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ABSTRAK 

 

Pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam penyelengaraan 

pemerintahan bertujuan membangun suatu desa dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa tersebut. Gejala- gejala dalam penelitian ini adalah perangkat 

desa sering meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayanan 

masyarakat, kemudian belum jelasnya tupoksi dari masing-masing perangkat 

desa. Perumusan masalahnya adalah Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan 

Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan apa saja hambatan-

hambatannya?. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui Pelaksanaan Kewenangan 

Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan serta hambatan-

hambatannya. Jadi penelitian ini penelitian kualitatif. 

Indikatornya adalah Adanya koordinasi, Pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik, Mematuhi dan melaksanakan peraturan daerah, Ikut 

Serta dalam kegiatan masyarakat, Kewenangan dalam menentukan kebijakan 

kabupaten yang menyangkut desa. Kewenangan untuk mengembangkan inisiatif 

dan kreativitas dalam mengelola sumber pendapatan desa, Kewenangan menolak 

tugas pembantuan yang tidak sesuai dengan aspirasi dan daya dukung desa. 

Populasinya adalah aparatur desa 9 (sembilan) orang dan seluruh masyarakat 

desa. Sampelnya 17 (tujuh belas) orang terdiri dari aparatur pemerintah 9 

(sembilan) orang, 3 (tiga) orang tokoh masyarakat dan 5 (lima) orang masyarakat 

dengan teknik purposive sampling. 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penghambat pelaksanaan 

kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah terbatasnya 

sumber dana yang dianggarkan oleh pemerintah daerah, terbatasnya sumber daya 

manusia dan Masalah kedisiplinan para aparatur yang masih rendah. Saran dari 

penelitian ini adalah pemerintah daerah agar memberikan anggaran yang memadai 

kepada desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan bekal bagi 

aparatur dalam menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman di bidang 

organisasi dan pemerintah, memberikan sanksi tegas bagi pelanggar disiplin 

kemudian memberikan insentif lebih kepada para aparatur sebagai pemicu untuk 

meningkatkan kinerja dan kedisplinan bekerja. 

 

Kata Kunci : Kewenangan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Implementation of the village of governmental authority in holding 

government aims to build a village and improve the welfare of the community. 

The symptoms in this study is the village often leave their duties and 

responsibilities as a public service, then the unclear duties of each village. The 

formulation of the problem is How Government Authority Implementation of 

Governance in the village and what are the bottlenecks?. The purpose of the 

research to determine the Implementation of Government's authority in the village 

of Governance and constraints. So this qualitative research study. 

Indicator is the presence of coordination, implementation of good 

governance, Comply and implement local regulations, Participate in community 

activities, the Authority in determining policies concerning rural districts. 

Authority to develop initiative and creativity in managing rural income sources, 

the Authority rejected the co-administration is not in accordance with the 

aspirations and the carrying capacity of the village. Its population is rural 

apparatus 9 (nine) and the whole village. Sample 17 (seventeen) the government 

apparatus consists of nine (9) members, three (3) public figures and 5 (five) 

people with a purposive sampling technique. 

The results showed that inhibiting the exercise of authority in the 

administration of the village is a limited source of funds budgeted by the local 

government, limited human resources and the personnel discipline problems are 

still low. Suggestions from this study is that local governments provide sufficient 

budget to the village in governance, provide supplies for personnel in increasing 

knowledge and experience in the field of organization and government, providing 

strict punishment for violators of discipline then give more incentives to the 

apparatus as a trigger for improve work performance and discipline. 

 

Keywords : Authority, Implementation of Village Governance. 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 

dasar pancasila sebagai ideologi negara, dasar negara, falsafah bangsa dan negara 

negara adalah merupakan prinsip dasar dan landasan pijak yang sangat penting 

bagi seluruh potensi dan komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa 

dan negara indonesia yaitu terciptanya negara yang berkembang, maju, mandiri, 

sejahtera, adil dan makmur. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan 

menganut azas desentralisasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, dengan memberikan keleluasan kepada daerah untuk 



menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 

1945, antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar 

dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahanya ditetapkan dengan Undang- 

Undang.  

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah- daerah  

provinsi dibagi atas kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, 

yang diatur dengan Undang-Undang. Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah telah tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk 

Gejala- gejala yang nampak oleh penulis tersebut Salah satunya yang 

menjadi faktor utama yang membuat masyarakat mengeluh terhadap peran dari 

pada Pemerintah Desa dan perangkat Perangkat Desa adalah sering meninggalkan 

tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayanan masyarakat (public service). Hal 

ini terlihat pada pelayanan pembuatan surat keterangan kartu tanda penduduk 

(KTP), surat keterangan akte kelahiran yang kurang lancar, disebabkan karena 

pemerintah desa yang sering terlambat masuk kantor dan pulang lebih awal dari 

waktu yang telah ditentukan, oleh sebab itu pelayanan belum maksimal kepada 

masyarakat.  

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Mantang Besar 

yang dilakukan penulis pada bulan november 2013 terdapat masalah lain yang 

tampak, seperti :  

1. Belum jelasnya tupoksi dari masing-masing perangkat desa, seperti 

masih ada beberapa perangkat desa yang memiliki tumpang tindih 

pekerjaan. Sehingga akan mengganggu tupoksi asli dari perangkat desa 

tersebut. 

2. Kepala Dusun sebagai unsur perangkat desa yang berfungsi sebagai 

Pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di 

dusun/dukuh yang bersangkutan bertugas tidak berjalan dan berfungsi 

selayaknya. 

Sehubungan dengan uraian dan gejala kinerja di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul 

“PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM 



PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Studi di Desa Mantang Besar 

Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan)”. 

2. Perumusan Masalah 

Setelah mengetahui dan memahami gejala/fenomena dari latar belakang 

masalah maka dirumuskan permasalahan yang dapat menjadi pokok masalah 

untuk dikaji lebih dalam lagi. Perumusan masalah dalam penulisan usulan 

penelitian ini yaitu  

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Mantang Besar Kecamatan 

Mantang Kabupaten Bintan ? 

2. Apa saja hambatan-hambatan Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa 

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Mantang Besar Kecamatan 

Mantang Kabupaten Bintan ? 

3. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Mantang Besar Kecamatan 

Mantang Kabupaten Bintan. 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Pelaksanaan Kewenangan 

Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa 

Mantang Besar Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan. 

4. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

penelitian bersifat Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Menurut 

Sugiyono (2010;29) “Metode deskriptif adalah metode yang digunakan 

untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.” 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Setelah dipaparkan mengenai hal-hal yang melatar belakangi penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta metode yang digunakan dalam 

penelitian, selanjutnya dalam bab ini akan dikemukakan tentang landasan-



landasan teori yang merupakan tuntutan bagi penulis dalam melakukan 

pembahasan masalah lebih lanjut, adapun penyajian pada Bab II yaitu terdiri dari 

beberapa pengertian istilah penting dalam pembahasan karya ilmiah ini dan 

konsep-konsep tentang Bidang Pemerintahan. 

 

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang 

mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan 

koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-

lembaga dimana mereka ditempatkan. 

Menurut Syafiie (2007:4) secara etimologi, pemerintahan dapat 

diartikan sebagai berikut : 

a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di 

dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki 

wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan 

keharusan. 

b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti 

badan yang melakukan kekuasaan memerintah. 

c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti 

perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah 

tersebut. 

 

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan 

oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan 

kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang 

hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas 

lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. 

Pemerintah Desa menurut Sumber Saparin (2009:19) 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 (Perangkat Desa), 



mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam 

masyarakat yang bersangkutan”. 

 

Sedangkan pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah 

Kabupaten Bintan Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

Dalam pemerintah daerah Kabupaten/Kota di bentuk pemerintahan 

desa yang terdiri dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 

perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Perangkat 

desa terdiri dari Sekretaris Desa (SEKDES) dan perangkat desa lainnya.Desa 

di kabupaten secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi 

kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama BPD yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). 

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa warga Negara 

Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur 

oleh Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Calon 

kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa 

ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan 

masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup 

dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat istiadat setempat 

yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah.  

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa, 

menurut Nurcholis (2011:138) pemerintah mempunyai tugas pokok:  

a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan 

umum, membangun dan membina masyarakat. 

b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah 

provinsi dan pemerintah kabupaten. 

Dari tugas pokok tersebut lahirlah fungsi pemerintah desa yang 

berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 

Menurut Rivai (2004:53) Fungsi pemerintah desa merupakan gejala 

sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu didalam 

situasi sosial suatu kelompok masyarakat. Adapun fungsi pemerintah desa 



secara operasional dapat dibedakan dalam fungsi pokok, yaitu sebagai 

berikut:  

a. Fungsi Instruktif, Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. 

Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang 

menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana pemerintah itu 

dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.  

b. Fungsi Konsultatif, Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua 

arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan 

keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin 

perlu konsultasi dengan masayarakat-masyarakat yang di 

pimpinnya.  

c. Fungsi Partisipasi, Dalam menjalankan fungsi ini pemerintah desa 

berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan 

mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi 

tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara 

terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri 

atau mengambil tugas pokok orang lain.  

d. Fungsi Delegasi, Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan 

pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui 

persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi 

ini pada dasarnya berarti kepercayaan.  

e. Fungsi Pengendalian, Fungsi pengendalian berasumsi bahwa 

kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas 

anggotanya secara terarah dan dalam.Koordinasi yang efektif, 

sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara 

maksimal dalam melaksanakan fungsi pengendalian pemimpin 

dapat mewujudkannya melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, 

koordinasi dan pengawasan. 

Dalam suatu masyarakat yang sederhana sekalipun, dalam keadaan 

mana tujuan yang hendak dicapai masih sederhana dan kebutuhan yang 

hendak dicapai tidak rumit, kerjasama dengan orang lain sudah dirasakan 

pentingnya.  



Sedangkan pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah 

tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa, 

menurut Nurcholis (2011:138) pemerintah mempunyai tugas pokok:  

a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, 

membangun dan membina masyarakat. 

b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten  

Dari tugas pokok tersebut lahirlah fungsi pemerintah desa yang 

berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 

Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan 

dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial suatu kelompok 

masyarakat (Rivai, 2004:53). 

Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan 

dalam fungsi pokok, yaitu sebagai berikut:  

a. Fungsi Instruktif, Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. 

b. Fungsi Konsultatif, Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah.  

c. Fungsi Partisipasi, Dalam menjalankan fungsi ini pemerintah desa 

berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan 

mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya.  

d. Fungsi Delegasi, Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan 

wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun 

tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti 

kepercayaan.  

e. Fungsi Pengendalian, Fungsi pengendalian berasumsi bahwa 

kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas anggotanya 

secara terarah dan dalam.  

C. ANALISA DATA 

1. Analisis Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Desa Mantang Besar 

Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan). 



Kewenangan pemerintah Desa Mantang Besar dalam bidang Pemerintahan 

Mengacu pada UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah pasal 206 

disebutkan bahwa kewenangan desa mencakup:  

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; 

2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang 

diserahkan pengaturannya kepada desa. Urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya 

kepada desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat 

meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. 

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau 

pemerintah kabupaten/kota, tugas pembantuan dari pemerintah, 

pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah, kabupaten/kota kepada desa 

disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya 

manusia. 

4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan diserahkan 

kepada desa. 

Melihat urusan pemerintahan desa yang dapat dikelola oleh desa 

sebagaimana diuraikan diatas, maka bisa dilihat desa memiliki kewenangan yang 

cukup luas. Begitu pula dengan Pemerintah Desa Mantang Besar mempunyai 

tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 

kehidupan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Pemerintah 

Desa mempunyai fungsi : 

a. Menyelenggarakan pemerintahan desa 

b. Menyelenggarakan pembangunan desa 

c. Membina kehidupan masyarakat desa 

d. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa 

e. Melaksanakan tugas-tugas pembantuan dari Pemerintah maupun Pemerintah 

Daerah yang diberikan dengan sarana dan prasarananya. 

Seperti halnya dengan Desa Mantang Besar yang memiliki kewenangan-

kewenangan yang harus dilaksanakan. Desa merupakan daerah otonomi asli 

begitu juga dengan Desa Mantang Besar sebagai wilayah yang ditempati peneliti 

sebagai daerah penelitian, Desa Mantang Besar juga memiliki kewenangannya 



sendiri untuk mengurus wilayahnya. Terutama dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan. 

Untuk melihat bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah desa 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Urusan Dekonsentratif 

Yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, kepala wilayah atau 

kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah atau 

pejabat-pejabatnya di daerah atau urusan yang menjadi tanggung jawab 

pemerintah yang lebih atas seperti perencanaan, pembiayaan, pengawasan dan 

pertanggungjawaban. Dalam hal ini adalah pelimpahan wewenang dari 

pemerintah kabupaten/ kota ke pemerintahan di desa. Indikator nya terdiri dari : 

a. Adanya Koordinasi 

Hubungan kerjasama dangat dibutuhkan dalam berorganisasi. Begitu juga 

di dalam pemerintahan. Selain kerjasama koordinasi juga menjadi faktor penting 

dalam menetapkan tujuan. Dengan adanya koordinasi dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa diharapkan pekerjaan serta tujuan yang telah 

ditetapkan akan tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan 

informan sebagai berikut : 

“Pemerintah Desa dan Kepala Desa selalu menegaskan dan menerapkan 

pentingnya untuk saling berkoordinasi antara atasan dan bawahan 

sehingga dapat terwujudnya pekerjaan yang baik dan Pemerintah Desa 

juga saya lihat selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan 

pemerintah kabupaten dalam suatu kegiatan yang diadakan baik dari 

kegiatan kabupaten ataupun kegiatan desa, kalau dengan begini akan bisa 

bersinergi antara pemkab dan pemdes dalam segala kegiatan yang ada.” 

(Bapak Alam Syah Sekretaris Desa, hasil wawancara tanggal 19 Maret 

2014) 

 

Dari pernyataan Bapak Sekretaris Desa diatas dapat dikatakan bahwa 

Dalam hal ini telah adanya koordinasi dimana pemerintah kabupaten 

melimpahkan wewenang kepada pemerintah desa dalam hal penyelenggaraan 

pemerintahan, kegiatan desa dan sebagainya. Hal ini diperjelas kembali oleh 

Bapak Ahmad Ma’ruf Ketua BPD Desa Mantang Besar sebagai berikut : 

“BPD sebagai bentuk perwujudan pemerintahan desa juga menerapkan 

pentingnya untuk saling berkoordinasi antara pemerintah desa dan BPD, 

dengan begitu dapat terwujudnya pekerjaan yang baik dan dalam 

pelaksanaan pemerintahan. Saya juga selalu mengingatkan kepada 

bawahan untuk selalu saling berkoordinasi yang baik antara atasan dan 



bawahan.” (Bapak Ketua BPD Desa Mantang Besar, hasil wawancara 

tanggal 19 Maret 2014). 

 

Selanjutnya hal serupa juga disampaikan dan dijelaskan oleh Kaur 

Pemerintahan Bapak Subhan sebagai berikut : 

“Koordinasi yang pemerintah desa lakukan sudah cukup baik. Hal ini 

dapat terlihat dari adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah 

desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seperti koordinasi 

pelimpahan wewenang antara pemerintah kabupaten ke pemerintah desa 

dan koordinasi antara atasan dan bawahan dalam hal ini kepala desa 

terhadap bawahannya.” (Bapak Subhan Kaur Pemerintahan, hasil 

wawancara tanggal 19 Maret 2014). 

 

Dari hasil pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Alamsyah, Bapak 

Ahmad Ma’ruf dan Bapak Subhan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah 

desa telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan baik karena koordinasi 

sangat dibutuhkan dalam pengembangan tujuan dan kegiatan pemerintahan. 

Mengacu dari hasil wawancara dengan informan diatas, maka dapat dilihat 

bahwa koordinasi sangat dibutuhkan dalam pengembangan tujuan dan kegiatan 

pemerintahan. Mengenai hal ini juga disampaikan oleh Kepala Dusun Bapak 

M.Raus sebagai berikut : 

“Tentu saja ada, koordinasi atau kerjasama cukup sering kami jalankan 

demi memperlancar suatu kegiatan baik kegiatan masyarakat maupun 

kegiatan pemerintahan.” (Bapak M.Raus Kepala Dusun, hasil wawancara 

tanggal 19 Maret 2014). 

Berdasarkan tanggapan diatas dapat dikatakan bahwa koordinasi yang 

dijalankan pemerintah desa dalam hal urusan dekosentrasi sudah cukup baik 

dilaksanakan oleh aparatur pemerintah desa. 

Berdasarkan tanggapan dari informan Bapak Sekretaris Desa Alamsyah, 

Ketua BPD Bapak Ahmad Ma’ruf, Kaur Pemerintahan Bapak Subhan dan Kepala 

Dusun Bapak M.Raus diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan 

kewenangan berdasarkan indikator adanya koordinasi sudah cukup baik. Hal ini 

dapat terlihat dari adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa seperti koordinasi pelimpahan wewenang 

antara pemerintah kabupaten ke pemerintah desa dan koordinasi antara atasan dan 

bawahan dalam hal ini kepala desa terhadap bawahannya. 

 



C. PENUTUP 

Sebagai bab penutup dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti 

merumuskan kesimpulan dari penelitian ini serta saran-saran yang menurut 

peneliti dapat berguna dalam melihat Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa 

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

1. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan berdasarkan paparan hasil 

analisa penelitian sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya adalah 

sebagai berikut : 

Dilihat dari indikator Urusan Dekosentrasi, Koordinasi yang dilakukan 

oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sudah baik. 

Peneliti melihat berdasarkan pengamatan serta jawaban dari informan bahwa 

pemerintah desa selalu berkoordinasi seperti koordinasi pelimpahan wewenang 

antara pemerintah kabupaten ke pemerintah desa dan koordinasi antara atasan dan 

bawahan dalam hal ini kepala desa terhadap bawahannya. Kemudian dalam proses 

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) juga 

sudah bagus seperti melayani masyarakat dalam membuat dan mengurus surat-

surat. Akan tetapi negatifnya, masalah kedisiplinan masih menjadi masalah utama 

dalam pemerintahan desa Mantang Besar karena aparatur desa dalam hal ini 

kepala desa masih sering terlambat bahkan tidak masuk kantor.  

Ditelaah dari indikator Urusan Partisipatif, keikutsertaan pemerintah 

desa dalam kegiatan masyarakat sudah baik dan sudah selayaknya dan 

Keterlibatan perangkat desa sebagai pemerintah di desa dalam kegiatan 

masyarakat sangat lah penting. Secara tidak langsung hal ini akan memberikan 

dampak positif bagi kemajuan pembangunan di desa dalam hal kerja sama antara 

pemerintah dan masyarakat desa.  

Dilihat dari indikator Urusan Rumah Tangga Desa, dapat dilihat seperti 

berikut : 

1. Kewenangan untuk turut serta dalam menentukan kebijakan 

kabupaten yang menyangkut desa sudah dilakukan sebagaimana 

mestinya. Hal ini terlihat dari adanya beberapa peraturan yang 

diajukan oleh pemerintah desa yang dirumusakan dalam Peraturan 

Daerah ataupun Surat Keputusan Bupati 



2. Kewenangan untuk mengembangkan inisiatif dan kreativitas dalam 

melaksanakan otonomi desa dan mengelola SDM-nya serta 

pendapatan desa. hal ini pun sebenarnya juga sudah cukup baik 

direalisasikan oleh pemerintah desa. Meskipun cukup sulit namun 

pemerintah selalu dan tetap berusaha untuk mencapainya. 

3. Kewenangan untuk menolak Tugas Pembantuan yang tidak sesuai 

dengan aspirasi dan daya dukung desa, dalam hal ini desa Mantang 

Besar sudah sangat baik dalam menerima tugas pembantuan tersebut 

dan selama ini belum pernah mendapatkan tugas pembantuan yang 

tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan daya dukung desa. 

2. Saran-saran 

Berdasarkan fakta mengenai Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa 

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Mantang Besar yang telah 

dijelaskan di atas, maka rekomendasi atau saran yang dapat diambil adalah: 

1. Bagi Pemerintah Daerah agar memberikan anggaran yang lebih memadai 

kepada desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jadi Desa 

Mantang Besar tidak selalu bergantung pada anggaran yang di alokasikan 

oleh pemerintah pusat melalui DAU dan DAK. 

2. Memberikan bekal bagi aparatur pemerintah desa atau bahkan masyarakat 

dalam menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman di bidang organisasi 

dan pemerintah berupa pelatihan atau bimbingan teknis dari instansi terkait. 

3. Masalah kedisiplinan agar pemerintah daerah lebih memperhatikan lagi. 

Salah satu cara untuk mengurangi masalah kedisplinan adalah memberikan 

sanksi-sanksi tegas bagi yang melanggar. Kemudian memberikan insentif 

lebih kepada para aparatur sebagai pemicu untuk meningkatkan kinerja dan 

kedisplinan bekerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di desa. 
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