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A B S T R A K 

 

Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa 

dalam bidang tertib administrasi Pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan 

dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai Sekdes, tugas utamanya adalah mengatur 

dan mengurus administrasi keuangan dan urusan kesekretariatan dalam wadah 

struktur organisasi pemerintahan desa, serta membantu tugas dari kepala desa 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan 

pembangunan desa.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Sekretaris Desa dalam 

Membantu Kepala Desa serta hambatan-hambatannya. Peneliti mengarah pada 

fungsi Sekretaris Desa untuk membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan 

Pemerintah di Desa. Penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kaulitatif  yang memgambarkan fonomena dilapangan kemudian 

menganalisa fakta yang ada, data yang digunakan lebih dominan data sekunder 

dilengkapi dengan hasil wawancara dan observasi dan penelitian ini dilaksanakan 

di Desa Mantang Baru Kecamatan Mantang. 

Berdasarkan hasil analisa terhadap seluruh sumber dari informan yang 

dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian, pada Peran sekretaris Desa 

dalam membantu Kepala Desa disini peneliti dapat menyimpulkan dari hasil 

penelitian bahwa sudah cukup baik Peran Sekretaris Desa dalam membantu 

Kepala Desa Mantang Baru. Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan maka 

perlu untuk lebih memberikan bekal bagi Sekretaris Desa dalam menambah ilmu 

pengetahuan serta pengalaman di bidang organisasi dan pemerintah berupa 

pelatihan atau bimbingan teknis dari instansi terkait serta memberikan pelatihan 

kepada Sekretaris Desa dalam mengatur dan membuat serta menyusun RKPDes 

dan APBDes sebagai bentuk unutk membantu Kepala Desa dalam mengelola 

Pemerintahan serta administrasi Desa. 

  

Kata Kunci : Peran, Sekretaris Desa 

 

A B S T R A C T 

 



Village Secretary beam is a device that helps the Village Head of 

Government in the field of orderly administration and development as well as 

service and community empowerment. As Sekdes, whose main task is to regulate 

and manage the financial administration and secretarial affairs inside the 

container structure of village government organizations, as well as helping the 

task of village head in governance, social services and rural development.  

The purpose of this study was to determine the role of Village Secretary 

Assisting the Head of the Village as well as the constraints. This study leads to the 

village secretary function to assist the village chief in village governance.this 

study is a descriptive study with a qualitative approach that describes the 

phenomenon of the field an then analyzing the facts. The data used is more 

dominant secondary data fitted with interviews and observations and research 

was conducted in the village and the Mantang Baru village office. 

Based on the analysis of all sources of  Informants collected in accordance 

with the needs of research, the role of the secretary of the village in the village 

head here helps researchers can conclude from the research that has been good 

enough role in helping chief Secretary Rural village in Mantang Baru village. To 

overcom the problems and berriers it is necessary to further provide supplies for 

the village secretary increase knowledge and experience in the field of 

organization and goverment in the form of training or technical assistance from 

relevant agencies and provide training ti the village  secretary in organizing and 

making and preparing RKPDes and APBDes as a form of to assist in managing 

governmant village head and village administration.   
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah 

membawa perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. Banyak perubahan sistem dan mekanisme penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang tercantum dan menjadi substansi penting dalam 

Undang-Undang tersebut. Hal ini pula yang memberikan harapan bagi 

penyelenggara Pemerintahan di Daerah dalam mewujudkan Pemerintahan yang 

lebih efektif dan efisien. Perubahan substantif yang dibawa oleh Undang Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tidak saja pada level Pemerintah Daerah, tetapi juga 

memberikan warna lain pada penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat 



Kecamatan, Kelurahan, dan Desa. Hal ini didasari atas pentingnya mewujudkan 

Pemerintahan yang baik yang dimulai dari level Pemerintahan paling bawah 

dimana pada tingkat Pemerintahan ini terjadi proses interaksi langsung antara 

Pemerintah dengan masyrakat dalam rangka pemberian pelayanan Pemerintahan. 

Di sanalah hubungan Pemerintahan itu menjadi nyata. Di sana juga terjadi kontrol 

konsumen, kontrol sosial, evaluasi, dan feed back Pemerintahan (Ndraha, 

2005:40).  

Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa 

dalam bidang tertib administrasi Pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan 

dan pemberdayaan masyarakat. Untuk dapat menjalankan perannya secara efektif 

dan efesien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan 

perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan 

kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa karena adanya 

gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan Pengembangan 

Kapasitas Pemerintahan Desanya. Sehingga, Desa dan masyarakatnya tidak hanya 

sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah 

satu pelaku pembangunan. 

Pengisian jabatan Sekretaris Desa oleh PNS dilatar belakangi Oleh adanya 

Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah, khususnya rekomendasi Nomor 7, yang 

bermaksud Mengubah otonomi desa dari pengakuan menjadi pemberian. 

Sebagaimana diketahui bersama bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, mengisyaratkan bahwa desa mempunyai 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pembangunan dan pelayanan 

serta pemberdayaan masyarakat, membutuhkan kemampuan dan kreatifitas para 

kepala desa dan perangkat desa untuk dapat mengolah sumber-sumber pendapatan 

desa dan kemudian digunakan secara maksimal untuk pembangunan masyarakat 

desa setempat. 

. 



Dari sisi sosiologis, pengangkatan Sekdes menjadi PNS sedikit demi 

sedikit akan memperlemah posisi otonomi asli yang dimiliki masyarakat Desa, 

karena salah satu Aparat Desa sudah menjadi aparat Pemerintah Daerah, dan 

menjadi perpanjangan tangan pejabat Daerah. Dari sisi politis, Sekdes berstatus 

PNS akan berperan lebih penting daripada Kepala Desa. Ditakutkan pula bahwa 

secara perlahan-lahan kewenangan Kades akan terkikis dan beralih menjadi 

kewenangan Sekdes. Dualisme kepemimpinan memang tidak akan menonjol, 

tetapi kekuasaan, legitimasi, dan kewenangan Kades akan merosot secara tajam. 

Sedangkan dari sisi ekonomi, Sekdes berstatus PNS sudah pasti akan 

memperberat beban APBD, karena Sekdes PNS adalah PNS Daerah 

Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian berkenaan dengan ”PERAN SEKRETARIS DESA DALAM 

MEMBANTU KEPALA DESA DI DESA MANTANG BARU 

KECAMATAN MANTANG KABUPATEN BINTAN TAHUN 2012”. 

2. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas penulis menarik 

suatu kesimpulan untuk merumuskan masalah. Adapun perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Sekretaris Desa dalam Membantu 

Kepala Desa di Desa Mantang Baru Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan 

Tahun 2012”? 

3. Tujuan  

Untuk mengetahui Peran Sekretaris Desa dalam Membantu Kepala Desa 

di Desa Mantang Baru Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan Tahun 

2012. 

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 

Dalam hal ini tidak terlepas dari pentingnya peranan seorang pimpinan 

yang memiliki sejumlah kemampuan demi kelancaran tugas bawahannya. Seperti 

dikatakan Suhardono (1994:15) peran adalah: “Peran merupakan seperangkat 

patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakuakn seseorang, yang 

menduduki suatu posisi”.  

Lebih lanjut dikatakan Suhardono (1994:62) peranan dapat didefeniskan 

atas jabatan tertentu, yaitu:  

“Setiap Pelaku peran sadar akan posisinya. Karena hal menduduki posisi 

ini membawa konsekuensi berupa tekanan-tekanan yang dating dari sistem 

sosial dan belum tentu dapat dipenuhi, maka akan muncul dua 

kemungkinan. Pertama, pelaku akan memenuhinya secara lugas, atau 

kedua memenuhinya secara artificial”.  

 

Juga dijelaskan oleh Suhardono (1994:7) yaitu: “Bagaimana seorang 

individu menilai dirinya sendiri dan orang-orang lain di Sekitarnya, 

kepiawaian seseorang dalam membawakan diri tersebut mempengaruhi 

orang lain, dan lebih banyak lagi, kepiawaian tersebut meliputi perilaku 

belajar dan motivasi, cara pemberian sanksi, konformitas dan independensi 

antar pelaku dalam kancah sosial”. 

 

Dikemukakan oleh Soekanto (2005:243) arti sebuah peranan dapat 

dijelaskan yakni: 

“peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila 

seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya 

maka dia menjalankan suatu peranan”. Peranan yang melekat pada diri 

seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan 

kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat meruapakan unsur 

statis yang menunjukan tempat individu pada organisasi masyarakat, 

peranan lebih banyak menunjukan pada fungsi, penyesuai!n diri dan 

sebagai suatu proses”.  

 

 Ditegaskan oleh Soekanto (2005:243) mengatakan bahwa: “Peranan 

merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan 



kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu 

peranan”.  

Lebih lanjut Soekanto (2005:243-244) mengatakan bahwa: 

”Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi 

dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat 

meruapakan unsur statis yang menunjukan tempat individu pada organisasi 

masyarakat, peranan lebih banyak menunjukan pada fungsi, penyesuaian 

diri dan sebagai suatu proses”. Jadi, seseorang menduduki posisi dalam 

masyarakat serata menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal 

yaitu: 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi 

atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 

c. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

d. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku yang penting bagi 

stuktur sosial masyarakat. 

 

 Dari pernyataan diatas jelas bahwa peranan sangat penting didalam suatu 

organisasi, sebab peranan merupakan suatu konsep prilaku yang dilakukan oleh 

seseorang dalam masyarakat atau seorang pimpinan kepada bawahannya sesuai 

dengan norma-norma. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa 

yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa saja yang 

diberikan masyarakat kepada dirinya. Pentingnya peranan adalah karena ia 

mengatur perilaku seseorang atau kelompok masyarakat. Hubungan-hubungan 

sosial yang ada didalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan 

individu dalam masyarakat serta diatur oleh norma-norma yang berlaku didalam 

masyarakat. 

Menurut Hasyimi Ali (2002:464) menjelaskan: Peranan adalah perilaku 

yang berlangsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam 

sturuktur organisasi”. Ditambahkan oleh Hasyimi Ali (2002:446) menjelaskan 

bahwa: ”Istilah peranan dipakai untuk menunjukan gabungan pola-pola 

kebudayaan yang berkaitan dengan posisi status tertentu. Peranan itu meliputi 



sikap, nilai, dan perilaku yang ditentukan masyarakat kepada setiap dan semua 

orang yang menduduki jabatan tertentu”.  

Sedangkan menurut Susanto (1998:75) menjelaskan bahwa “Peranan 

merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau 

bisa di sebut sebagai status subjektif”. 

Dari uraian diatas maka dapat di tarik sebuah pemahaman terhadap suatu 

konsep peran yakni sebagaimana peranan itu meliputi sikap, nilai, dan perilaku 

yang ditentukan masyarakat kepada setiap dan semua orang yang menduduki 

jabatan tertentu serta prilaku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok orang 

yang memiliki status tertentu. 

Berdasarkan pendapat Kartono (1994:62-63) menyatakan bahwa Peranan 

adalah sebagai berikut: 

“Kemampuan dan keterampilan teknis serta sosial pemimpin dalam 

menerapkan teori-teori kepemimpinan pada paraktek kehidupan serta 

praktek organisasi, yaitu: melingkupi konsep-konsep pemikiran, perilaku 

sehari-hari dan semua peralatan yang dipakai, dan yang termasuk dalam 

kategori teknik kepemimpinan ini antara lain: etika profesi, kebutuhan dan 

motivasi (manusia), dinamika kelompok, komunikasi, kemampuan 

pengambilan keputusan , keterampilan diskusi dan lainnya”. 

 

 Sedangkan Arifin (dalam Pamudji 1992:114-121), membagi 6 peran yang 

harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin yaitu: 

a.   Pematangan atau penyiapan pengikut 

Adalah peranan dalam hal penerangan maupun propaganda peranan 

penerangan ini dimasudkan memberikan keterangan yang faktual kepada 

orang orang sehingga mereka dapat memiliki pengertian yang mendalam 

mengenai suatu hal, yang menyebabkan timbulnya kemauan untuk 

mengikuti pemimpin sesuai dengan rasa hati dan akalnya. 

b.   Human Relation 

Adalah peranan yang berkaitan dengan kegiatan memotivasi orang atau 

keseluruhan proses pemberian motivasi agar orang mau bergerak, yaitu 

pemimpin harus dapat memberikan bimbingan, menciptakan suasana 

kekerluargaan dan memberikan hadiah atau hukuman. 

c.   Menjadi teladan 

Yaitu peranan dalam hal ini menjadi figur yang patut dicontoh dan 

diteladani bawahan, dengan cara menampilkan sikap atau perilalu dan 

ucapan yang baik, menjaga kehormatan sebagai pegawai serta mampu 

memberikan penganyoman kepada bawahan. 



d.   Persuasi dan pemberian perintah 

Yaitu peranan yang menunjukkan dimana antara kedudukan pemimpin 

dan pengikut tidak terdapat batas-batas yang jelas, pemimpin tidak 

menggunakan kekuatan atau kekuasaan, sehingga orang-orang yang 

diajaknya bersedia mengikuti pemimpin dengan kemauan dan rasa  

tanggungjawabnya sendiri. 

e.   Penggunaan sistem komunikasi yang cocok 

Yaitu bagaimana pemimpin melaksanakan dan menggunakan alat-alat 

komunikasi yang cocok sehingga apa yang terjadi maksud dan tujuannya 

dapat diterima dengan jelas. 

f.   Penyediaan fasilitas 

Apabila sekelompok orang sudah siap memenuhi ajakan si pemimpin, 

maka orang tersebut harus diberikan fasilitas atau kemudahan. Dengan 

demikian ia merasa diperhatikan dan berupaya untuk memenuhi apa yang 

akan menjadi perintah.  Fasiltas tersebut anatara lain: pemberian 

kesempatan mengikuti diklat, pemberian uang penyediaan anggaran, 

perlengkapan dan tempat kerja, waktu, dan perangsang yang menarik 

lainnya. 

 

 Menurut Narwoko dan Suyanto (2006:160) mengatakan peranan dapat 

membimbing seseorang dalam berprilaku, karena fungsi peran sendiri adalah 

sebagai berikut: 

1. Memberi arah pada proses sosialisasi. 

2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan. 

3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, dan 

4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat  melestarikan 

kehidupan masyarakat. 

 

Menurut Taliziduhu Ndraha (2005:81) bahwa desa melalui pemerintah 

desa mempunyai urusan yang menjadi peranan serta wewenang dan 

tanggungjawabnya, yang secara umum terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu : 

1.   Urusan dekonsentratif  

Yaitu urusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah yang lebih atas 

seperti perencanaan, pembiayaan, pengawasan dan pertanggungjawaban, 

sedangkan pelaksanaannya ditugaskan kepada pemerintah desa. 

 

Menurut Bintaro dalam Sadu (2006; 8) yang memandang Desa dari segi 

geografi, mendefinisikan Desa sebagai: "Suatu hasil dari perwujudan  antara 



kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu 

ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-

unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi 

antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain". 

C. ANALISIS DATA 

1. Analisis Peran Sekretaris Desa dalam Membantu Kepala Desa di Desa 

Mantang Baru Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan Tahun 2012. 

Dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, sekretaris desa mempunyai 

kewajiban dalam membantu kepala desa. Tugas pokok dari sekretaris desa sendiri 

adalah :  

1. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa; 

2. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi 

semua unsure/kegiatan secretariat desa; 

3. Memberikan informasi mengenai keadaan Sekretariat Desa dan keadaan 

umum Desa; 

4. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa; 

5. Melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan dan laporan.; 

6. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil 

rapat.; 

7. Menyusun rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa; 

8. Mengadakan kegiatan inventarisasi (Mencatat, mengawasi, memelihara) 

kekayaan Desa; 

9. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan administrasi 

pertanahan; 

10. Melaksanakan administrasi kepegawaian aparat desa; 

11. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, 

administrasi kemasyarakatan; 

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 

Melihat tugas pokok yang dimiliki oleh sekretaris desa sebagaimana 

diuraikan diatas, maka bisa dilihat sekretaris desa memiliki kewenangan yang 



cukup luas. 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 Kepala 

Desa kepada Sekretaris 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 Kepala Desa dan 

Sekretaris Desa diharapkan pekerjaan serta tujuan yang telah ditetapkan akan 

tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan dari Kepala Desa Bapak 

Syafitra sebagai berikut : 

“Koordinasi sangat dibutuhkan dalam berorganisasi. Hal ini sangat 

penting dalam menetapkan keputusan terhadap kebutuhan dalam 

pemerintahan desa. Untuk itu saya selaku Kepala Desa sangat 

menerapkan sekali prinsip koordinasi tersebut di dalam sistem 

pemerintahan di desa.” (Kepala Desa, Bapak Syafitra, hasil wawancara 

tanggal 21 April 2014). 

 

Kemudian diungkapkan juga oleh perangkat desa yaitu Bapak Suaidi yang 

berpendapat bahwa : 

“Pemerintah desa selalu menerapkan pentingnya untuk saling 

berkoordinasi agar dapat terwujudnya pekerjaan yang baik dan Kepala 

Desa juga saya lihat selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan 

Sekretaris Desa dalam suatu kegiatan yang diadakan baik seperti kegiatan 

desa, kalau dengan begini akan bisa bersinergi dalam segala kegiatan 

yang ada.” (Perangkat Desa Bapak Suaidi, hasil wawancara tanggal 21 

April 2014) 

 

Dari tanggapan informan diatas diketahui bahwa dalam memenuhi tujuan 

dan kegiatan perlu suatu koordinasi. Dalam pemerintahan koordinasi sangat 



dibutuhkan. Koordinasi yang dimaksud adalah koordinasi dimana kepala desa 

melimpahkan wewenang kepada sekretaris desa dalam hal penyelenggaraan 

pemerintahan, kegiatan desa dan sebagainya. 

Selanjutnya perangkat desa lainnya Bapak Sudirman juga 

mengemukakan sebagai berikut : 

“Koordinasi sangat dibutuhkan dalam pengembangan tujuan dan 

kegiatan pemerintahan. Kerjasama dan koordinasi yang dilakukan 

sangatlah berpengaruh terhadap tujuan yang ingin dicapai”. (Perangkat 

Desa Bapak Sudirman, hasil wawancara tanggal 21 april 2014). 

 

Koordinasi adalah hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi. 

Dengan adanya koordinasi tersebut bisa membuat dan mempengaruhi pekerjaan 

yang akan dilaksanakan terselesaikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. 

Selanjutnya didapatkan juga hasil crosscheck dengan informan kunci 

yaitu Sekretaris Desa Bapak Sapri Jamal P sebagai berikut : 

“Koordinasi sangat dibutuhkan dalam menepati tujuan akhir. Hal ini 

sangat penting dalam menetapkan keputusan terhadap kebutuhan baik 

itu kebutuhan primer maupun sekunder dalam pemerintahan desa. Untuk 

itu saya selaku Sekretaris Desa sangat menerapkan sekali prinsip 

koordinasi tersebut apalagi dengan kepala desa karena beliau adalah 

atasan saya” (Sekretaris Desa Bapak Sapri Jamal P, hasil wawancara 

tanggal 21 April 2014). 

 

 

Berdasarkan tanggapan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran 

sekretaris desa dalam membantu kepala desa 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 kepala desa ke sekretaris desa atau 

terhadap bawahannya. 

Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu suksesnya suatu pekerjaan 

terhadap tujuan yang dicapai adalah dengan adanya hubungan kerjasama serta 



koordinasi antara atasan dengan bawahan. Oleh karena itu peranan sebagai atasan 

dalam berkoordinasi sangat perlu dan harus diterapkan demi terciptanya 

penyelenggaraan pemerintahan di desa yang baik sesuai dengan kewenangan yang 

dimiliki oleh desa. 

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada bebearapa 

anggota masyarakat desa sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Yang 

pertama kepada tokoh masyarakat Bapak M. Amin yang menyebutkan sebagai 

berikut : 

“Berdasarkan pengamatan saya memang terlihat adanya kerjasama dan 

koordinasi yang baik antara bawahan dengan bawahan maupun atasan 

dengan bawahan dengan sekali-kali berkoordinasi antara sesama 

aparatur dalam melaksanakan pekerjaan. Kerjasama yang dimaksud 

seperti kerjasama dalam hal perumusan dan pembuatan 

kebijakan/peraturan desa dan kerjasama dalam pengelolaan keuangan 

desa. Hal ini memang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan 

pelayanan dan pemerintahan”. (Tokoh Masyarakat Bapak M. Amin, 

hasil wawancara tanggal 23 april 2014). 

Kemudian perwakilan dari masyarakat desa dari sektor nelayan yaitu 

Bapak Maryadi juga memberikan komentar sebagai berikut : 

“Selame ni memang tak ade pak yang aneh atau yang macam-macam 

dikantor desa tu. Kalau dah begitu berarti tak de masalah lah atau dapat 

saye katakan kerjesame diorang dah baguslah dalam bekerje”. (Bapak 

Maryadi, hasil wawancara tanggal 23 april 2014). 

2. Kewenangan untuk mengembangkan inisiatif dan kreativitas dalam 

melaksanakan otonomi desa dan mengelola SDM-nya serta 

pendapatan desa.  

Artinya pemerintah desa wajib dan berhak mengatur dan mengembangkan 

inisiatif dan kreativitas yang terdapat pada desa tersebut dalam konteks 

mewujudkan otonomi desa. Bahkan pemerintah desa sendiri dalam hal ini 

sekretaris desa juga dituntut memiliki inisiatif dan kreativitas dalam 

pembangunan. Jadi, semua tidak dibebankan kepada kepala desa. Hal ini sejalan 

dengan tanggapan dari informan yaitu Ketua BPD Bapak Sukarmin yang 

menyatakan hal sebagai berikut : 

“Sekretaris desa seharusnya bisa membaca keinginan kepala desa dan 

harapan masyarakat untuk menjadi sebuah program. Program yang 



diharapkan adalah terciptanya program yang terwujud dalam kegiatan 

yang terpadu, berkelanjutan, efektif, dan efisien. Contohnya seperti 

pengelolaan sumber pendapatan desa. Sekretaris desa sebagai pengelola 

administrasi desa harus bisa mengelola sumber pendapatan desa dengan 

baik.” (Ketua BPD Bapak Sukarmin, hasil wawancara tanggal 21 april 

2014). 

 

Sumber pendapatan desa memang sudah seharusnya dikelola dengan baik 

oleh pemerintah desa. hal ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan 

sebagai pemasukan bagi daerah. Didapati juga tanggapan dari informan yaitu 

salah satu perangkat desa Bapak Suaidi yang memberikan pernyataan sebagai 

berikut : 

“Dalam mengelola desa dan pendapatan desa sekretaris desa harus 

memerlukan inovasi program secara lebih kreatif, dan menghindari kesan 

mengarang-ngarang program kegiatan hanya untuk mendapatkan 

semaksimal mungkin anggaran, sebagaimana sejauh ini telah 

menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan sebagai 

penunjang program pembangunan desa, pemerintahan, administrasi 

kantor, dan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh 

Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan luas wilayah, jumlah 

penduduk, dan jarak antara ibukota kabupaten ke desa”. (Perangkat Desa 

bapak Suaidi, hasil wawancara tanggal 21 april 2014). 

 

Berdasarkan tanggapan diatas dapatlah dinilai, bahwa program 

pembangunan desa yang dilaksanakan oleh aparatur desa dengan menggunakan 

ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan baik itu mengenai 

pembangunan, pemerintahan, administrasi, dan serta pelayanan kepada 

masyarakat dengan menggunakan ADD, seharusnya semakin memberikan 

peluang kepada masing-masing aparatur untuk menuangkan kreasi dan inovasi 

yang dimiliki yang kemudian ditampilkan di papan informasi berdasarkan 

keinginan aparatur desa itu sendiri dengan tujuan agar masyarakat bisa melihat 

apa saja yang aparatur lakukan sehingga terjadi keterbukaan antara aparatur desa 

dan masyarakat desa setempat. 

 

 



D. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Sebagai bab penutup, maka peneliti merumuskan kesimpulan dari 

penelitian ini serta saran-saran yang menurut peneliti dapat berguna dalam melihat 

Peran Sekretaris Desa dalam Membantu Kepala Desa di Desa Mantang Baru 

Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan. 

1. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan berdasarkan paparan hasil 

analisa penelitian sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya adalah 

sebagai berikut : 

1. 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 kepala desa terhadap sekretaris desa dan 

bawahannya. Kemudian dalam loyalitas terhadap atasan sekretaris desa 

kepada kepala desa terlihat baik itu dilihat dari tanggung jawabnya 

maupun kemampuannya sebagai sekdes dalam pemerintahan yang mana 

bawahan harus tetap loyal kepada atasan agar tercipta hubungan harmonis. 

Dan sekretaris desa nya sudah cukup berperan dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dilihat dari segi pelayanan yang 

diberikan walaupun masih terdapat beberapa kekurangan seperti masalah 

disiplin para aparatur terutama kepala desa dan sekretaris desa yang 

menurut pendapat informan sering terlambat masuk kantor.  

2. Ditelaah dari indikator Urusan Partisipatif, Peran sekdes dalam mematuhi 

dan melaksanakan peraturan daerah sudah baik. Hal ini juga sebagai 

bentuk sekdes dalam membantu kepala desa yang artinya setiap ada 

peraturan harus dipatuhi oleh sekdes. Kemudian 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.  

3. Dilihat dari indikator Urusan Rumah Tangga Desa, dapat dilihat seperti 

berikut : 

a. 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. 

b. 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. 

c. Kewenangan untuk menolak Tugas Pembantuan yang tidak sesuai 

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

Baru sudah sangat baik. Sekretaris desa sebagai pengelola 

administrasi pemerintahan desa tentu dengan tegas berhak menolak 

apa yang tidak sesuai. 

2. Saran-saran 

Berdasarkan fakta mengenai Peran Sekretaris Desa dalam Membantu 

Kepala Desa di Desa Mantang Baru yang telah dijelaskan di atas, maka 

rekomendasi atau saran yang dapat diambil adalah: 

1. Bagi instansi seperti Badan Kepegawaian Daerah untuk agar lebih 

memberikan bekal bagi sekretaris desa dalam menambah ilmu pengetahuan 

serta pengalaman di bidang organisasi dan pemerintah berupa pelatihan atau 

bimbingan teknis. Diklat yang ada akan memberikan penjelasan kepada 

Kepala Desa mengenai tiap bagian dan tugasnya dalam sebuah organisasi, 

pentingnya koordinasi yang seimbang dengan atasan terutama Kepala Desa 

maupun bawahan serta pentingnya delegasi wewenang dari Kepala Desa 

ataupun kepada bawahan. 



2. Diklat yang ada akan sedikit banyak membantu masalah-masalah yang ada 

dalam proses pengorganisasian yang dilakukan Kepala Desa atas 

pemerintahan desa. Selain juga diperlukan penanaman kepercayaan Kepala 

Desa kepada kemampuan bawahan. Keterbatasan dana yang dihadapi dalam 

penyediaan fasilitas desa dapat diatasi dengan penyediaan fasilitas secara 

mandiri, swadaya masyarakat. Ketergantungan desa terhadap pemerintah 

supra desa dapat diminimalkan melalui pengembangan swadaya masyarakat 

desa. Pengerahan seluruh aspek yang ada dalam pengupayaan penyediaan 

fasilitas desa akan lebih optimal hasil dibanding jika dilakukan sendiri oleh 

Kepala Desa. Kepala Desa dapat bekerja sama dan mengkoordinasikan 

masyarakat serta bawahan untuk fasilitasi ini. 

3. Memberikan pelatihan kepada sekretaris desa dalam mengatur dan membuat 

serta menyusun RKPDes dan APBDes sebagai bentuk untuk membantu 

kepala desa dalam mengelola pemerintahan serta administrasi desa. 
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