanyakan: “Apakah bapak 

melakukan kunjungan kerja kerumah-rumah warga dalam hal menampung 

aspirasi masyarakat?”. Mereka menjawab, kami hanya menunggu masyarakat 

menyampaikan aspirasi, masyarakat juga kan tidak dapat dipaksakan untuk 

menyampaikan aspirasinya. 

 

Selanjutnya, ketika penulis tanyakan kepada 3 anggota BPD Kota Jawa di 

atas, apakah sudah pernah ada masyarakat yang menyampaikan aspirasinya 

kepada bapak?. Ketiga anggota BPD itu menjawab, selama ini belum pernah 

ada masyarakat yang datang ke sini (Rumah BPD) untuk menyampaikan 

aspirasinya. Masyarakat menyampaikan secara langsung aspirasinya kepada 

Pemerintah Desa. 

 

Mengingat letak geografis Desa yang sangat kecil jika di bandingkan dengan 

Negara. Oleh sebab itu, Melakukan kunjungan kerja akan lebih efektif 

diterapkan oleh BPD dalam hal penampungan aspirasi Masyarakat Desa. 

Anggota BPD dapat melakukan kunjungan kerja secara langsung kerumah 

rumah Warga Desa, berdasarkan keterpilihannya. 

 

Penyediaan Rumah Aspirasi seperti yang dilakukan oleh DPR RI untuk 

mengefektifkan penampungan aspirasi masyarakat, dilakukan oleh BPD. 

Namun karena sosialisasi kepada masyarakat yang kurang menyebabkan 

metode ini menjadi tidak efektif. Penyedian rumah aspirasi oleh BPD 
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dilakukan di rumah para anggota BPD itu sendiri hal ini berdasarkan 

pernyataan dari 3 (tiga) anggota BPD Kota Jawa dalam wawancara pra riset 

penulis, pada tanggal 3 Februari 2014 mereka mengatakan bahwa, saya 

menyadari, sebagai anggota BPD berarti saya adalah wakil dari Masyarakat 

Desa dalam Pemerintahan Desa, Saya selalu menerima dengan senang hati 

jika ada Warga Desa yang menyampikan aspirasi mereka. 

 

Pemanfaatan teknologi dan social network juga tidak dilakukan di Desa Kota 

Jawa. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak tersedianya Blog penampungan 

aspirasi ataupun akun sosial resmi yang di keluarkan oleh BPD dalam hal 

menampung aspirasi masyarakat. ketika penulis wawancara pra riset dengan 3 

(tiga) anggota BPD Kota Jawa, pada tanggal 4 februari 2016 mereka 

menyatakan blog ataupun media sosial khusus penampungan aspirasi untuk 

sekarang ini belum tersedia, mungkin kedepannya nanti akan kami sediakan. 

 

Penampungan aspirasi aspirasi masyarakat melalui interaksi secara langsung 

dengan masyarakat di lakukan oleh BPD hal ini berdasarkan pengakuan 3 

(tiga) Anggota BPD Kota Jawa dalam wawancara pra riset penulis pada 

tanggal 4 Februari 2016, ketika penulis bertanya: Apakah BPD melakukan 

interaksi secara langsung dengan masyarakat dalam hal penampungan 

aspirasi. Mereka menjawab:  Dalam berkehidupan sehari hari saya selalu 

berinteraksi dngan masyarakat, namun selama ini belum ada masyarakat yang 

menyampaikan aspirasinya. 

 

Tiga anggota BPD Kota Jawa di atas mengakui bahwasanya. Ketidak 

efektifan lembaga BPD itu karena honor yang mereka terima sangat kecil, 
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besarannya hanya sekitar Rp. 100.000 / bulan. Hal ini dianggap oleh mereka 

tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Untuk 

menutupi kekurangan tersebut, terpaksa kebanyakan anggota BPD melakukan 

kerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat di tarik dua hipotesis. Pertama,  

masyarakat tidak mengetahui tugas dan fungsi BPD. Kedua, BPD tidak peduli 

terhadap aspirasi masyarakat. ketidak pedulian lembaga BPD Kota Jawa 

terhadap aspirasi masyarakat setempat dapat dibuktikan dengan kasus yang 

terjadi beberapa waktu waktu terakhir terakhir, mengenai pembagian 

beasiswa sebagai bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang ditujukan untuk 

keluarga pelajar yang kurang mampu tidak tersalurkan secara tepat. Dalam 

kasus ini pengaduan yang seyogyanya disampaikan kepada BPD tetapi 

masyarakat lebih cenderung menyampaikan aspirasinya langsung kepada 

pemerintah desa.  

 

Menanggapi kasus di atas anggota BPD tidak melakukan tindakan responsif, 

bahkan cenderung lepas tangan. Ketika penulis mewawancarai anggota BPD 

setempat dalam wawancara pra riset penulis tentang kasus tersebut pada 

tanggal 15 Agustus 2015. Anggota BPD yang penulis wawancarai cenderung 

menyalahkan warga. Beliau menjawab. Memang kebanyakan warga tidak 

mengetahui tugas dan fungsi BPD. 

 

Idealnya jika memang masyarakat tidak mengetahui tugas dan fungsi BPD, 

anggota BPD jangan hanya diam dan lepas tangan, ini adalah tanggung jawab 

mereka sebagai wakil dari Masyarakat Desa yang telah diamanatkan oleh 
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peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 

tentang Desa. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan 

salah satu fungsi BPD adalah menyerap aspirasi masyarakat dan 

menyampaikan aspirasi masyarakat desa tersebut kepada pemerintah desa 

baik itu dalam forum resmi (Musayawarah Desa, Musrembang, dll) maupun 

dalam forum tidak resmi. 

 

Berdasarkan kasus di atas dapat dilihat bahwa dalam menjalankan tupoksinya 

BPD masih jauh dari kata baik. Hal ini menjadi alasan  peneliti untuk 

mengetahui kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyaraka Desa Kota 

Jawa, apakah sudah sesuai dengan tupoksi yang dijelaskan dalam peraturan 

perundang-undangan atau tidak? 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah, “Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran dalam 

menampung aspirasi masyarakat.?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja BPD Desa Kota 

Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran dalam menampung 

aspirasi masyarakat. Apakah telah efektif dilakukan atau belum. 
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D. Kegunaan Penelitian 

 

 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna menambah wawasan pemikiran 

bagi studi Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan kinerja 

Badan Permusyawaratan Desa dalam hal menampung aspirasi masyarakat 

desa. 

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan 

atau informasi terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, khususnya bagi 

pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Lembaga Legislatif 

 

 

1. Pengertian Lembaga Legislatif 

 

Lembaga Legislatif di Indonesia lebih dikenal dengan lembaga perwakilan 

rakyat (representative’s bodies). Menurut Monstesque (dalam Kansil dan 

Christine, 2000) menjelaskan bahwa lembaga legislatif merupakan 

lembaga referesentatif rakyat yang bertugas membuat peraturan 

perundang-undangan. 

 

Seta Basri menjelaskan dalam jurnalnya yang berjudul Lembaga Legislatif 

di Indonesia, penulis kutip dari http://setabasri01.blogspot.co.id 

/2009/02/legislatif-di-indonesia.html?m=1 pada tanggal 6 Februari 2016, 

lembaga legislatif di indonesia atau Representatives Bodies adalah struktur 

politik yang mewakili rakyat Indonesia dalam menyusun undang-undang 

serta melakukan pengawasan atas implementasi undang-undang oleh 

lembaga Eksekutif dimana para anggotanya dipilih melalui pemilihan 

umum.  

 

Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dapat diketahui bahwa 

struktur legislatif di Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan 
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Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Tingkat I (DPRD I), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Tingkat II (DPRD II) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menjelaskan bahwa 

untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 

perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan 

rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan 

nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat 

dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa 

dan bernegara; 

 

Berdasarkan asas otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia. Menurut 

Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan 

bahwa Desa merupakan daerah otonom tingkat bawah. Oleh karena itu, 

Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD 

bertanggung jawab secara penuh untuk menjalankan sistem pemerintahan 

di wilayahnya. Pemerintah Desa berperan sebagai lembaga eksekutif di 

Desa dan BPD berperan sebagai lembaga legislatif di tingkat Desa. 

 

Selanjutnya, Seta Basri (2010: 87) menjelaskan bahwa badan-badan 

legislatif di Indonesia memiliki fungsi dan wilayah kewenangan yang 

berbeda-beda. Contohnya saja Fungsi dari DPR, DPD, dan MPR meskipun 
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ke tiga lembaga tersebut merupakan lembaga legislatif di tingkat nasional, 

namun kewenangan dan fungsinya secara spesifik berbeda-beda. Apalagi 

jika berbeda cakupan wilayahnya. Tentu banyak perbedaan dalam hal 

tugas dan fungsinya. Namun pada umumnya tugas dan fungsi lembaga 

legislatif itu ada tiga yaitu pengawasan, penampungan aspirasi, dan 

legislasi. 

 

Menurut Mariam Budihardjo (2009: 14) Lembaga legislatif merupakan 

lembaga representatif dari rakyat. Dalam Negara yang menganut sistem 

demokrasi, kewenangan tertinggi ada pada rakyat. Oleh sebab itu, ide 

ataupun gagasan dari rakyat yang selanjutnya disebut aspirasi rakyat harus 

dijadikan landasan bagi jalannya pemerintahan.  Lembaga legislatif 

sebagai lembaga refresentatif dari rakyat di tuntut untuk lebih efektif 

dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya. Jika tugas dan fungsi 

dijalankan secara efektif maka penerapan sistem demokrasi di suatu 

Negara akan berhasil, kesejahtraan masyarakat akan di dapatkan, karena 

segala kebijakan ataupun pembangunan berasal dari aspirasi rakyat. 

 

Berdasarkan uraiaan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja lembaga 

legislatif merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu 

ataupun kelompok dalam suatu lembaga legislatif yang bertujuan untuk 

menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Lembaga BPD 

merupakan lembaga legislatif yang ada di desa, mempunyai tugas dan 

fungsi yang jelas berdasarkan peraturan perundang undangan yakni 

Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa. Oleh sebab itu, 
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kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat adalah segala 

kegiatan yang dilakukan oleh anggota BPD yang bertujuan untuk 

menjalankan salah satu fungsinya yaitu menyerap aspirasi masyarakat 

secara efektif. 

 

2. Tugas dan Fungsi Lembaga Legislatif 

 

Berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi daerah, Lembaga legislatif di 

Indonesia terbagi berdasarkan wilayah. Ditingkat nasional terdapat tiga 

lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 

namun yang lebih merefresentasikan sebagai lembaga legislatif adalah 

DPR. Hal ini berdasarkan kewenangan yang di miliki oleh DPR sebagai 

refresentatif dari masyarakat Indonesia yang di jelaskan dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) 

 

Adapun fungsi dari DPR RI  menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Pasal 69 ayat 1 dan 2 (UU MD3). Antara lain: 

 

Pasal 69 ayat 1, fungsi dari DPR: 

a. Legislasi; 

b. Anggaran; dan 

c. Pengawasan. 
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Pasal 69 ayat 2 menjelaskan bahwa Ketiga fungsi legislasi, 

pengawasan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk 

mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar 

negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Sementara itu tugas DPR Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain: 

1. Menyusun, membahas, menetapkan, dan     menyebarluaskan 

program legislasi nasional; 

2. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan 

undang-undang; 

3. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD 

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan 

pusat dan daerah; 

4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaanundang-undang, 

APBN, dan kebijakan pemerintah; 

5. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang 

disampaikan oleh BPK; 

6. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset 

negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang 

berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait 

dengan beban keuangan negara; 

7. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti 

aspirasi masyarakat; dan 

8. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undangundang. 

 

Lembaga legislatif di daerah terbagi menjadi 3 yaitu: Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Tingkat 1 (DPRD I) cakupan wilayahnya provinsi, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD II) cakupan wilyahnya 

Kabupaten/Kota dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) cakupan 

wilayahnya Desa. Berikut ini tugas dan fungsi DPRD I, DPRD II dan 

BPD. 
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Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (DPRD I) menurut 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 316 ayat 1 dan 2 

antara lain: 

Ayat 1: DPRD provinsi mempunyai fungsi:  

a. Legislasi 

b. Anggaran; dan 

c. Pengawasan. 

 

Ayat 2: Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat dijalankan 

dalam kerangka representasi rakyat di Provinsi 

 

Tugas dan Wewenang DPRD provinsi menurut Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Pasal 317 antara lain: 

a. Membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur; 

b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan 

daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah 

provinsi yang diajukan oleh gubernur; 

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan 

daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; 

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur 

dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri 

Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan 

dan/atau pemberhentian; 

e. Memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan 

wakil gubernur; 

f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah 

daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di 

daerah; 

g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama 

internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi; 

h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; 
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i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan 

daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani 

masyarakat dan daerah; 

j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan; dan 

k. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam 

ketentuan peraturan perundangundangan. 

 

 

Fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat II (DPRD II) atau 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/ 

Kota)  menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 365 ayat 1 dan 2, 

antara lain: 

Ayat 1: DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: 

a. Legislasi; 

b. Anggaran; dan 

c. Pengawasan. 

 

Ayat 2: Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota. 

 

Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota  menurut Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Pasal 366, antara lain: 

DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas: 

a. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama 

bupati/walikota; 

b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan 

daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota; 

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan 

daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota; 
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d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian 

bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada 

Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan 

pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; 

e. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi 

kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota; 

f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah 

daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian 

internasional di daerah;  

g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama 

internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

kabupaten/kota; 

h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban 

bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota; 

i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan 

daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani 

masyarakat dan daerah;  

j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan; dan 

k. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Fungsi lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga 

legislatif di desa. Menurut Undang-Undang Nomer 6 tahun2014 adalah 

sebagai berikut: 

a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan dsa bersama kepala 

desa 

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa 

c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa 

 

Tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut 

Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 adalah sebagai berikut: 

a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa 

b. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan 

Desa dan Peraturan Kepala Desa 

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa 

d. Membentuk Panetia Pemilihan Kepala Desa 
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e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat desa 

f. Memberi persetujuan pemberhentian/pemberhentian sementara 

Aparatur Desa 

g. Menyusun tata tertib BPD. 

 

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat ditarik kesimpulan Fungsi, Tugas 

dan wewenang lembaga legislatif hampir sama, yang membedakan hanya 

cakupan wilayahnya. Secara umum tugas, fungsi dan wewenang lembaga 

legislatif dikerucutkan menjadi tiga poin penting yaitu: 

a. Legislasi 

b. Penampungan aspirasi masyarakat 

c. Pengawasan 

 

B. Tinjauan Tentang Kinerja  

 

 

1. Pengertian Kinerja 

 

 

King dalam Uno dan Lamatenggo (2012: 45) mengatakan bahwa kinerja 

adalah aktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas pokok yang 

dibebankan kepadanya. Pemahaman di atas sesuai dengan pengertian yang 

dikemukakan Whitmore dalam Uno dan Lamatenggo (2012: 45), ia 

menjelaskan sebagai berikut: 

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. 
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Whitmore dalam Uno dan Lamatenggo (2012: 45)  juga menyatakan 

kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, atau apa yang diperlihatkan 

seseorang melalui keterampilan yang nyata. 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 

dapat diukur berdasarkan masing-masing pekerjaan yang dilakukan 

dengan syarat, standar, target atau kriteria tertentu yang telah disepakati 

bersama. 

 

Amstron dan Baron dalam Uno dan Lamatenggo (2012: 45) mengatakan 

kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat 

dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen. Sementara itu, 

Dwiyanto (2007: 114) menjelaskan bahwa kinerja merupakan suatu 

kegiatan yang amat penting karena dapat  digunakan  sebagai  ukuran  

keberhasilan  suatu  organisasi  dalam  mencapai  misinya informasi 

mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh 

pelayanan yang diberikan organisasi itu memenuhi harapan dan panggilan 

jasa, Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka upaya untuk 

meperbaiki kinerja dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. 

 

Darma (1985: 79) mendefinisikan kinerja (performance) sebagai suatu 

gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau 

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi 
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yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Selanjutnya, 

Pamungkas dalam Juliantara (2005: 42) menyatakan bahwa kinerja 

adalah penempilan cara-cara untuk menghasilkan sesuatu hasil yang di 

peroleh dengan aktivitas yang di capai dengan suatu tujuan kerja. 

 

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (1999), merumuskan 

kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, 

program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 

organisasi. Perlu adanya indikator kinerja yang digunakan untuk 

meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam 

rangka mewujudkan tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi yang 

bersangkutan.  

 

Selain penjelasan diatas Lembaga Administrasi Negara Republik 

Indonesia (1999) juga menyebutkan Deskripsi dari kinerja menyangkut 

tiga komponen penting, yaitu: tujuan, ukuran dan penilaian. Penentuan 

tujuan dari setiap unit organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan 

kinerja. Tujuan ini akan memberi arah dan mempengaruhi bagaimana 

seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi terhadap setiap 

personel. Walaupun demikian, penentuan tujuan saja tidaklah cukup, 

sebab itu dibutuhkan ukuran, apakah seseorang telah mencapai kinerja 

yang diharapkan.  

 

Standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan memegang peranan penting, 

dengan memiliki sumber daya manusia yang handal dan sumber daya non 

manusia yang mendukung maka suatu organisasi dapat memberikan hasil 
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kerja yang baik sehingga kualitas dan kuantitas kerja yang dihasilkan juga 

ikut mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pencapaian tujuan 

organisasi pada intinya adalah bagaimana merealisasikan program-

program kerja organisasi dalam bentuk kinerja atau pelaksanaaan tugas 

dari tugas-tugas rutin, umum dan pembangunan.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan, kinerja 

adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok 

manusia untuk merefresentasikan tujuan dari individu ataupun kelompok 

manusia tersebut. Mengingat BPD adalah suatu organisasi politik ataupun 

lembaga politik yang memiliki tugas dan fungsi yang jelas, di atur dalam 

Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014. Maka kinerja BPD adalah segala 

kegiatan yang dilakukan oleh anggota BPD ataupun sekelompok anggota 

BPD dengan tujuan menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif agar 

kesejahtraan masyarakat desa dapat dirasakan. 

 

2. Indikator Pengukuran Kinerja  

 

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (1999) menjelaskan 

bahwa terdapat lima indikator yang umum digunakan dalam hal mengukur 

kinerja yaitu:  

1. Indikator kinerja input, Indikator kinerja input adalah segala sesuatu 

yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan 

keluaran yang ditentukan, misalnya dana, SDM informasi, 

sertakebijakan. 
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2. Indikator kinerja output, Indikator kinerja output merupakan sesuatu 

yang diharapkan lansung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik 

maupun nonfisik. 

3. Indikator kinerja outcome. Indikator kinerja outcome adalah segala 

sesuatu yang mencerminkan berfungsinya penyelenggaraan kegiatan 

pada jangka waktu menengah. 

4. Indikator kinerja manfaat. Indikator kinerja manfaat yaitu sesuatu yang 

terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 

5. Indikator kinerja dampak. Indikator kinerja dampak merupakan 

pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap 

indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. 

 

Kinerja sendiri oleh Rummler dan Brache dalam Sudarmanto (2009: 11) 

dikategorikan menjadi tiga bagian yakni kinerja organisasi, kinerja proses 

dan kinerja individu. Kinerja organisasi dan kinerja individu biasanya 

digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah organisasi dalam 

mencapai tujuannya, sedangkan kinerja proses biasanya digunakan oleh 

pelaku industri untuk mengukur sejauh mana proses pembuatan suatu 

produk mulai dari pengumpulan bahan baku, proses pembuatan hingga 

menjadi sebuah prodak. Mengingat BPD adalah sebuah kelembagaan 

politik atau organisasi politik penulis penulis beranggapan bahwa 

pengukuran menggunakan kinerja organisasi akan lebih efektif digunakan 

dalam penelitian ini. 
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Tangkilisan (2005: 26) menjelaskan bahwa kenerja organisasi merupakan 

suatu keadaan yang berkaitan dengan keberhasilan organisasi dalam 

menjalankan misi yang dimilikinya. Pengukuran dari kinerja organisasi 

juga memiliki klasifikasi yang berbeda dari setiap pendapat ahli dan 

bidangnya. Selanjutnya Tangkilisan (2005:26) mengemukakan 

pendapatnya mengenai kriteria pengukiran kenerja organisai sebagai 

berikut: 

1. Efisiensi  

 

Weihrich dan Koontz dalam Guswai (2009: 52) menjelaskan bahwa 

efisiensi adalah pencapaian sebuah sasaran akhir dengan memakai 

jumlah sumber daya yang paling sedikit. Sedangkan Guswai sendiri 

menyatakan bahwa efisiensi yakni ketika cara-cara kita dalam 

mencapai tujuan kita hanya membutuhkan sumber daya sesedikit 

mungkin.  

 

2. Efektivitas 

 

Menurut Sudarmanto (2009: 13) menyatakan bahwa efektivitas 

menyangkut rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta 

fungsi agen pembangunan. Pengertian lain, menurut Georgopualos dan 

Tannebaum (Tangkilisan, 2005: 26) 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. Sedangkan 

menurut Argris dalam Tangkilisan (2005: 26) menyatakan bahwa 
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efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara 

optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga 

manusia. 

 

3. Keadilan 

 

Menurut Sudarmanto (2009: 12) keadilan menyangkut distribusi dan 

alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik. 

Sedangkan Rawls (Shidarta, 1995: 69) menyatakan bahwa keadilan 

adalah keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan 

bersama. Sementara itu menurut Koehn (2000: 97) keadilan adalah jika  

orang-orang mempunyai hak dalam hubungan satu sama lain untuk 

kedudukan tertentu yang relatif sama atau tidak sama. 

 

4. Daya tanggap 

 

Lembaga BPD adalah suatu lembaga yang ada di di Desa, yang salah 

satu kewenangannya adalah menampung aspirasi 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. 

 

Menurut Sudarmanto (2009: 12) pengertian dari daya tanggap 

berkenaan dengan kebutuhan vital masyarakat, dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara transparan. Pada ilmu manajemen 

publik, daya tanggap sendiri berhubungan dengan kemampuan/daya 
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untuk merespon kebutuhan-kebutuhan pelanggan (Tangkilisan, 2005: 

26).  

 

Pemahaman lain mengenai daya tanggap 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). 

 

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). 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 (Tim LIPI, 2005). 

 

Lembaga BPD sebagai lembaga legislatif di Desa atau suatu lembaga yang 

merupakan refresentatif dari masyarakat Desa adalah ujung tombak sukses 

atau tidaknya penerapan demokrasi di Desa. Oleh sebab itu, Kinerja BPD 

selaku lembaga perwakilan Masyarakat Desa di tuntut lebih efektif dalam 

hal penerapan tugas dan fungsinya terutama dalam penampungan aspirasi 

masyarakat.  Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, kebebasan 

dan hak asasi bagi seluruh lapisan masyarakat harus di junjung tinggi, 

tidak boleh ada paksaan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh 

pemangku kebijakan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, lembaga BPD 
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selaku wakil dari masyarakat di tuntut lebih kreatif untuk menjalankan 

tugas dan fungsinya secara efektif, terutama dalam hal penampungan 

aspirasi masyarakat, tidak boleh ada paksaan kepada masyarakat agar 

mereka menyampaikan aspirasinya. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mengukur kinerja BPD dalam hal 

menampung aspirasi masyarakat dapat di lihat melalui efektif atau 

tidaknya kinerja BPD dalam hal menampung aspirasi. Menurut 

Tangkilisan (2005: 26) efektifitas merupakan salah satu metode 

pengukuran kinerja,  pengukuran efettivitas suatu lembaga organisasi 

dapat dilakukan dengan mengukur 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. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mengukur kinerja BPD dalam hal 

menampung aspirasi masyarakat dapat dilihat melalui sejauh mana 

lembaga BPD memanfaatkan sumberdaya dan sarana yang tersedia untuk 

memaksimalkan salah satu fungsinya yaitu menyerap aspirasi masyarakat. 

mengingat metode penyerapan aspirasi masyarakat tidak diatur secara jelas 

oleh peraturan perundang-undangan, lembaga BPD di tuntut untuk 

menciptakan kreatifitas agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. 

Dengan demikian efektivitas penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh 

BPD dapat dilakukan. 
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C. Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

 

 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah untuk melaksanakan 

demokrasi di Desa. Kedudukan BPD dalam struktur Pemerintahan Desa 

adalah sebagai lembaga legislatif yang mewakili Warga Desa dalam 

Pemerintahan Desa. Hal ini  disebutkan dalam  Peraturan Pemerintah Nomer 

72 Tahun 2005 Pasal 30, yang menyatakan bahwa, BPD merupakan wakil dari 

penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Masa jabatan 

anggota BPD menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 adalah 6 tahun 

dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 3 kali masa jabatan berikutnya. 

Anggota harus berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 

(sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan 

kemampuan keuangan desa 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014, pengisian   

keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan 

secara langsung atau musyawarah perwakilan   dengan menjamin keterwakilan 

perempuan. Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah   

perwakilan, Kepala   Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. 

Panitia  pengisian  anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa terdiri  atas  unsur 

perangkat  desa  dan  unsur  masyarakat  lainnya  dengan jumlah anggota dan 

komposisi yang proporsional. Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan   

Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada 

peraturan daerah kabupaten/kota. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan 

Desa berfungsi sebagai berikut: 

a) Membahas dan menyepakiti rancangan peraturan desa bersama kepala 

desa 

b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan 

c) Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. 

 

Tugas Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomer 6 

Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 

a. Memegang  teguh  dan  mengamalkan  Pancasila, melaksanakan  Undang-

Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  serta 

mempertahankan  dan  memelihara  keutuhan  Negara Kesatuan  Republik  

Indonesia  dan  Bhinneka  Tunggal Ika;  

b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  

c. Menyerap,  menampung,  menghimpun,  dan menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat Desa;  

d. Menghormati  nilai  sosial  budaya  dan  adat  istiadat masyarakat Desa; 

dan  

e. Menjaga   norma   dan   etika   dalam   hubungan   kerja dengan lembaga 

kemasyarakatan Desa. 

f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, 

dan/atau golongan. 

 

 

Menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan 

bahwa hak Badan Permusyawaratan Desa antara lain: 

a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan 

pemerintahan desa kepada pemerintah desa 

b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan di desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa. 

c) Mendapat biaya oprasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran 

pendapatan belanja desa. 
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Menurut Sumantri (2011: 12) anggota BPD mempunyai kewajiban antara lain: 

a) Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati peraturan 

perundang-undangan 

b) Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dalam pelaksanaan kehidupan di 

desa 

c) Mempertahankan dan memelihara hokum nasional serta keutuhan NKRI 

d) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi 

masyarakat 

e) Memproses pemilihan kepala desa 

f) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok 

dan golongan 

g) Menghormati nilai-nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat 

setempat. 

h) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 

kemasyarakatan. 

 

 

D. Tinjauan Tentang Aspirasi Masyarakat 

 

 

1. Konsep Aspirasi, Kebutuhan dan Keinginan Masyarakat 

 

Konsep keinginan menurut Amiruddin (2003: 36), adalah suatu tambahan 

atas kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi sehingga manusia tersebut 

merasa lebih puas. Namun jika keinginan tidak di penuhi maka 

sesungguhnya kesejahtraan tidak berkurang. Untuk membedakan antara 

kebutuhan dan keinginan, harus dilihat dari fungsi dan tingkat urgensinya, 

sesuatu dikatakan sebagai keinginan jika sudah merupakan tambahan atas 

fungsi utamanya. 

 

Kebutuhan menurut Dwiyanto dkk (2003: 115) adalah suatu rasa baik itu 

dalam bentuk produk, jasa, pelayanan, kesenangan dan lain sebagainya 

yang wajib untuk bisa didapatkan oleh manusia sehingga dapat mencapai 

kesejahtraan. Bila diantara kebutuhan tersebut yang tidak terpenuhi maka 

manusia akan merasa tidak sejahtera atau kurang sejahtera. Kebutuhan 
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adalah suatu hal yang harus ada karna tampa itu hidup menjadi tidak 

sejahtera atau kurang sejahtera. 

 

Aspirasi menurut Purwoko (2008: 35) secara definitive mengandung 2 

(dua) pengertian, aspirasi di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran 

structural. Di tingkat ide, konsep aspirasi berarti sejumlah gagasan verbal 

dari lapisan masyarakat manapun dalam suatu forum formalitas atau non 

formalitas yang dituangkan dalam bentuk usulan, kritikan, pengaduan 

yang di sampaikan kepada kelompok pengurus kepentingan. berikut ini 

penjelasannya: 

a. Usulan 

Usulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBSI) berasal dari 

kata usul yang artinya anjuran atau pendapat. Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat di tarik kesimpulan usulan adalah anjuran atau pendapat 

seseorang yang di kemukakan secara langsung atau tidak langsung. 

Usulan masyarakat adalah anjuran atau pendapat dari masyarakat yang 

disampaikan kepada lembaga yang berwenang. Dalam cakupan desa 

yang di beri wewenang untuk menerima usulan masuarakat adalah 

Lembaga BPD. 

b. Kritikan 

Kritikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan 

pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan 

sebagainya. Dalam cakupan masyarakat desa, kritikan berarti kecaman 

atau tanggapan masyarakat desa terhadap segala yang terjadi di desa. 
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c. Pengaduan 

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengaduan diartikan 

dalam tiga bentuk yakni: 1. penyabungan; 2. proses, cara, perbuatan 

mengadu; 3. ungkapan rasa tidak senang atau tidak puas akan hal-hal 

yang tidak begitu penting, tetapi perlu diperhatikan;. Arti pengaduan 

yang relevan dengan judul penelitian ini adalah ungkapan rasa tidak 

senang atau tidak puas akan hal-hal yang tidak begitu penting  akan 

tetapi perlu di perhatikan. Dalam cakupan masyarakat desa pengaduan 

berarti ungkapan tidak senang atau tidak puas dari masyarakat desa 

kepada pemerintahan desa atas hal-hal tidak begitu penting tapi perlu 

diperhatikan. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis mengambil kesimpulan, konsep 

aspirasi masyarakat adalah sebuah gagasan yang berasal dari masyarakat 

yang ditampung dalam forum resmi ataupun non resmi yang berupa 

keinginan dan kebutuhan masyarakat. Disampaikan dalam bentuk usulan, 

kritikan, pengaduan kepada lembaga atau instansi yang bertanggungjawab 

menampung aspirasi.  

 

Lembaga yang bertanggungjawab menanmpung aspirasi masyarakat di 

tingkat desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah di 

beri wewenang dan tanggung jawab oleh Undang-Undang Nomer 6 Tahun 

2014, salah satunya untuk menampung dan menyampaikan aspirasi 

masyarakat. Dengan kata lain, lembaga BPD bertanggung jawab untuk 
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menampung kritikan, usulan, pengaduan yang tersusun dalam ide ataupun 

gagasan dari masyarakat. 

 

2. Penyerapan Aspirasi Masyarakat 

 

Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, kewenangan tertinggi 

ada pada rakyat, Aspirasi masarakat harus menjadi asal dari segala 

kebijakan yang di buat. Mengingat pentingnya aspirasi masyarakat dalam 

Negara demokrasi, lembaga yang diberi amanat oleh Negara untuk 

menyerap aspirasi seperti DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD 

Kabupaten Kota dan BPD dituntut harus lebih aktif dan efektif menyerap 

aspirasi masyarakat. 

 

Dalam hal menampung aspirasi masyarakat, Banyak metode yang efektif 

dilakukan lembaga legislatif. missalnya DPR RI, dalam menampung 

aspirasi masyarakat secara langsung DPR RI melakukan banyak metode 

yang efektif untuk menampung aspirasi masyarakat.metode atau cara 

tersebut diantaranya: 

a. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) 

 

Rapat Dengar Pendapat Umum atau yang sering di sebut dengan 

RDPU merupakan salah satu cara atau metode yang dilakukan DPR RI 

untuk mendengar aspirasi masyarakat. RDPU merupakan semacam 

musyawarah yang di lakukan oleh DPR RI bersama kelompok 

masyarakat yang berkepentingan, biasanya membahas tentang 

Rancangan Undang-Undang (RUU) ataupun merefisi Undang-Undang 

(Academia.edu).  
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Bukti jika DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum  

(RDPU) dalam hal menampung aspirasi dari masyarakat antara lain: 

seperti yang jelaskan oleh Mukhamad Misbakhum selagu anggota 

DPR RI priode 2014/2019 kepada wartawan Berita satu, penulis kutip 

dari  http://www.beritasatu.com/properti/341611-ada-54-poin-usulan-

baru-ruu-tapera.html pada tanggal 15 januari 2016. Berikut kutipan 

beritanya: 

Wakil Ketua Pansus RUU Tapera Mukhamad Misbakhum 

mengatakan, sangat penting untuk memperhatikan masukan 

maupun usulan yang masuk terkait RUU Tapera. 

“Kita harus melakukan sinkronisasi kembali terhadap lima puluh 

empat usulan baru yang masuk, sebagai konsekuensi dari hasil 

rapat dengar pendapat umum dan kunjungan kerja ketiga provinsi,” 

ujar Misbakhum, di Jakarta, baru-baru ini. 

Ke-54 usulan baru tersebut merupakan hasil dari Rapat Dengar 

Pendapat Umum (RDPU) dan Kunjungan Kerja DPR ke Provinsi 

Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah. Masukan itu 

rencananya dibahas dalam Paniti Kerja (Panja) RUU Tapera. 

Selain itu, ada sembilan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang 

akan dibahas oleh tim perumus. 

 

Ajang permusyawarahan seperti RDPU juga terdapat di desa. bahkan 

dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 musyawarah desa di 

wajibkan minimal satu kali dalam satu tahun anggaran. Musyawarah 

desa melibatkan semua aspek ataupun golongan masyarakat yang ada 

di desa, mulai dari keterwakilan pemuda, wanita, pedagang, petani, 

buruh, nelayan. Ataupun golongan masyarakat lainnya yang tinggal 

dan menetap di desa tersebut. dengan demikian diharapkan semua 

aspirasi dapat di tampung. 

 

http://www.beritasatu.com/properti/341611-ada-54-poin-usulan-baru-ruu-tapera.html
http://www.beritasatu.com/properti/341611-ada-54-poin-usulan-baru-ruu-tapera.html
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b. Melakukan kunjungan kerja 

Kunjungan kerja yang di lakukan oleh anggota DPR RI biasanya 

dilakukan untuk berinteraksi dengan konstituen-konstituennya yang 

ada di daerah secara langsung. tujuan utamanya adalah untuk 

menyerap aspirasi yang berasal dari konstitun tersebut (Academia.edu). 

Dengan tatap muka secara langsung diharapkan masyarakat bisa 

menyampaikan aspirasi mereka kepada anggota DPR RI, selanjutnya 

aspirasi masyarakat yang telah ditampung kemudian di suarakan dalam 

rapat-rapat yang dilakukan oleh DPR RI. Baik itu dalam rapat fraksi, 

komisi, ataupun dalam rapat paripurna. 

 

Bukti jika DPR RI melakukan kunjungan kerja adalah seperti yang 

dilakukan oleh Akbar Faizal selaku Anggota DPR RI Priode 

2014/2019, yang di sampaikan oleh POJOKSULSEL.com. Penulis 

kutip dari http://sulsel.pojoksatu.id/read/2016/01/12/akbar-faizal-

sambangi-konstituennya-di-maros-dan-pangkep/  pada tanggal 18 

Januari 2016.  Berikit kutipan beritanya: 

POJOKSULSEL.com, MAROS – Anggota Komisi III DPR RI 

Akbar Faizal melakukan kunjungan kerja ke Kelurahan 

Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dalam 

rangka menyerap aspirasi warga pada daerah tersebut, Selasa 

(12/1/2016). Ratusan warga yang telah menantikan kehadiran 

Akbar Faizal begitu antusias menerima kedatangannya pria 

beredarah Wajo itu. 

 

“Telah lama kami menantikan kehadiran beliau karena kami 

merindukan sosok beliau yang sangat tegas dalam menegakkan 

aturan, misalnya kasus di MKD,” terang Arifuddin, salah satu 

warga yang hadir pada acara tersebut. 

http://sulsel.pojoksatu.id/read/2016/01/12/akbar-faizal-sambangi-konstituennya-di-maros-dan-pangkep/
http://sulsel.pojoksatu.id/read/2016/01/12/akbar-faizal-sambangi-konstituennya-di-maros-dan-pangkep/
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Akbar Faizal di awal pembicaraannya mengutarakan bahwa ia 

sebagai perwakilan masyarakat tidak akan pernah lupa dengan 

masyarakat yang mengantarkannya menjadi anggota DPR RI. 

 

Berdasarkan berita di atas  sudah jelas membuktikan DPR RI di wakili 

oleh anggotanya melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi 

masyarakat. selain untuk menyerap aspirasi masyarakat, Kunjungan 

kerja juga penuh dengan aroma politis, dimana dapat di lihat dari berita 

tersebut masyarakat sangat antosias untuk menyambut kedatangan 

anggota DPR RI tersebut. Hal ini dapat menarik simpati warga untuk 

setidaknya percaya dengan lembaga perwakilan mereka. 

 

Melakukan kunjungan kerja atau berinteraksi secara langsung dengan 

masyarakat yang dilakukan oleh DPR RI dapat dilakukan juga oleh 

BPD untuk menyerap aspirasi masyarakat. kondisi letak geografis 

Desa yang kecil dan Masyarakat Desa yang menjunjung tinggi 

kerukunan dapat menjadikan metode ini sangat efektif diterapkan oleh 

BPD dalam hal menampung aspirasi Masyarakat Desa. 

 

c. Menyelenggarakan seminar, 

Istilah seminar merupakan bahasa serapan dari bahasa asing. Seminar 

berasal dari bahasa latin yaitu Seminarum yang artinya tanah tempat 

menanam benih. Makna tersebut mungkin berbeda jauh dengan 

pemahaman tentang seminar yang kita ketahui, namun jika dilihat dari 

filosofi, yang dimaksut menanam benih adalah memberikan ilmu 

kepada banyak orang. Secara lengkap seminar di definisikan sebagai 
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suatu kegiatan pertemuan atau persidangan yang bertujuan untuk 

membahas sebuah permasalahan yang di pimpin oleh ketua siding 

yang biasanya seorang guru besar atau ahli dalam bidang tertent 

(Wikipedia.org). 

 

Seminar biasanya membahas tentang suatu topik khusus, topik-topik 

tersebut biasanya di sesuaikan dengan apa yang berkembang di 

masyarakat dalam rangka memperbaiki ataupun meluruskan sesuatu 

yang salah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Elemen eleman yang harus ada dalam seminar pada umumnya 

meliputi: moderator, pembawa acara, pemateri, peserta dan notulen. 

Susunan acara dalam seminar biasanya meliputi: pembukaan, 

pengisian materi, sesi Tanya jawab, kesimpulan dan penutup 

(Academia.edu). 

 

Seminar yang diselenggarakan oleh DPR RI atupun yang di 

selenggarakan oleh lembaga atau organisasi lainnya yang mengundang 

anggota dari DPR RI sebagai pematerinya. Seminar tersebut semata-

mata bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan untuk 

merealisasikan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya sesi 

tanya jawab dalam seminar di mungkin kan aspirasi masyarakat baik 

itu berupa kritikan, pengaduan dan saran dapat di tamping oleh DPR 

RI semata-mata untuk perbaikan ataupun penyempurnaan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 
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Berikut ini bukti jika DPR RI menyelenggarakan seminar ataupun 

menghadiri seminar sebagai pemateri. Seperti yang dilakukan oleh 

Anggota DPR RI Luthfi Andi Mutty yang di beritakan salah satu 

media online yaitu TRIBUN-TIMUR.COM  tanggal 26 Desember 

2015, yang penulis kutip dari http://makassar.tribunnews.com /2015 

/12/26/luthfi-mutty-buka-seminar-jejak-opu-lima-dibentenrotterdam, 

Di kutip pada tanggal 18 Januari 2016. berikit kutipan beritanya. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Anggota DPR RI asal 

Sulsel Luthfi Andi Mutty membuka seminar tentang pemutakhiran 

jejak leluhur Opu Lima asal Kerajaan Luwu dalam kajian 

intelektual Melayu-Bugis di Benteng Forr Rotterdam,Makassar, 

Sabtu (26/12/2015). Luthfi hadir dalam kapasitas sebagai Opu 

Pabbicara Kedatuan Luwut 

 

Kegiatan tersebut dihadiri orang dari berbagai latar belakang, 

seperti mahasiswa, budayawan, tokoh masyarakat Luwu. Turut 

hadir dalam seminar itu Datu Luwu XI Andi Maradang Mackulau 

Opu To Bau. 

 

Penerapan seminar pada cakupan desa penulis rasa kurang efektif 

dilakukan. Mengingat letak geografis desa yang sempit dan dana untuk 

desa yang minim. Afektivitas anggaran juga perlu di perhatikan. 

Karena untuk melaksanakan seminar perlu didatangkannya pemateri 

yang handal dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.  

 

Ada metode yang sama seperti seminar yang cocok diterapkan di desa, 

metode tersebut adalah lokakarya. Lokakarya Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pertemuan antara para ahli (pakar) 

untuk membahas maslah praktis atau yang bersangkutan dengan 

pelaksanaan dalam bidang keahliannya. Berdasarkan pengertian 

http://makassar.tribunnews.com/tag/makassar/
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tersebut lokakarya merupakan model permusyawarahan yang di hadiri 

oleh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus.  

 

Dalam cakupan Desa lokakarya berarti permusyawarahan yang di 

hadiri oleh tokoh atau panutan yang ada di Desa. tokoh-tokoh tersebut 

diantaranya: tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh 

pemuda dan lain sebagainya. Untuk membicarakan masalah yang ada 

di desa. dengan aspirasi berupa kritikan dan saran dari tokoh-tokoh 

tersebut dapat di tampung oleh BPD selaku lembaga legislatif di desa. 

 

d. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, social network serta 

serta media 

Teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki 

dua pengertian: Pertama,  merupakan metode ilmiah untuk mencapai 

tujuan praktis serta ilmu pengetahuan serapan. Kedua, merupakan 

keseluruhan sarana untuk menyediakan barang atau jasa bagi 

kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

diambil kesimpulan teknologi informasi merupakan keeseluruhan 

sarana penyediaan informasi untuk memudahkan masyarakat dalam 

hal mendapatkan informasi. 

 

Media menurut KBBI adalah alat (sarana) komunikasi seperti koran, 

majalah, televisi, poster dan sepanduk. Sementara itu  Social network 

atau sering kita sebut media sosial adalah  alat berbasis computer yang 

memanfaatkan jaringan internet, memungkinkan orang untuk 
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membuat, berbagi dan bertukar informasi, idedan gambar / video 

dalam komunitas dan jaringan virtual. 

 

Dalam kehidupan yang serba modern seperti sekarang ini, dimana 

manusia semakin di mudahkan oleh teknologi-teknologi yang di desain 

secara menarik dan aktraktif sehingga membuat manusia menjadi 

kecanduan dengan kemudahan yang di sajikan, salah satu kemudahan 

tersebut adalah kemudahan untuk berinteraksi dan mendapatkan 

informasi membuat   teknologi informasi, social network dan media 

mengalami kemajuan dan perkembangan  yang sangat pesat seiring 

dengan kebutuhan manusia yang sangat meningkat. 

 

Melihat perkembangan teknologi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia (DPR RI) dalam hal merealisasikan salah satu 

fungsinya yaitu menyerap aspirasi masyarakat menyediakan sarana 

untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada 

DPR RI, DPR RI, sarana tersebut tertuang dalam bentuk website yang 

dapat kita kunjungi di http://pengaduan.dpr.go.id/. Dalam situs tersebut 

disediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya 

baik itu di kirim melalui imail ataupu melalui kontak hanphone yang 

di siapkan dalam situs tersebut. 

 

Kemajuan teknologi informasi, social network dan media. seharusnya 

dapat dimanfaatkan oleh BPD untuk menampung aspirasi masyarakat. 

Perkembangan tersebut seharusnya menjadi sarana bagi masyarakat 

desa untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasinya. BPD 

http://pengaduan.dpr.go.id/
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seharusnya menyediakan ruang tersebut dengan membuat webset 

ataupun akun-akun media sosial agar aspirasi tersebut bisa ditampung.  

 

e. Menyediakan rumah aspirasi 

Rumah aspirasi merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk 

menyampaikan aspirasi mereka. Rumah aspirasi sendiri adalah sebuah 

wadah dimana anggota dewan dapat berkomunikasi dengan 

konstituennya di daerah sebagai mana diatur dalam Undang-undang 

MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).  

 

Sesuai dengan wewenang DPR yang termuat dalam Undang-Undang 

Nomer 17 Tahun 2014 tentang MD3 menjelaskan bahwa rumah 

aspirasi adalah kantor bagi anggota DPR sebagai tempat penyerapan 

aspirasi rakyat yang berada di daerah pemilihan anggota Bersangkutan. 

Dengan adanya rumah aspirasi, diharapkan anggota dewan dapat lebih 

intens menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, terutama dalam 

fungsi penampungan aspirasi masyarakat. dengan demikian 

masyarakat lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi mereka. 

 

Menurut Zulkifli Hasan selaku Anggota DPR RI selakaligus Ketua 

MPR RI yang penulis kutip dari berita Koran nasional Kompas.com 

pada tanggal 17 Februari 2016 (Nasional.kompas.com/read/2016/02 

/16/15413241/Pentingnya.mendengar.aspirasi.rakyat.secara.langsung) 

berikut ini kutipan beritanya: 

Sebagai rumah rakyat, MPR RI selalu menampung segala bentuk 

aspirasi masyarakat. Hal tersebut dibuktikan pada hari, Selasa 
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(16/02/2016). Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menerima sejumlah 

perkumpulan untuk menyampaikan aspirasi mereka. 

Bertempat di ruang kerja Ketua MPR RI Lt. 9, Gedung Nusantara 

III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Deklarator 

Panitia Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang dipimpin 

oleh Andi Asmuruf meminta dukungan Zulkifli agar Provinsi 

Papua Barat dimekarkan sehingga melahirkan Provinsi Papua barat 

Daya. 

Rencana pembentukan provinsi baru tersebut sudah dilakukan 

sejak tahun 2007, tetapi hingga sekarang belum terealisasikan. Hal 

tersebut dikarenakan dengan pelaksanaan otsus yang tidak berjalan 

dengan maksimal. 

Pemerintahan Papua sendiri memiliki rencana untuk membentuk 

tiga provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, 

dan Papua Barat Daya. Namun, dalam sampai saat ini, baru 

Provinsi Papua Barat Daya yang paling siap. Menutur Andi, 

selama ini perjuangan pembentukan provinsi baru sudah dilakukan 

melalui cara konstitusi. 

 

Berdasarkan kutipan berita diatas sudah jelas bahwasanya Zulkifli 

Hasan selaku Ketua MPR RI sekaligus anggota DPR RI menyediakan 

rumah aspirasi untuk menampung masyarakat yang ingin 

menyampaikan Aspirasinya. Kantor atau ruangan tempat ia bekerja 

dijadikan tempat masyarakat menyampaikan aspirasi. 

 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat juga menyediakan rumah 

aspirasi untuk memudahkan masyarakat desa menyampaikan aspirasi 

mereka. Karna letak geograpis desa yang kecil, rumah aspirasi dapat 

mengefektifkan penampungan aspirasi masyarakat desa. rumah 

aspirasi di desa dapat direalisasikan di rumah anggota BPD ataupun di 

balai desa.  Penyedian rumah aspirasi oleh BPD bisa berbentuk 

interaksi secara langsung (tatap muka langsung) atau dengan interaksi 
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tidak langsung seperti penyediaan wadah untuk menampung aspirasi. 

Penyedian tersebut dapat dalam bentuk kotak saran. Pembuatan papan 

madding dan lain sebagainya. Dengan demikiaan penampungan 

aspirasi akan efektif. 

 

Beradasarkan kelima metode di atas dapat disimpulkan bahwasanya salah 

satu lembaga tinggi Negara ini berusaha menyediakan ruang bagi publik 

untuk menyampaikan aspirasi. ruang tersebut terbagi menjadi 2 (dua) 

yaitu: Pertama, penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung. Kedua, 

penyerapan aspirasi masyarakat secara tidak langsung. Penyerapan aspirasi 

masyarakat secara langsung dapat dilihat dari intens nya DPR RI 

mengadakan pertemuan dengan masyarakat baik secara resmi ataupun 

tidak resmi. Penyedian aspirasi masyarakat tidak langsung dapat dilihat 

dari penyedian webset penyampaian aspirasi yang di lakukan oleh DPR 

RI. 

 

Kreatifitas Lembaga DPR RI tersebut seharusnya bisa dijadikan contoh 

bagi lembaga BPD untuk menyerap aspirasi masyarakat. meskipun dalam 

bentuk cakupannya berbeda jauh namun dalam menampung aspirasi 

banyak metode-metode tersebut yang bahkan akan lebih efektif jika 

diterapkan di desa. 

 

E. Kinerja Badan Permusyaratan Desa (BPD) dalam Menampung Aspirasi 

 

Badan Permusywaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga atau organisasi  

yang ada di desa yang berkedudukan sebagai  wakil masyarakat desa dalam 
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pemerintahan desa dan/atau lembaga legislatif yang ada di Desa, salah satu 

fungsi yang di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah 

menampung dan menerapkan aspirasi masyarakat. Dalam Negara yang 

menganut sistem demokrasi, kedaulatan tertinggi ada pada rakyat, aspirasi 

masyarakat merupakan tolak ukur atau akar dari penerapan pemerintahan yang 

demokratis, dengan kata lain dalam Negara yang menganut sistem demokrasi 

aspirasi masyarakat merupakan awal segala kebijakan yang di buat oleh 

pemerintah.. 

  

Banyak metode atau cara-cara untuk mengefektifkan penampungan aspirasi. 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) misalnya, sebagai 

lembaga legislatif yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan 

untuk menampung aspirasi masyarakat, para anggota DPR RI banyak 

melakukan metode-metode dan/atau cara-cara untuk mengefektifkan 

penampungan aspirasi. metode tersebut antara lain: Pertama, melakukan 

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Kedua, melakukan kunjungan kerja. 

Ketiga, pengadaan seminar. Keempat, Memanfaatkan kemajuan teknologi 

informasi, social network serta serta media. Kelima, menyediakan rumah 

aspirasi. 

 

Meskipun antara DPR RI dengan BPD sama-lembaga legislatif, namun karena 

cakupan wilayahnya berbeda, sudah barang tentu ada perbedaan dalam hal 

penampungan aspirasi. Tidak semua metode yang di lakukan oleh DPR RI 

bisa effektif dilakukan oleh BPD. Hanya sebagian metode saja yang dapat 

diterapkan, menyesuaikan dengan letak geografis, kearipan lokal yang ada di 
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suatu desa. Berdasarkan alasan tersebut, metode yang efektif diterapkan BPD 

untuk mendukung kinerjanya dalam menampung aspirasi masyarakat desa 

antara lain: 

1. Menyelenggarakan Musyawarah Desa (MUSDES) 

 

Musyawarah Desa merupakan ajang yang di siapkan oleh Negara untuk 

merealisasikan demokrasi di Desa. Hal ini tercantum dalam Undang-

Undang Nomer 6  Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa musyawarah 

desa minimal dilakukan sekali dalam satu tahun. Selanjutnya di jelaskan 

bahwa musyawarah desa di selenggarakan oleh BPD dengan pesertanya 

terdiri dari anggota BPD, pemerintah desa, dan perwakilan dari setiap 

kelompok masyarakat Desa. Musyawarah desa merupakan forum resmi 

bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. 

 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab untuk  

menyelenggarakan Musyawarah Desa, berkewajiban mengundang seluruh 

elemen masyarakat yang ada di desa. Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh 

agama, keterwakilan wanita, pemuda, anak-anak, serta kolompok 

masyarakat lainnya. Dengan demikian aspirasi masyarakat desa dapat 

ditampung oleh lembaga BPD.  

 

2. Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Informasi dan/atau Social Network 

Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, social network serta serta 

media dapat dilakukan oleh Badan permusyawaratan desa dengan 

menyediakan website ataupun akun media sosial yang bertujuan untuk 

menyerap aspirasi masyarakat. dengan demikian masyarakat desa tidak 
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bingung lagi untuk menyampaikan ide,gagasan, serta kritikan bagi 

jalannya pemerintahan desa. 

 

3. Menyediakan Rumah Aspirasi 

Penyediaan Rumah Sspirasi untuk memudahkan Masyarakat Desa 

menyampaikan aspirasi mereka. Karna letak geograpis Desa yang kecil, 

Rumah Aspirasi dapat mengefektifkan penampungan aspirasi Masyarakat 

Desa. rumah Aspirasi di Desa dapat direalisasikan di Rumah Anggota 

BPD ataupun di Balai Desa. 

 

 Penyedian Rumah Aspirasi oleh BPD dapat berbentuk interaksi secara 

langsung (tatap muka langsung) atau dengan interaksi tidak langsung 

seperti penyediaan wadah untuk menampung aspirasi. Penyedian tersebut 

dapat dalam bentuk kotak saran. Pembuatan papan madding dan lain 

sebagainya. Dengan demikiaan penampungan aspirasi akan efektif. 

 

4. Berinteraksi Secara Langsung Dengan Masyarakat Desa. 

Lembaga BPD merupakan lembaga legislatif atau lembaga perwakilan 

yang ada di desa. dalam cakupan pemerintahan desa sudah barang tentu 

yang diwakili adalah masyarakat desa. sebagai wakil dari masyarakat desa, 

Lembaga BPD harus dapat mengakomodir segala aspirasi dari masyarakat.  

mengingat dalam suatu desa terdiri dari berbagai golongan atau kelompok 

masyarakat berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, umur, dan lainnya. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus dapat mewakili semua 

golongan tersebut. Pengefektifan penampungan aspirasi dalam masyarakat 

yang majemuk dapat dilakukan oleh BPD dengan cara berinteraksi secara 
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langsung dengan semua golongan ataupun kelompok masyarakat yang ada 

di desa supaya semua aspirasi dapat di tampung.  

 

Interaksi secara langsung oleh anggota BPD dalam hal menampung 

aspirasi masyarakat bisa dilakukan dengan melakukan kunjungan kepada 

rumah warga ataupun menerima kunjungan dari masyarakat desa, juga 

bisa dilakukan dengan menghadiri tempat-tempat yang ramai dikunjungi 

oleh masyarakat desa seperti acara pestaan, acara keagamaan dan lain 

sebagainya. Dengan demikian kedekatan antara anggota BPD sebagai 

wakil dari masyarakat desa Dengan masyarakat desa yang terwakili dapat 

terjalin dengan baik. 

 

5. Melaksanakan Loka Karya  

Lokakarya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBSI) adalah 

pertemuan antara para ahli (pakar) untuk membahas maslah praktis atau 

yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya. 

Berdasarkan pengertian tersebut lokakarya merupakan model 

permusyawarahan yang di hadiri oleh orang-orang yang mempunyai 

keahlian khusus.  

 

Dalam cakupan desa lokakarya berarti permusyawarahan yang di hadiri 

oleh tokoh atau panutan yang ada di desa. tokoh-tokoh tersebut 

diantaranya: tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda 

dan lain sebagainya. Untuk membicarakan masalah yang ada di desa. 

dengan aspirasi berupa kritikan dan saran dari tokoh-tokoh tersebut dapat 

di tampung oleh BPD selaku lembaga legislative di desa. 
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Kelima metode penampungan aspirasi diatas, hanya sebagai sarana untuk 

mengefektifkan kinerja BPD dalam hal menampung aspirasi. untuk 

mengetahui efektif atau tidaknya kinerja tersebut bisa dilihat dari dijalankan 

atau tidaknya kelima metode tersebut.  

 

F. Pemerintah Desa 

 

Menurut Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014, Pemerintah Desa adalah 

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang di bantu oleh 

prangkat desa atau yang di sebut dengan nama lain. Selanjutnya Dra. Sumber 

Saparin dalam bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan 

Desa”, menyatakan bahwa Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal 

daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselengarakan di bawah 

pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Prangkat Desa), 

mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam 

masyarakat yang bersangkutan (saprin:1986)” 

 

Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif di desa, mempunyai tugas 

membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, 

memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan 

perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan 

menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.  

 

G. Musyawarah Desa 

 

Menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014, musyawarah desa merupakan 

forum permusyawaratan yang di ikuti  oleh Badan Permusyawaratan Desa 
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(BPD), pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusawarahkan 

hal hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. 

Adapun hal-hal yang di musyawarahkan antara lain: 

a. Penataan desa 

b. Perencanaan desa 

c. Kerjasama desa 

d. Rencana investasi yang masuk ke desa 

e. Pembentukan BUM DES 

f. Penambahan dan pelepasan aset desa, dan 

g. Kejadian luar biasa. 

 

Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan  Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi 

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme 

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 2 (dua), menjelaskan bahwa 

musyawarah desa minimial dilakukan 1 kali dalam satu tahun atau sesuai 

dengan kebutuhan. Selanjutnya dalam Pasal 3 (tiga) di jelaskan bahwa 

Musyawarah Desa diselenggarakan  secara  partisipatif,  demokratis, 

transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban 

masyarakat. Pasal 3 (tiga) juga menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat.  

 

Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa meliputi: 

a. Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat 

strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa 

b. Mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun 

tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Desa 

c. Mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang 

hadir sebagai peserta Musyawarah Desa; 

d. Mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan 

aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab 
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perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah 

Desa. 

e. Menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan 

tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa. 

 

Sementara itu kewajiban masyarakat desa dalam musyawarah desa meliputi: 

 

a. Mendorong   gerakan   swadaya   gotong   royong   dalam   penyusunan 

kebijakan publik melalui Musyawarah Desa 

b. Mempersiapkan  diri  untuk  berdaya  dalam  menyampaikan  aspirasi, 

pandangan dan kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis 

c. Mendorong  terciptanya  kegiatan  penyelenggaraan  Musyawarah  

Desasecara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel 

d. Mendorong  terciptanya  situasi  yang  aman,  nyaman,  dan  

tenteramselama proses berlangsungnya Musyawarah Desa 

e. Melaksanakan   nilai-nilai   permusyawaratan,   permufakatan   proses 

kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan 

perihal kebijakan publik. 

 

 

Menurut Pasal 5 Peraturan  menteri desa, Pembangunan  daerah tertinggal, 

dan transmigrasi nomor 2 tahun 2015. Menjelaskan bahwa, Musyawarah 

Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi 

oleh Pemerintah Desa. Musyawarah  Desa  diikuti  oleh Pemerintah Desa, 

Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Adapun unsur 

masyarakat yang dimaksud terdiri atas: 

a. Tokoh adat 

b. Tokoh agama 

c. Tokoh masyarakat 

d. Tokoh pendidik 

e. Perwakilan kelompok tani 

f. Perwakilan kelompok nelayan 

g. Perwakilan kelompok perajin 

h. Perwakilan kelompok perempuan 

i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak 

j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin. 

 

 

Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud di atas, Musyawarah Desa  

dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya 
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masyarakat. Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah 

Desa melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat 

yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah 

Desa. 

 

Dalam peraturan di atas sudah jelas bahwa  dalam musyawarah Desa harus 

melibatkan semua unsur masyarakat yang ada di Desa. mulai dari 

keterwakilan perempuan, anak-anak, pemuda, hingga perwakilan setiap 

profesi masyarakat desa setempat. BPD selaku penyelenggara Musyawarah 

Desa mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan Musyawarah 

Desa dengan mengundang keterwakilan golongan atau kelompok masyarakat 

yang ada di Desa. keterwakilan kelompok masyarakat tersebut akan 

menyampaikan aspirasi kelompoknya. Dengan demikian, aspirasi dari 

kelopok masyarakat yang ada di Desa dapat tersalurkan. 

 

H. Kerangka Pikir 

 

 

Pemerintahan di tingkat Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus 

pemerintahannya sendiri, kepentingan masyarakat, berdasarkan hak asal usul 

dan atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tercantum dalam 

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014, dengan kata lain, Pemerintah Pusat 

memberikan otonomi secara penuh kepada Pemerintahan Desa untuk 

menjalankan roda pemerintahan berdasarka adat istiadat atau kebiasaan serta 

kebudayaan yang ada di Desa. 
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Tujuan dari Otonomi Desa sendiri adalah untuk lebih mengefektifkan 

pembangunan yang ada di Desa. Adanya Otonomi Desa diharapkan 

masyarakat desa lebih dekat dengan pemerintahannya. Dengan demikian 

pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Pemerintahan Desa 

akan lebih efektif dan aspirasi dari masyarakat desa dapat di sampaikan 

dengan mudah.  Menurut Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa. 

yang bertanggungjawab untuk menampung aspirasi masyarakat desa adalah 

lembaga BPD. Penyerap aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi dari 

BPD. Berikut ini fungsi BPD menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014: 

a. Membahas dan menyepakiti rancangan peraturan desa bersama kepala 

desa 

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan 

c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa 

 

Berdasarkan ke tiga fungsi tersebut penulis hanya ingin melihat atau meneliti 

fungsi yang ke dua yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

Hal ini disebabkan karna aspirasi masyarakat merupakan langkah awal dalam 

pembuatan kebijakan ataupun pembangunan. Oleh sebab itu menurut penulis 

pengefektifan penampungan aspirasi masyarakat sangat penting untuk di teliti.   

 

Metode penampungan aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya di jelaskan dalam 

peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu di butuhkan kreatifitas suatu 

lembaga yang di beri amanat oleh peraturan perundang-undangan untuk 

mengefektifkan kinerjanya dalam hal menampung aspirasi. Seperti misalnya 

DPR RI, mereka melakukan banyak cara atau metode dalam menampung 
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aspirasi masyarakat. metode tersebut antara lain: Mengadakan Rapat Dengar 

Pendapat Umum (RDPU), melakukan kunjungan kerja, mengadakan seminar-

seminar, memanfaatkan Social Network dan media, serta melakukan hal-hal 

lainnya yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat. 

 

Meskipun Antara DPR RI dan BPD sama-sama lembaga legislatif, namun 

banyak perbedaan-perbedaan dalam hal kewenangannya. Hal ini 

menyebabkan tidak seluruhnya yang di lakukan oleh DPR RI dalam hal 

menampung aspirasi dapat efektif diterapkan oleh BPD. Dibutuhkan 

kreatifitas lembaga BPD dalam hal menampung aspirasi masyarakat desa. 

Oleh sebab itu dengan memperhatikan letak geografis desa yang kecil dan 

mempertimbangkan kearifan lokal, maka penulis menyimpulkan beberapa 

metode dalam hal penampungan aspirasi, metode-metode tersebut antaralain: 

a. Melakukan mesyawarah desa 

b. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, social network serta serta 

media 

c. Penyedian kotak aspirasi 

d. Berinteraksi langsung dengan masyarakat 

e. Melakukan loka karya 

 

Kelima metode tersebut adalah metode-metode yang dilakukan oleh DPR RI 

untuk menampung aspirasi masyarakat, namun penulis sesuaikan dengan 

letak geografis di desa dan kearifan lokal yang ada di desa. dalam Undang-

Undang Nomer 6 Tahun 2014, mengisyaratkan pemerintahan di desa harus 

sesuai dengan adat istiadat dan/atau budaya di suatu Desa. 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan efektifitas BPD dalam hal 

menampung aspirasi adalah kemampuan lembaga BPD untuk menampung 

aspirasi dengan memanfaatkan sarana sosial maupun seumberdaya yang ada di 

desa secara optimal. Selain itu juga dibutuhkan kreatifitas Lembaga BPD 

untuk menjaring aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu untuk mengukur sejauh 

mana kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat bisa dilihat dari 

sejauh mana anggota BPD memanfaatkan sumberda dan sarana yang dimiliki 

seoptimal mungkin dan sejauh mana kreatifitas yang dihasilkan oleh Lembaga 

BPD dalam hal menampung aspirasi masyarakat.  

 

Berdasarkan penjabaran di atas, untuk memudahkan pemahaman, maka 

penulis menggambarkan penjabaran tersebut dalam sebuah bagan krangka 

piker. Berikut ini bagannya: 
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Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Efektif dan tidak efektif kinerja 

BPD 

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dalam Menampung Aspirasi 

Masyarakat 

 

Metode penampungan aspirasi masyarakat: 

 

1. menyelenggarakan Musyawarah Desa 

2. Memanfaatkan kemajuan teknologi dan/atau social 

network 

3. Menyediakan kotak saran 

4. Berinterksi secara langsung dengan Masyarakat Desa. 

5. Menyelenggarakan lokakarya 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang akan penulis gunakan adalah bersifat deskriptif kualitatif, 

yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, menyangkut 

bagaimana kinerja BPD Desa Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau Kabupaten 

Pesawaran dalam menampung aspirasi masyarakat desa tersebut. Penggunaan 

penelitian kualitatif dipandang jauh lebih subyektif karena menggunakan 

metode yang berbeda dari mengumpulkan informasi, individu dalam 

menggunakan wawancara. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Menurut Bodgan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Basrowi 

dan Suwandi, 2008: 21). Selanjutnya Nazir (2003: 54) berpendapat bahwa tipe 

penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat 

deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki 

. 
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Sementara itu, Menurut Neuman (2013: 145), metode deskriptif merupakan 

suatu jenis penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk 

memberikan gambaran atau penjelasan terhadap suatu gejala sosial atau 

keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

sebagaimana adanya, fokus penelitian ini hanya menjelaskan pola  tidak 

menjawab mengapa atau menguji teori yang ada 

 

Prosedur penelitiannya bersifat menjelaskan, menggambarkan dan 

menafsirkan hasil dengan susunan kata atau kalimat sebagai jawaban dari 

permasalahan yang diteliti, maka dari itu dengan menggunakan metodologi 

kualitatif memungkinkan peneliti mendekati data sehingga mampu 

mengembangkan komponen-komponen keterangan yang analistis, konseptual 

dan kategoris dari data itu sendiri, bukan dari prosedur penghitugan secara 

statistik. 

 

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Basrowi  dan Suwandi (2008) menyatakan 

bahwa melalui pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu 

uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat 

diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau suatu organisasi 

tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang 

yang utuh, komprehensif, dan holistik.  

 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya 

umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman 

tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan 

analisis terhadap fenomena atau kenyataan sosial yang menjadi fokus 
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penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa 

pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan di 

lapangan. 

 

Penelitian ini menyajikan analisis terhadap fenomena melalui kata-kata, bukan 

angka-angka. Hasil penelitian merupakan gambaran dari fakta yang ditemukan 

di lapangan yang akan diolah secara lebih dalam dan terperinci. Dalam 

penelitian ini, penulis ingin mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam 

mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung 

aspirasi masyarakat desa di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau 

Kabupaten Pesawaran. Selain itu, dengan metode penelitian kualitatif 

diharapkan dari data yang didapat dan diolah dapat memudahkan peneliti 

untuk menarik kesimpulan yang tepat dan akurat. 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Untuk memberi suatu pemahaman agar memudahkan penelitian, maka perlu 

adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian sehingga membatasi 

lingkup penelitian agar tidak meluas dan tetap fokus terhadap tujuan dan hasil 

yang ingin diperoleh. Moloeng (2006: 92) menyatakan fokus penelitian 

merupakan pedoman untuk mengambil data apa saja yang relevan dengan 

permasalahan penelitian. Fokus penelitian harus konsisten dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian yang diterapkan terlebih dahulu. 

Penelitian ini memfokuskan untuk meneliti Kinerja Lembaga BPD Kota Jawa 

dalam hal menampung  aspirasi masyarakat. 
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Lembaga BPD merupakan lembaga legislatif di tingkat desa yang 

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2016 tentang desa untuk 

menampung aspirasi masyarakat desa. banyak cara ataupun metode yang 

dilakukan lembaga legislatif dalam hal menampung aspirasi masyarakat. 

misalnya DPR RI, Lembaga legislatif ini melakukan banyak cara ataupun 

metode yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat. cara atau metode 

tersebut antara lain: Pertama, melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum 

(RDPU). Kedua, melakukan kunjungan kerja. Ketiga, pengadaan seminar. 

Keempat, Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, social network serta 

serta media. Kelima, menyediakan rumah aspirasi. 

 

Meskipun  anatara Lembaga DPR RI dengan Lembaga BPD sama-sama 

lembaga legislatif dan banyak kemiripan tugas dan fungsinya, namun karna 

cakupan wilayahnya yang berbeda maka berbeda pula cara yang dilakukan, 

menyesuaikan dengan keadaan dan adat istiadat yang ada di desa. oleh sebab 

itu  metode yang efektif yang diterapkan BPD untuk menampung aspirasi 

masyarakat desa antara lain: 

1. Menyelenggarakan Musyawarah Desa (MUSDES) 

2. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan/atau social network 

3. Penyedian Rumah Aspirasi 

4. Berinteraksi langsung dengan masyarakat 

5. Melakukan lokakarya 

 

Kelima metode penampungan aspirasi di atas, merupakan tolak ukur kinerja 

BPD dalam hal menampung aspirasi masyarakat. jika kelima metode atau cara 
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tersebut diterapkan di Desa Kota Jawa maka kinerja BPD Kota Jawa dalam 

hal menampung aspirasi masyarakat dapat dinilai baik. Sementara itu, jika 

kelima metode tersebut tidak diterapkan ataupun tidak di efektifkan oleh 

lembaga BPD Kota Jawa, maka kinerja BPD Kota Jawa dapat dinilai buruk. 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten 

Pesawaran. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini didasarkan atas latar 

belakang masalah penelitian yang ditemukan penulis pada saat pra riset di 

Desa Kota Jawa, bahwa kinerja BPD dalam hal menampung aspirasi 

masyarakat desa kurang baik, masyarakat desa cenderung menyampaikan 

aspirasi mereka langsung kepada Kepala Desa ataupun Aparatur desa tidak 

melalui BPD. Padahal salah satu fungsi dari BPD adalah menampung dan 

menyampaikan aspirasi masyarakat. 

 

D. Jenis Data 

 

Menurut Neuman (2013:57), data dalam penelitian kualitatif terdiri dari 

berbagai macam bentuk, yakni foto, peta, wawancara terbuka (menggali 

informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung 

kepada responden), observasi (melihat, mengamati, dan mencatat secara 

sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti), dokumentasi (penambahan 

informasi melalui data-data yang telah ada), dan sumber data lainnya. Data 

yang dipakai dalam penelitian ini harus melalui proses pertimbangan sesuai 

dengan teori dan masalah yang akan ditelaah, sehingga akan didapat informasi 
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yang akan menjawab tujuan dari penelitian ini. Data yang dipakai dalam 

penelitian ini meliputi: 

1. Data Primer 

Lofland dalam Moloeng (2006: 157) menyatakan data primer adalah data 

yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan. 

Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam yang 

dilakukan antara peneliti dan informan. Informan yang dipilih adalah 

informan yang dianggap mengetahui kebenaran yang terjadi di lapangan 

dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terkait kinerja BPD 

Kota Jawa dalam menapug aspirasi masyarakat. 

 

2. Data Sekunder 

Lofland dalam Moloeng (2006: 157) menyatakan data sekunder 

merupakan data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk melengkapi 

informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dalam penelitian 

ini adalah data tambahan yang diperoleh dari sumber lain yang memiliki 

kaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang dimaksud data 

sekunder adalah buku, skripsi, jurnal, website dan undang-undang. 

 

E. Penentuan Informan 

 

Menurut Basrowi dan Suandi (2008: 86) informan adalah orang dalam pada 

latar belakang penelian. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan 

informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki 

lapangan dan selama penelitian berlangsung. Dalam memilih dan menentukan 
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informan, peneliti mengacu pada teknik “purposive sampling”, di mana 

peneliti memilih informan yang dianggap tahu (key informan) dan dapat 

dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui 

masalahnya secara mendalam. Informan yang akan menjadi sumber data 

dalam penelitian ini dapat dilihat di tabel 1 berikut : 

 

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian 

No Nama Jabatan 

1 Rusli Kepala Desa Kota Jawa 

2 Antoni Hendrawan Sekertaris Desa (Sekdes) 

3 Erwinda Kaur Pemerintahan Desa Kota Jawa 

4 Muhai Yaroh Kadus III Desa Kota Jawa 

5 Khoiruddin Ketua BPD Kota Jawa 

6 Riadi Batin Sangon Syah Wakil Ketua BPD Kota Jawa 

7 Bambang Setiawan Anggota BPD Kota Jawa 

8 Hazairin Anggota BPD Kota Jawa 

9 Herlianto Ketua Klompok Tani Harum Damai 

10 Suwindar Penyimbang Adat Desa Kota Jawa 

11 Hardianto Kepala Mekhanai Desa Kota Jawa 

12 Amran Somat Tokoh Agama Desa Kota Jawa 

 

 

Pemilihan informan tersebut berdasarkan pemikiran bahwa seluruh informan 

dapat memberikan informasi yang tepat mengenai masalah penelitian yaitu 

kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kota Jawa Kecamatan 

Way Khilau Kabupaten Pesawaran dalam menampung aspirasi masyarakat 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Sugiyono 
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(2013: 63) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data 

dilakukan dengan natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, 

dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, 

wawancara dan dokumentasi. 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Wawancara 

Menurut Basrowi (2008: 127) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai 

pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai 

pemeberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan  studi pendahuluan 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Teknik 

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri 

atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan 

pribadi. 

 

Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan dengan 

maksud untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti 

dengan menggunakan metode wawancara mendalam, peneliti dapat 

memperoleh data yang lebih mendalam, terperinci dan gambaran jelas 
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mengenai kinerja BPD Kota Jawa Dalam menampung aspirasi 

Masyarakat.. 

 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan tanya jawab kepada 

informan yang telah ditentukan, yaitu Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, 

Anggota BPD, Kepala Desa Kota Jawa, Aparatur Desa Kota Jawa dan 

tokoh masyarakat/masyarakat Desa Kota Jawa. Langkah pertama yang 

dilakukan peneliti dalam melakukan wawancara diawali dengan meminta 

izin kepada kepala pekon, selanjutnya peneliti melakukan wawancara 

dengan setiap informan dengan membuat janji terlebih dahulu 

menyesuaikan waktu yang bisa dipenuhi oleh setiap informan. Kegiatan 

wawancara ada yang dilakukan di kantor Desa dan ada pula yang 

dilakukan di rumah pribadi informan. Adapun pertanyaan yang diberikan 

pada saat wawancara adalah hal-hal yang berkaitan dengan Kinerja BPD 

dalam menyerap aspirasi masyarakat Desa Kota Jawa. 

 

2. Dokumentasi 

 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah 

penelitian yang ada di lokasi penelitian. Dokumen ini dapat berupa data-

data penting seperti laporan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang 

peraturan desa, struktur organisasi dan gambaran umum Drsa Kota Jawa. 
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G. Teknik Pengolahan Data 

 

 

Setelah data diperoleh dari lapangan dan terkumpul semua maka tahap 

selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Pengolahan data meliputi tahapan 

sebagai berikut: 

1. Editing, yaitu suatu kegiatan memeriksa data yang terkumpul dan 

memeriksa kelengkapan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan 

guna menghindari kekeliruan dan kesalahan penulisan penulisan, sehingga 

akan mendukung proses penelitian selanjutnya. Data yang diedit dalam 

penelitian ini berupa data hasil wawancara dengan Ketua BPD, Wakil 

Ketua BPD, Anggota BPD, Kepala Desa Kota Jawa, Aparatur Desa Kota 

Jawa dan tokoh masyarakat/masyarakat Desa Kota Jawa. 

2. Interpretasi, yaitu mendiskripsikan hasil penelitian yang didapatkan oleh 

peneliti dari lokasi penelitian berupa data primer dan kemudian 

diinterpretasikan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai 

hasil penelitian. Interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menjabarkan kesimpulan yang didapat dari hasil wawancara. 

 

H. Teknik Analisis Data 

 

 

Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, yakni sebuah analisis 

berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi 

hipotesis. Teknik analisis data dilakukan dengan tahap yang dikemukakan 

Miles and Huberman dalam Sugiyono (2013: 91) yakni langkah data 

reduction, data display, dan verification. 
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a. Reduksi Data (Data Reduction) 

 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal yang penting. Tahapan  ini peneliti memilih hal 

pokok yang berkaitan dengan pembelajaran yakni dengan menganalisis hal 

yang tertera pada instrumen penilaian perencanaan pembelajaran dan 

instrumen penilaian pelaksanaan pembelajaran/ 

 

b. Penyajian Data (Data Display) 

 

Selanjutnya dalam analisis data penyajian data berupa mendeskripsikan  

data mengenai kinerja BPD Kota Jawa dalam menampung aspirasi 

masyarakat.  Tahap display data berisi tentang pengolahan data setengah 

jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur 

tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang 

sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema 

tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana. Rangkuman 

data yang diperoleh dari tahap reduksi dideskripsikan secara singkat dan 

didukung oleh tabel yang dibuat oleh peneliti untuk memudahkan pembaca 

memahami segala informasi yang disajikan secara lebih sederhana. 

 

c. Penarikan Kesimpulan (Verification) 

 

Langkah ketiga yakni penarikan kesimpulan dari temuan data di lapangan. 

Pada tahap ini peneliti menganalisis data secara lebih spesifik hingga 

mendapat suatu kesimpulan yang utuh. Kesimpulan dibuat berdasarkan 

fakta yang tersaji di lapangan. Kesimpulan menjurus pada jawaban dari 

pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “what” dan “how” 
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dari temuan penelitian tersebut. Kesimpulan yang dibuat diharapkan 

mampu mengungkakan bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) Kota Jawa dalam menampung aspirasi masyarakat desa tersebut. 
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

A. Sejarah Singkat Desa Kota Jawa 

 

Desa Kota  Jawa  dirintis pada Tahun1809 oleh 10 (sepuluh) kepala keluarga 

yang diketuai oleh Bapak Banjakh Temon, yang  dikenal  dengan  sebutan 

gelar  Khaja Balang Sisa dan Bapak  Mas Maildari Marga Putih yang sekarang 

menjadi Ibu Kota Kecamatan Putih Doh Cukuh Balak  Kabupaten  Tanggamus 

dengan tujuan untuk membuka lahan pertanian sawah, berselang beberapa 

tahun  kemudian  menyusul 10 (sepuluh) Kepala Keluarga terdahulu sehingga 

20 (Dua Puluh) kepala keluarga.  

 

Berselang beberapa tahun  kemudian  dari jumlah 20 (Dua Puluh) kepala 

keluarga Khaja Balang Sisa. Datanglah rombongan orang dari pinggiran 

kampung yang diketuai oleh seorang bernama JAWA ingin pula  membuka  

lahan pertanian sawah di wilayah tersebut, maka di Pagar jalan rombongan si 

Jawa tidak diberi lewat, sehingga terjadilah persengketaan / perselisihan 

dengan penduduk terdahulu, maka dari sanalah dikenal orang kampung Kuta 

Jawa. Pengartian Kuta menurut bahasa Lampung Pesisir adalah Pagar dan Jawa 

adalah nama orang yang ingin merebut lahan Khaja Balang Sisa. 

 

Pada Tahun 1829 wilayah Khaja Balang Sisa diresmikan menjadi Kampung 

Kuta Jawa oleh pasikhah Kewidanaan Gedong Tataan dengan Kepala 
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Kampungnya Bapak Khaja Balang Sisa. wilayah Kuta Jawa pada saat itu 

sampai Desa Gunung Sari yang pada masa Pemerintahan Bapak Hi. Zuber ( 

Tahun 1932 ) di sebelah Utara dipecah menjadi Kampung Gunung Sari 

kemudian Kampung Kuta Jawa bergeser menjadi Kampung Kota Jawa hingga 

sekarang.  

 

Pejabat-Pejabat  Kepala  Desa  Secara  Kronologis : 

1. Bapak Banjakh Temon gelar Khaja Balang Sisa (sejak tahun 1809 s/d. 

tahun 1845)  

2. Bapak Hi. Jamaluddin gelar Batin Dalom (sejak tahun 1845 s/d. tahun 

1857) 

3. Bapak Hi. Abdul Rozak (sejak tahun 1857 s/d. tahun 1877) 

4. Bapak Hasim gelar Dang languk (sejak tahun 1877 s/d. tahun 1888) 

5. Bapak Ismail (sejak tahun 1888 s/d. tahun 1908) 

6. Bapak Bahruddin (sejak tahun 1908 s/d. tahun 1921) 

7. Bapak Hi. Zuber (sejak tahun 1921 s/d. tahun 1932) 

8. Bapak Muhammad Sa’id (sejak tahun 1932 s/d. tahun 1942) 

9. Bapak Muhammad Isa Damai (sejak tahun 1942 s/d. 1967) 

10. Bapak Dul Maad (sejak tahun 1967 s/d.  tahun  1980) 

11. Bapak Achyar. D (sejak tahun  1980  s/d. tahun 1988) 

12. Bapak Ridwan Isa (sejak tahun 1988 s/d. 2007) 

13. Bapak Antoni Yusuf, S.Sos. (sejak tahun 2007 s/d. 2012) 

14. Bapak Rusli (sejak tahun 2012 s/d sekarang) 
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B. Gambaran  Umum  Desa  Kota  Jawa  

 

Desa  Kota  Jawa  merupakan  salah  satu  desa  yang  ada  di  Kecamatan  

Kedondong  Kabupaten  Pesawaran  dengan  keadaan  potensi  wilayah  

sebagai  berikut  :  

1. Luas  Wilayah  ;  

Luas  Wilayah  Desa  Kota  Jawa   = 848 Ha ( 8,48  Km ) 

a. Sawah   :  513  Ha 

b. Perkebonan  :  124  Ha 

c. Pemukiman  :  188  Ha 

d. Kuburan   :      5  Ha  

e. Lain-lainnya  :    16  Ha 

2. Batas  Wilayah  ; 

a. Utara   :  Desa  Gunung  Sari 

b. Timur   :  Desa  Kubu  Batu  

c. Selatan   :  Desa  Tanjung  Kerta  

d. Barat   :  Desa  Mada  Jaya 

3. Jumlah  Penduduk  ; 

a. Laki-laki   :  2265  Jiwa  

b. Perempuan  :  2218  Jiwa  

c. Jumlah   :  4483  Jiwa  

d. Kepala Keluarga  :  1058  Jiwa  

e. R T M   :    704  Jiwa  

 

 



72 

 

4. Mata Pencaharian  ;  

a. Petani     :    795  Orang 

b. Buruh Tani    :  1793  Orang  

c. Pedagang     :      53  Orang  

d. P N S     :      18  Orang  

e. Polri/TNI/Pol PP    :        4  Orang  

f. Karyawan  Swasta   :    156  Orang  

g. Tukang  Bangunan   :     20  Orang  

h. Jumlah  Dusun    :       8  Dusun  

i. Jumlah  RT    :     24  RT 

 

C. Pemerintahan Desa Kota Jawa 

 

1. Pemerintah Desa Kota Jawa 

 

Menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa adalah 

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang di bantu oleh 

perangkat desa atau yang di sebut dengan nama lain. Jadi, berdasarkan 

peraturan tersebut Pemerintah Desa Kota Jawa adalah Kepala Desa Kota 

Jawa dan di bantu oleh aparat Desa Kota Jawa.  

 

Adapun tugas Pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 adalah membina kehidupan masyarakat desa, membina 

perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat 

desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan 

rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa 

bersama dengan BPD.  
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2. Badan Permuswawaratan Desa, 

 

Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

Badan Permusyawaratan Desa  mempunyai fungsi: 

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan  Desa bersama 

Kepala Desa; 

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat  Desa; dan 

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

 

Menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa 

a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan  wakil dari 

penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya 

dilakukan secara demokratis. 

b. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) 

tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah / janji. 

c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling 3 (tiga) kali 

secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 

 

 

D. Karakteristik Informan 

 

Karakteristik informan dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 2. Karakteristik Informan 

No Nama 
Umur 

(tahun) 
JK Pendidikan Jabatan 

1 Rusli 51 Laki-laki  SLTA Kepala Desa Kota 

Jawa 

2 Antoni 

Hendrawan 

33 Laki-laki SLTA Sekertaris Desa 

(Sekdes) 

3 Erwinda 37 Perempuan SLTA Kaur Pemerintahan 

Desa Kota Jawa 

4 Muhai Yaroh 35 Laki-laki SLTP Kadus III Desa Kota 

Jawa 

5 Khoiruddin 59 Laki-laki SLTA Ketua BPD Kota 

Jawa 
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No Nama 
Umur 

(tahun) 
JK Pendidikan Jabatan 

6 Riadi Batin 

Sangon Syah 

36 Laki-laki SLTP Wakil Ketua BPD 

Kota Jawa 

7 Bambang 

Setiawan 

40 Laki-laki SLTA Anggota BPD Kota 

Jawa 

8 Hazairin 46 Laki-laki SLTA Anggota BPD Kota 

Jawa 

9 Herlianto 39 Laki-laki SLTA Ketua Klompok Tani 

Harum Damai 

10 Suwindar 49 Laki-laki SLTA Penyimbang Adat 

Desa Kota Jawa 

11 Hardianto 30 Laki-laki SLTA Kepala Mekhanai 

Desa Kota Jawa 

12 Amran Somat 66 Laki-laki SR/SD Tokoh Agama Desa 

Kota Jawa 
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VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014, salah satu pungsi BPD 

adalah menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada 

pemerintah desa. Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat 

meliputi cara BPD menyerap ide atupun gagasan masyarakat desa. Dalam hal 

penyerapan aspirasi tidak diatur secara jelas metode-metodenya, undang-

undang membebaskan lembaga legislative untuk berkreasi menciptakan hal-

hal baru dalam menyerap aspirasi masyarakat. Cara yang dilakukan BPD 

dalam menampung aspirasi masyarakat antara lain sebagai berikut: 

1. menyelenggarakan Musyawarah Desa. 

2. pemanfaatan teknologi informasi dan Social Network.  

3. penyedian rumah aspirasi. 

4. berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. 

5.  Mengadakan loka karya.  

 

Kelima metode ini tidak dijalankan dengan baik oleh Lembaga BPD Kota 

Jawa. Oleh sebab itu, dapat diambil kesimpulan, kinerja BPD dalam hal 

menampung aspirasi masyarakat belum efektif.. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat (Study Desa Kota Jawa 

Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran), maka saran peneliti adalah 

sebagai berikut. 

1. BPD Desa Kota Jawa Kecamatan  Way Khilau   Kabupaten   Pesawaran 

lebih  meningkatkan kinerjanya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat 

dengan cara menjalankan semua yang sudah ditetapkan dalam rencana 

strategis (strategic planning). 

2. Perlunya para anggota BPD Desa Kota Jawa diberikan pendidikan dan 

pelatihan tentang BPD seperti pengenalan lebih dalam tentang tugas BPD, 

fungsi BPD, dan kewajiban BPD terutama untuk anggota BPD yang baru 

dilantik. Hal ini akan menambah pengetahuan dan ketrampilan para 

anggota BPD dalam menjalankan tugas-tugasnya. 
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