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ABSTRAK 

 

         Pemekaran wilayah merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan 

baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan menuju 

terwujudnya suatu tatanan  kehidupan masyarakat yang lebih maju, mandiri, 

sejahtera, adil, dan makmur. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah masih 

kurang handalnya pemerintah desa didalam menjalankan tugas dan fungsinya 

sebagai penyelenggara pemerintah desa serta masih lemahnya pemerintah desa 

dalam mengelola keuangan desa.   

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemekaran Desa Munjan 

Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas dengan mengevaluasi 

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan tata kelola pemerintahan 

desa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Munjan  Kecamatan Siantan Timur 

Kabupaten Kepulauan Anambas. Teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah konsep teori dari Solekhan untuk mengetahui penyelenggara 

pemerintahan desa dan tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan menggunakan purposive sampling, kemudian 

hasil dari data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini 

adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Munjan. 

 

         Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara pemerintahan Desa 

Munjan sudah menjalankan dan melaksanakan peran, tugas dan fungsinya sebagai 

penyelenggara pemerintahan di Desa Munjan . Kesimpulan yang dapat diambil 

pada Evaluasi Pemekaran Desa Munjan Kecamatan Siantan Timur Kabupaten 

Kepulauan Anambas dalam penyelenggaraan desa dan tata kelola desa, 

pemerintah desa sangat berperan dalam mengelola desa dan menjalankan tugas 

dan fungsinya, serta menggunakan aset desa dengan tepat sasaran sesuai prosedur 

dan ketentuan yang berlaku di Desa Munjan. 

 

         Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah bagi 

pemerintah desa Munjan agar menetapkan kebijakan desa atau peraturan desa dan 

melakukan kerjasama dengan desa lain untuk mempercepat proses pembangunan 

desa maupun dalam segala bidang dan pemerintah Kabupaten harus sering 

melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap desa yang sudah dimekarkan, 

serta masyarakat desa untuk mematuhi segala bentuk kebijakan yang ditetapkan 

oleh pemerintah desa  untuk menciptakan kesejahteraan bersama. 

        Kata Kunci: Evaluasi, Pemekaran Desa 
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ABSTRACT 

         Regional expansion in a strategic step taken by government to improve the 

quality of implementation of good governance duties in order to service, 

empowerment and development towards the realization of social order that is 

more advanced, independent, prosperous, just and prosperous. 

 

      This study aimed to evaluate the expansion of Munjan village districts East 

Siantan Anambas Island, to evaluate the implementation of the village 

administration and village governance. This research was conducted in the 

village Munjan Eastern Districts Siantan Anambas Island. Data collection 

technique used observation, interview, and documentati. The theory used in this 

study using theoritical concepts of Solekhan to know the village administration 

and village governance. This study uses qualitative research method by using 

purposive sampling, then the results of the data were analyzed descriptively 

qualitative. Informants in this study is a component of the village administration 

and villagers Munjan.          

 

         The results showed that the village administration Munjan already running 

and carrying out the role, duties, and functions as a government administratr in 

the village Munjan. The conclusion that can be drwan on the evaluation division 

Munjan village districtas east Siantan Anambas Island in the administration and 

governance of rural village, the village government was instrumental in managing 

the village and carry out their duties and functions, as well as use of the village 

with targeted assets in accordance with the procedures and applicable 

regulations the village Munjan. 

 

         Suggestions to the authors convey  in this study is for the government in 

order to establish a policies Munjan village or village regulations and to 

cooperate with orther villagees to speed up the process of rural development as 

well as in all fields and local goverments must often perform suversion and 

guidance of the villages which have been expanded, as well as rural communities 

to adhere to all formss of government policies established by the village to create 

shared prosperity. 

 

         Keywords: Evaluation, Expansion of village 
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PENDAHULUAN 

         Indonesia secara konstitusional 

telah ditetapkan sebagai negara 

kesatuan yang berasaskan 

desentralisasi, dimana pemerintah 

selalu melakukan pembangunan 

disegala bidang guna untuk mencapai 

kesejahteraan dan meningkatkan 

taraf hidup. Desentralisasi 

memberikan kewenangan kepada 

rakyat untuk mengatur daerah 

sendiri, sehingga dalam pelaksanaan 

desentralisasi pemerintah akan 

menjadi lebih demokratis. Berbicara 

tentang desentralisasi tidak terlepas 

dari konsep demokratisasi, karena 

kedua konsep ini saling berhubungan 

dan melengkapi.  

         Dalam konteks demokrasi, 

desentralisasi merupakan sarana 

untuk menciptakan kesetaraan politik 

ditingkat lokal, pada dasarnya 

desentralisasi merupakan 

perpindahan kekuasaan untuk 

mengambil keputusan dari 

pemerintah nasional kepada 

pemerintah lokal dengan tujuan 

untuk memperpendek proses 

demokrasi. (Solekhan, 2012:46).  

 Pemekaran desa pada dasarnya 

merupakan suatu proses pembagian 

wilayah desa menjadi lebih dari satu 

wilayah atas dasar prakarsa 

masyarakat dengan memperhatikan 

asal-usul dan adat-istiadat maupun 

sosial budaya masyarakat setempat. 

Tujuan pemekaran adalah 

meningkatkan pelayanan dan 

mempercepat pembangunan. Dengan 

adanya pemekaran dapat 

menciptakan kemandirian suatu 

daerah yang akan dimekarkan. 

Secara historis, desa merupakan cikal 

bakal terbentuknya masyarakat 

politik dan pemerintahan di 

Indonesia jauh sebelum bangsa ini 

terbentuk.  

 Dalam Undang-Undang nomor 

6 Tahun 2014 tentang desa 

disebutkan bahwa : “desa adalah 

desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya 

disebut desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang 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 Republik 

Indonesia”.  

 Sebagai wujud demokrasi, di 

Desa dibentuk pemerintahan desa 

sebagai unit lembaga pemerintahan 

yang paling berdekatan dengan 

masyarakat. Pemerintahan desa 

memiliki peran yang signifikan 

dalam pengelolaan proses sosial 

didalam masyarakat. Tugas utama 

yang harus diemban pemeintahan 

desa adalah bagaimana menciptakan 

kehidupan demokrasi, dan 

memberikan pelayanan sosial yang 

baik, sehingga dapat membawa 

warganya pada kehidupan yang 

sejahtera, tentran, aman, dan 

berkeadilan. (Solekhan, 2012:41). 
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 Evaluasi dilaksanakan karena 

memang tidak seluruh program 

kebijakan publik membuahkan hasil 

yang diinginkan. Terkadang 

kebijakan yang dibuat gagal 

mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Evaluasi adalah kegiatan 

yang bertujuan menilai manfaat atau 

sasaran suatu kebijakan. Maka dari 

itu, desa yang sudah dimekarkan 

harus adanya evaluasi menyeluruh 

terhadap daerah otonom baru yang 

telah ada. Apakah desa yang sudah 

dimekarkan tersebut sudah 

menimbulkan hasil yang memuaskan 

atau tidak. Seperti yang dikatakan 

Nugroho (2004:183) bahwa 

“evaluasi biasanya ditujukan untuk 

menilai sejauh mana keefektifan 

kebijakan publik guna 

dipertanggungjawabkan kepada 

konsekuensinya”. 

         Berdasarkan pengamatan 

sementara, penulis memandang 

bahwa hasil  pemekaran desa munjan 

di temukan  gejala-gejala sebagai 

berikut: 

1. Masih rendah dan lemahnya 

penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Hal ini 

terlihat dari kurang 

handalnya aparat desa 

dalam memberikan 

pelayanan serta rendahnya 

pengetahuan aparat dan 

kurangnya kerjsama antara 

penyelenggara 

pemerintahan desa dengan 

aparat desa lainnya dalam 

membangun desa yang lebih 

mandiri dan berkembang.  

2. Lemahnya tata kelola 

pemerintahan desa. Hal ini 

dapat dilihat dari kurangnya 

meratanya pembangunan 

yang ada di Desa Munjan. 

         Berdasarkan uraian 

pemasalahan diatas, maka penulis 

tertarik mengangkat sebuah judul 

penelitian mengenai “Evaluasi 

Pemekaran Desa Munjan 

Kecamatan Siantan Timur 

Kabupaten Kepulauan Anambas”. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk 

mengevaluasi pemekaran Desa 

Munjan di Kecamatan Siantan Timur 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

dengan mengevaluasi kelancaran 

penyelenggaraan pemerintahan desa 

dan tata kelola pemerintahan desa 

Munjan. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Desa Munjan Kecamatan Siantan 

Timur Kabupaten Kepulauan 

Anambas. 

3. Informan  

 Informan dalam penelitian ini, 

penulis tentukan dengan metode 

purposive sampling. Purposive 

sampling adalah teknik pengambilan 
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sampel dengan pertimbangan tertentu 

( Sugiono, 2005:216). Untuk 

mendapatkan informasi yang lebih 

jelas dan tepat penulis menggunakan 

key informan yaitu Ketua Panitia 

Pemekaran Desa Munjan.  

Adapun yang dipilih penulis sebagai 

informan adalah: 

1. Kepala desa Munjan 

2. Kaur Penggerak 

Pembangunan Pedesaan 

3. Ketua Badan 

Permusyawaratan Desa 

(BPD) 

4. Masyarakat Desa Munjan  

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

              Data primer yang bersumber 

dari informan langsung dan diperoleh 

dari hasil wawancara dengan 

informan. Data primer adalah sumber 

data yang secara langsung 

memberikan data kepada pengumpul 

data (Sugiono, 2005:225). 

b. Data Sekunder 

  Data sekunder adalah data 

yang diperoleh dari sumber kedua 

atau dari data yang dibutuhkan yang 

digunakan untuk menjelaskan data 

primer. Sumber data sekunder ini 

dapat berupa hasil pengolahan lebih 

lanjut dari data primer yang disajikan 

dalam bentuk lain atau orang lain ( 

Sugiono, 2005:225). 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan 

Data 

a.      Observasi 

         Menurut Sutrisno Hadi, dalam 

Sugiono (2005:145) teknik observasi 

merupakan suatu proses yang 

komplek, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan 

proses psikologis. Dua diantaranya 

yang terpenting adalah pengamatan 

dan ingatan. Dalam penelitian ini 

untuk mendapatkan data yang 

empiris peneliti melakukan 

pengamatan langsung dilapangan 

kemudian mencatat semua kejadian-

kejadian, berdasarkan fakta-fakta 

yang terdapat dilokasi penelitian. 

Alat yang digunakan adalah daftar 

ceklis. 

b. Wawancara  

         Wawancara adalah percakapan 

yang dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan 

(Moleong, 2007:186). 

.Dalam  penelitian ini peneliti 

melakukan tanya jawab langsung 

dengan dengan key informan yaitu 

ketua panitia pemekaran desa dengan 

alat yang digunakan adalah pedoman 

wawancara yang disusun terlebih 

dahulu, dan peneliti menggunakan 

teknik wawancara terbuka. 

c.      Dokumentasi 

         Metode dokumentasi adalah 

metode pengumpulan data yang 

diperoleh dari buku, internet, atau 

dokumen lain yang menunjang 

penelitian yang dilakukan. Peneliti 

mengumpulkan dokumen yang dapat 

berupa tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang 

(Sugiono:2005:240). Dalam hal ini 

peneliti menggunakan alat 
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dokumentasi berupa catatan-catatan, 

buku, literatur-literatur dan 

kepustakaan. 

 

TEKNIK ANALISA DATA 

a. Reduksi Data 

         Reduksi data diartikan sebagai 

proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstraksian, dan transformasi 

data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. 

b. Penyajian Data 

         Penyajian data yaitu sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

c. Menarik Kesimpulan 

         Kegiatan analisis yang ketiga 

adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi. Ketika kegiatan 

pengumpulan data dilakukan, 

seorang penganalisis kualitatif mulai 

mencari arti benda-benda, mencatat 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, 

konfigurasi yang mungkin, alur 

sebab-akibat dan proporsi. 

Kesimpulan- kesimpulan diverifikasi 

selama penelitian berlangsung. 

 

LANDASAN TEORI 

1. Kebijakan Publik 

 Menurut Fermana (2009:34), 

berpendapat bahwa “Kebijakan 

publik merupakan studi bagaimana, 

mengapa dan apa efek dari tindakan 

aktif (action) dan fasif (innaction) 

pemerintah atau kebijakan publik 

adalah studi tentang apa yang 

dilakukan pemerintah, mengapa 

pemerintah mengambil tindakan 

tersebut, dan apa akibat dari tindakan 

tersebut”. 

 Berkaitan dengan pengertian 

beberapa pengertian kebijakan diatas, 

maka menurut Frederick dalam 

Nugroho R, (2004 : 4), kebijakan 

publik adalah : 

“Serangkaian tindakan yang 

diusulkan seseorang, 

kelompok, atau pemerintah  

dalam suatu lingkungan 

tertentu, dengan ancaman dan 

peluang yang ada, dimana 

kebijakan yang diusulkan 

tersebut ditujukan untuk 

memanfaatkan potensi 

sekaligus mengatasi hambatan 

yang ada dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu”. 

 

 Mengacu pada beberapa 

pengertian kebijakan tersebut diatas, 

maka kebijakan publik adalah 

kebijakan yang dibuat atau 

ditetapkan sesuai dengan aturan dan 

ketentuan yang berlaku dalam 

mencapai tujuan. 

2. Evaluasi Kebijakan Publik 

 Menurut Widodo (2010:111), 

“Evaluasi kebijakan merupakan 

kegiatan untuk menilai atau melihat 

keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan suatu kebijakan publik”. 

sedangkan Dunn (1999:28) 

mengatakan bahwa “Evaluasi 

membuahkan pengetahuan yang 

relevan dengan kebijakan tentang 

ketidaksuaian antara kinerja 
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kebijakan yang diharapkan dengan 

yang benar-benar di hasilkan”. 

Menurut Dunn (2003:609-611) 

mengatakan ada tiga fungsi evaluasi 

kebijakan, yaitu : 

a. Evaluasi memberi informasi 

yang valid dan dapat 

dipercaya mengenai kinerja 

kebijaka, yaitu seberapa 

jauh kebutuhan, nilai dan 

kesempatan telah dapat 

dicapai melalui tindakan 

publik. 

b. Evaluasi memberi 

sumbangan pada klarifikasi 

dan kritik terhadap nilai-

nilai yang mendasari tujuan 

dan target. 

c. Evaluasi memberi 

sumbangan pada aplikasi 

metode-metode analisis 

kebijakan lainnya, termasuk  

perumusan masalah dan 

rekomendasi. 

d. Akunting, dengan evaluasi 

dapat diketahui apa akibat 

sosial ekonomi dari 

kebijakan tersebut. 

 

 Kemudian menurut Winarno 

(2014:229), “Evaluasi kebijakan 

dapat dikatakan sebagai kegiatan 

yang menyangkut estimasi atau 

penilaian kebijakan yang mencakup 

substansi,implementasi dan 

dampak”. 

3. Pemekaran Daerah 

 Pemekaran daerah dilandasi oleh 

Undang-Undang nomor 22 tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah, 

pada pasal 5 ayat 2 dinyatakan 

daerah dapat dimekarkan menjadi 

lebih dari satu daerah, namun setelah 

UU nomor 22 tahun 1999 diganti 

dengan Undang-Undang nomor 32 

tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, maka pembahasan 

pemekaran wilayah tercantum dalam 

pasal 4 ayat 3 dan ayat 4, namun 

istilah yang dipakai adalah 

Pemekaran Daerah berarti 

Pengembangan dari satu daerah 

otonom menjadi dua atau lebih 

daerah otonom.  Dalam UU no 32 

tahun 2004 tersebut pada pasal 4 ayat 

3 dinyatakan : Pembentukan daerah 

dapat berupa penggabungan 

beberapa daerah atau daerah yang 

bersandingan atau pemekaran dari 

satu daerah menjadi dua daerah atau 

lebih. Sedangkan dalam pasal 4 ayat 

dalam UU tersebut dinyatakan : 

pemekaran dari satu daerah menjadi 

dua daerah atau lebih sebagaimana 

dimaksud pada pasal ayat 3 dapat 

dilakukan mencapai batas minimal 

usia penyelenggaraan pemerintahan. 

Setelah UU no. 32 tahun 2004 

diganti lagi dengan Undang-Undang 

nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, maka 

pembahasan pemekaran daerah 

tercantum dalam Pasal 32 ayat 1 

huruf a dinyatakan : Pemecahan 

Daerah provinsi atau Daerah 

kabupaten/kota untuk menjadi dua 

atau lebih Daerah baru. Kemudian 

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 

tentang Desa pada Pasal 7 ayat 4 

dinyatakan: Pembentukan Desa 
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merupakan tindakan mengadakan 

Desa baru di luar Desa yang ada. 

          Kemudian desa 

pemekaran tentunya memiliki unsur-

unsur pemerintahan yang mengatur 

dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan 

asal-usul dan adat-istiadat setempat. 

Dengan demikian, Solekhan 

(2012:62-65) menyebutkan bahwa 

“Penyelenggaraan pemerintahan desa 

terdiri dari pemerintahan desa, 

peraturan desa, perencanaan dan 

pembangunan desa . lebih lanjut 

Solekhan (2012:62) menyatakan 

bahwa “Dalam penyelenggaraan 

pemerintahan Desa itu ada dua 

institusi yang mengendalikannya, 

yaitu:1) pemerintah Desa, dan 2) 

Badan Permusyawaratan Desa ( BPD 

).  

         Sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan desa, pemerintah desa 

mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan pemerintahan, pembangunan, 

dan kemasyarakatan. Maka 

pemerintah desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) 

mempunyai tugas dan fungsi masing-

masing sehingga dalam kaitannya  

penyelenggaraan pemerintahan desa 

berarti bentuk kepemimpinan 

hubungan antara Kepala Desa 

dengan BPD dan lembaga-lembaga 

kemasyarakatan lainnya yang ada di 

desa Munjan untuk mewujudkan 

pembangunan dan pelayanan publik 

yang baik sesuai dengan harapan 

masyarakat. 

 

HASIL PENELITIAN 

1.   Organisasi Pemerintahan Desa 

dan Perangkat Desa 

 Kemudian berdasarkan hasil 

wawancara dengan informan dan 

observasi dilapangan yang didapat, 

maka dapat penulis simpulkan bahwa 

organisasi desa Munjan dan 

perangkat desa sudah menjalankan 

dan melaksanakan peran, tugas dan 

kepemimpinannya, dilihat dari segi 

menjalankan tugas dan fungsi, peran 

serta bentuk kepemimpinan dari 

Kepala Desa Munjan, pemerintah 

desa selalu berperan untuk 

melindungi masyarakatnya dan 

melayani masyarakatnya dengan baik 

serta dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya sesuai dengan bidang 

masing-masing dijalankan dengan 

berdasarkan semua dari aspirasi atau 

keluhan masyarakat dan selalu 

melakukan koordinasi sesama 

pemerintah desa untuk melakukan 

pembangunan. Kemudian apapun 

yang menjadi keluhan masyarakat 

dapat dilayani dengan baik oleh 

pemerintah desa tersebut. 

 

2. Eksistensi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) 

 Dari hasil wawancara dengan 

beberapa informan dan observasi 

dilapangan yang dapat penulis 

simpulkan bahwa Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) 

Munjan sudah berperan dan 

menjalankan tugas dan fungsinya 

dilihat dari peranannya menampung 

semua aspirasi masyarakat, 
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melakukan pengawasan terhadap 

kinerja perangkat desa lainnya 

dengan turun langsung ke lapangan 

untuk  menjalankan tugasnya dan 

fungsinya dengan melakukan 

pembangunan disegala bidang untuk 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatnya serta saling 

berkoordinasi dengan perangkat desa 

lainnya untuk menyusun program-

program pembangunan desa. 

 

3. Hubungan Kepala Desa dengan 

Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) 

 Berdasarkan hubungan Kepala 

Desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) 

Munjan sesuai dengan hasil 

wawancara dengan seluruh informan 

dan observasi dilapangan maka dapat 

penulis simpulkan bahwa kedua 

institusi ini  menjalin hubungan 

kerjasama dengan selalu melakukan 

musyawarah terlebih dahulu didalam 

mengambil keputusan serta saling 

berkoordinasi satu sama lain untuk 

melakukan pembangunan maupun 

dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan yang ada di desa 

dengan mengharapkan apapun segala 

bentuk pembangunan yang dilakukan 

dapat dirasakan masyarakat dan 

menyentuh masyarakat langsung. 

 

4. Lembaga Kemasyarakatan 

Desa 

 Dari hasil wawancara dengan 

seluruh informan dan observasi yang 

didapat penulis dilapangan, maka 

dapat disimpulkan bahwa lembaga-

lembaga yang ada di desa Munjan 

baik itu lembaga Karang Taruna, 

Pemuda, LPMD (Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Desa), 

dan lainnya telah berperan aktif di 

desa tersebut, dengan melakukan 

partisipasi didalam pembangunan, 

ikut melibatkan diri dalam 

musyawarah maupun berperan di 

bidang olahraga. Semua kegiatan 

yang dilakukan oleh lembaga-

lembaga tersebut banyak 

mengarahkan ke hal yang lebih 

positif guna untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa. 

 

5. Pengelola Keuangan dan Aset 

Desa 

 Berdasarkan penjelasan 

beberapa informan dalam wawancara 

dan observasi yang dapat dilihat dari 

lapangan, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa dalam 

pengelolaan keuangan desa dan aset 

desa, pemerintah desa Munjan 

mengelola keuangan desa sesuai 

dengan prosedur, didasarkan dengan 

apa yang diinginkan masyarakat dan 

apa yang dibutuhkan masyarakat, 

dan cara pengelolaannya dilakukan 

dengan prinsip transparansi dengan 

melibatkan masyarakat langsung 

dalam merumuskan APBDes 

maupun aset desa, sehingga tidak 

adanya kecurangan-kecurangan yang 

terjadi di antara pemerintah desa 

dengan masyarakat desa tersebut. 



 

 

11 

 

6. Perumusan, Implementasi dan 

Evaluasi Peraturan Desa 

 Dari hasil wawancara dengan 

kedua informan diatas dan observasi 

yang didapat dilapangan, penulis 

menyimpulkan bahwa pemerintah 

desa Munjan belum memebuat dan 

menjalankan pertauran desa sehingga 

dapat diketahui bahwa masih 

lemahnya penyelenggara 

pemerintahan desa dalam membuat 

peraturan desa. Padahal secara teori 

mengatakan bahwa di desa harus 

adanya peraturan desa yang dibuat 

oleh Kepala Desa dan perangkat desa 

lainnya dengan cara musyawarah 

dengan tidak merugikan pihak 

manapun dilakukan secara 

demokratris dan partisipasi. Sehingga 

dapat diketahui bahwa hal ini tidak 

sejalan dengan teori dimana 

pemerintah desa Munjan masih 

sangat lemah dalam perumusan 

peraturan desa. 

 

7. Proses Perumusan, 

Pelaksanaan, dan Evaluasi 

Pembangunan Desa 

 Penulis menyimpulkan bahwa, 

pemerintah desa Munjan sudah 

melakukan pembangunan disegala 

bidang guna untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyrakatnya. Dalam 

penyelenggaraan pembangunan 

selama ini sudah banyak melakukan 

program pembangunan yang sudah 

dirancang dan dimplementasikan 

berdasarkan kebutuhan masyarakat, 

dimana pembangunan dilakukan 

dengan melibatkan langsung 

masyarakatnya didalam 

merumuskan, melaksanakan dan 

mengevaluasi pembangunan tersebut 

dari awal pembangunan dilakukan 

sampai akhir sampai dengan selesai. 

Pembangunan di desa tersebut 

ditargetkan dengan jangka waktu 

yang telah ditentukan sehingga harus 

adanya pengawasan langsung baik 

dari Kabupaten, pemerintah desa 

maupun masyarakat desa untuk 

melihat sejauh mana pencapaian 

target sesuai dengan apa yang telah 

menjadi tujuan pembanguna tersebut. 

Pembangunan desa adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa dan kualitas hidup 

manusia, pembangunan desa yang 

lebih mengedepankan kebersamaan, 

kekeluargaan dan kegotong-

royongan akan menciptakan 

masyarakat desa yang sejahtera, 

perdamaian serta keadilan sosial. 

 

8. Kerjasama Antar Desa 

 Kemudian dari hasil 

wawancara dengan beberapa 

informan dan observasi yang penulis 

dapat dilapangan penulis 

menyimpulkan bahwa pemerintah 

desa Munjan memang belum ada 

melakukan kerjasama dengan desa 

lain baik dibidang apapun sehingga 

hal ini dapat menunjukkan bahwa 

masih lemahnya pemerintah desa 

Munjan didalam menjalin hubungan 

kerjasama sehingga hal ini bisa 

memperlambat proses pembangunan 

maupun disegala bidang akan tetapi 

sesuai dengan pengamatan langsung 
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dilapangan yang penulis lihat atau 

tinjau meskipun di desa Munjan ini 

tidak menjalin hubungan kerjasama 

atau desa tersebut masih membangun 

desanya secara mandiri hal ini tidak 

membuat desa tersebut kalah saing 

dengan desa lainnnya maupun 

dengan desa Sekecamatan hal ini 

dapat dilihat dari berkembangnya 

pembangunan-pembangunan yang 

ada di desa tersebut seperti 

pembangunan jalan, gedung sekolah, 

puskesmas dan sebagainya sehingga  

dengan berkembang pesatnya 

pembangunan tersebut dapat 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desanya. 

 

KESIMPULAN 

         Berdasarkan  hasil penelitian  

kesimpulan yang penulis ambil pada 

Evaluasi Pemekaran Desa Munjan 

Kecamatan Siantan Timur 

Kabupaten Kepulauan Anambas bila 

ditinjau dari uraian hasil wawancara 

dan observasi yang didapat 

dilapangan secara umum pemerintah 

desa Munjan dalam penyelenggaraan 

desa dan tata kelola desa sudah 

menjalankan peran, tugas dan 

fungsinya sebagai unsur 

penyelenggara desa meskipun masih 

terdapat beberapa permasalahan 

sesuai dengan indikator dari 

peraturan desa dan kerjasama antar 

desa dimana di desa Munjan tersebut 

pemerintah desa dan unsur 

penyelenggara desanya belum 

membuat peraturan desa sampai 

sekarang ini dan belum adanya 

melakukan kerjasama antar desa baik 

desa sekecamatan maupun dengan 

desa lainnya sehingga dapat penulis 

simpulkan bahwa masih lemahnya 

pemerintah desa Munjan didalam 

menetapkan peraturan desa maupun 

kerjasama antar desa. 

        Berikut ini akan diuraian 

penjelasan pada Bab IV dari hasil 

penelitian dan pembahasan, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Organisasi pemerintahan 

desa dan penyelenggara 

pemerintahan desa Munjan 

sudah menjalankan peran 

dan fungsinya, hal ini dapat 

dilihat dari pemerintah desa 

menjalankan tugas dan 

fungsinya berdasarkan visi-

misi desa untuk mencapai 

kesejahteraan 

masyarakatnya, sedangkan 

dari kepemimpinan Kepala 

Desa Munjan menerapkan 

prinsip disiplin dan berada 

ditengah-tengah masyarakat 

dalam kegiatan apapun, 

serta Kepala Desa Munjan 

selalu melakukan koordinasi 

dengan perangkat desa 

lainnya untuk 

menyelesaikan masalah 

yang ada di desa tersebut.  

2. Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) di desa Munjan 

berperan aktif dalam hal 

pembangunan maupun 

dalam hal lainnya, selalu 

menampung aspirasi 

masyarakat dan menerima 
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keluhan dari masyarakat, 

serta turun langsung ke 

lapangan untuk mengawasi 

kinerja perangkat desa, dan 

didalam menjalankan tugas 

dan fungsinya Badan 

Permusyawaratan Desa 

(BPD) melakukan 

pengawasan terhadap 

program-program yang telah 

dibuat serta tidak terlepas 

untuk melakukan koordinasi 

dengan Kepala Desa 

maupun perangkat desa 

lainnya untuk menyusun 

program-program desa. 

3. Hubungan Kepala Desa 

dengan Badan 

Permusyawaratan Desa 

(BPD) menjalin hubungan 

antara satu sama lainnya, 

dimana kedua institusi ini 

saling melakukan kerjasama 

dan koordinasi dalam hal 

pembangunan maupun 

dalam hal yang menyangkut 

tentang desa guna untuk 

menciptakan kesejahteraan 

masyarakatnya dan ingin 

masyarakatnya juga 

merasakan langsung hasil 

dari pembangunan yang 

dilakukan di desa tersebut.  

4. Pemerintah desa dalam 

mengelola keuangan dan 

aset desa sesuai dengan 

prosedur yang berlaku 

dimana pemerintah desa 

merumuskan APBDes 

berdasarkan kebutuhan 

masyarakat, dan 

melaksanakannya dengan 

melibatkan masyarakat 

langsung untuk turut serta 

dalam pelaksanaan APBDes 

tersebut dan kemudian 

dievaluasi secara bersama-

sama antara pemerintah 

desa dengan masyarakat 

setempat, dan dalam 

penggunaan aset desa juga 

sudah digunakan sesuai dan 

tepat sasaran belum ada 

penyimpangan yang 

ditemukan didalam aset 

desa maupun APBDes 

tersebut. 

5. Pemerintah desa Munjan 

belum membuat peraturan 

desa hingga sampai 

sekarang ini, sehingga dapat 

dilihat bahwa masih 

lemahnya pemerintah desa 

didalam membuat kebijakan 

atau merumuskan peraturan 

desa.  

6. Pemerintah desa Munjan 

merumuskan pembangunan 

desa dengan dengan 

melibatkan masyarakat 

setempat dan dirumuskan 

berdasarkan hasil dari 

musyawarah masyarakat apa 

yang ingin dibangun, 

pelaksanaanya juga 

masyarakat dilibatkan agar 

masyarakat bisa mengetahui 

langsung sejauh mana 

pelaksanaan pembangunan 

tersebut serta dievaluasi 
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secara bersama-sama antara 

pemerintah desa maupun 

masyarakat desa yang diikut 

sertakan dalam mengawasi 

pembangunan tersebut. 

Sehingga dengan 

pembangunan yang sangat 

pesat di desa tersebut dapat 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

7. Semenjak terbentunya desa 

Munjan, sampai saat ini 

pemerintah desa Munjan 

belum melakukan kerjasama 

antar desa baik dari desa 

Sekecamatan maupun desa 

lainnya, hal ini dikarenakan 

letak geografis desa Munjan 

sangat berjauhan dengan 

desa induknya sehingga 

mempersulit pemerintah 

desa untuk menjalin 

hubungan kerjasama, 

sehingga hal ini membuat 

pemerintah desa masih 

lemah dalam hal menjalin 

kerjasama dengan desa lain 

meskipun telah diketahui 

dengan adanya kerjasama 

dapat lebih mempercepat 

proses pembangunan 

maupun dalam segala 

bidang. 

       

SARAN 

         Berdasarkan kesimpulan 

penelitian dapat dikemukakan 

beberapa saran yaitu: 

1. Untuk Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan 

Anambas perlu memberikan 

bimbingan kepada 

pemerintah desa Munjan 

serta selalu melakukan 

pengawasan dan pembinaan 

terhadap desa yang sudah 

dibentuk untuk mencapai 

kemajuan desa tersebut 

2. Untuk pemerintah desa 

Munjan sebagai 

penyelenggara desa masih 

lemah dalam mengambil 

suatu kebijakan peraturan 

desa sehingga diperlukan 

ketegasan dalam 

kepemimpinan terhadap 

masyarakat dalam 

menetapkan kebijakan untuk 

kepentingan bersama serta 

pemerintah desa harus bisa 

menciptakan kerjasama 

dengan desa lain agar lebih 

bisa mempercepat kemajuan 

pembangunan dan mencapai 

kesejahteraan 

masyarakatnya. 

3. Untuk masyarakat Desa 

Munjan  dalam 

penyelenggaraan 

pembangunan  kurang 

adanya keinginan dari 

masyarakat sendiri untuk 

ikut mengontrol, mengawasi 

pembangunan desa sehingga 

masyarakat desa harus lebih 

aktif lagi dalam mengawasi 

pembangunan tersebut dan 

masyarakat desa Munjan 

harus bisa mematuhi 

peraturan desa dan 
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menerima segala kebijakan 

yang dibuat pemerintah 

desa. 
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