
 i

 

 

 

 

 

 

KESIAPAN APARATUR PEMERINTAH DESA 

 DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 

DI DESA KARANGSAMBUNG KECAMATAN KALIBAWANG  

KABUPATEN WONOSOBO 

 

SKRIPSI 

 

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan 

pada Universitas Negeri Semarang 

 

 

Oleh 

Heri sutopo 

NIM 3401401014 

 

 

 
FAKULTAS ILMU SOSIAL  

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN 

2005 



 ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang 

Panitia Ujian Skripsi pada : 

 

Hari  :  

Tanggal :  

 

 

 

Pembimbing I               Pembimbing II 

 

 

Drs.Masrukhi, M.Pd Drs.AT.Sugeng Priyanto, M.Si 
NIP. 131764049             NIP. 131813668 

 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan 

Universitas Negeri Semarang 

 

 

Drs. Eko Handoyo, M.Si 
NIP. 131764048 

 



 iii

PENGESAHAN KELULUSAN 

 

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang Panitia Ujian Skripsi 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada : 

Hari  :  

Tanggal :  

Penguji 

 

 

Drs. Setiajid, M.Si 
   NIP.131813656  

Anggota I               Anggota II 

 

 

Drs.Masrukhi, M.Pd Drs.AT.Sugeng Priyanto, M.Si 
NIP. 131764049             NIP. 131813668 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

 

 

Drs. Sunardi, M.M 
NIP. 130367998 

 



 iv

PERNYATAAN 

 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil 

karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau tulisan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

       Semarang,  

 

 

       Heri Sutopo 
       NIM. 3401401014 

         



 v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

• Hidup penuh dengan tantangan dan rintangan,namun bila dihadapi dengan 

kesabaran dan keimanan seseorang akan menjadi lebih bijak dalam 

kehidupan (Penulis) 

• Keraguan selalu ada dalam diri manusia, namun hanya dengan menepis 

keraguan sesuatu itu akan menjadi kenyataan (Penulis) 

 

Persembahan: 

Atas Berkat Rahmat Allah SWT. 

Karya ini kupersembahkan kepada:. 

Kedua orangtuaku yang telah mencurahkan segala tenaga 

fikiran dan do’a untuk keberhasilan ananda, 

Pendamping hidupku 

Mas Do, Mas Uki, Mbak Sumarni yang selalu membimbing 

dan memperhatikanku dengan segala bentuk perhatiannya, 

keponakanku Sulthon dan Ana, guru-guruku, sobat-sobatku 

angkatan ’01, semua aktivis di Fakultas Ilmu Sosial, BEM 

FIS 2003 

Obvious But Not Visible, Dyah Fitria Rachmawati. 

Kehadiranmu memberikan makna yang berarti dalam 

hidupku. 



 vi

PRAKATA 

 

Tuhan Yang Maha Kaya dengan segala kekayaan ilmu-Nya yang tiada tara 

yang apabila ditulis dengan air yang ada didunia sebagai tintanya dan pepohonan 

sebagai penanya maka itu belum cukup. Semoga apa yang telah penulis kaji ini 

adalah salah satu bagian terkecil dari kekayaan ilmu-Nya yang tiada tara itu.Puji 

syukur atas Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 

tersusun dan terselesaikan dengan sebaik-baiknya. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tersusunnya 

skripsi ini bukan hanya atas kemampuan dan usaha penulis semata namun juga 

berkat bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat: 

1. Dr. H. A. T. Soegito, S.H, M.M, Rektor Universitas Negeri Semarang yang 

telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di 

jurusan Hukum dan Kewarganegaraan  

2. Drs. Sunardi, M.M, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 

atas bantuannya dalam memberikan ijin untuk melakukan penelitian. 

3. Drs. Eko Handoyo, M.Si, Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang 

telah memberikan bantuan dalam proses penyusunan ijin penelitian. 

4. Drs. Masrukhi, M.Pd, Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan 

kemurahan hatinya telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada 

penulis dalam penyusunan skripsi ini. 



 vii

5. Drs. AT. Sugeng Priyanto, M.Si, Pembimbing II yang dengan penuh 

kesabaran dan kemurahan hatinya telah memberikan bimbingan dan 

pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Kepada Bapak/Ibu dosen di lingkungan jurusan Hukum dan Kewarganegaraan 

FIS UNNES yang telah memberikan segenap ilmunya kepada penulis selama 

penulis kuliah di UNNES.  

7. Semua Perangkat Pemerintah Desa Karangsambung, Kalibawang, Wonosobo  

Semoga amal baik saudara mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Amien.. 

 

 

Semarang, 20 Agustus 2005 

 

      Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 viii

SARI 
 
Heri Sutopo. 2005. Kesiapan Aparatur Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan 
Otonomi Daerah di Desa Karangsambung Kecamatan Kalibawang Kabupaten 
Wonosobo. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Semarang. 95 halaman.  
  
Kata Kunci: Kesiapan, Aparatur Pemerintah, Otonomi Daerah  

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah kesiapan 
aparat pemerintah Desa Karangsambung setelah diberlakukannya Undang-
Undang Pemerintah Daerah Tahun 2004 ? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
kesiapan aparatur pemerintah Desa Karangsambung dalam pelaksanaan Otonomi 
Daerah, untuk mengetahui apakah pemerintah Desa Karangsambung telah 
melaksanakan konsep Otonomi Daerah dan untuk mengetahui kendala-kendala 
yang dihadapinya dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Pendekatan wawancara dilakukan dengan 
tahapan-tahapan, yaitu: menggunakan petunjuk umum wawancara dan model 
wawancara baku terbuka, dan mengambil lokasi di Desa Karangsambung 
Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo. Fokus penelitian ini adalah 
kesiapan aparatur pemerintah Desa Karangsambung dalam pelaksanaan Otonomi 
Daerah, sumber data penelitian ini adalah Perangkat Desa Karangsambung beserta 
BPD Karangsambung. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data 
menggunakan teknik triangulasi, sedangkan metode analisis data yang digunakan 
bersifat deskriptif analisis.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Karangsambung 
belum melaksanakan konsep Otonomi Daerah secara penuh karena hal itu belum 
dilaksanakan oleh tiap-tiap perangkat secara maksimal dan optimal sehingga 
dalam implementasinya pun belum mencapai hasil yang optimal, konsep tersebut 
adalah Lima aspek yang menjadi indikator kesiapan aparatur pemerintah dalam 
pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu aspek kewenangan yang wajib untuk 
dilaksanakan, aspek desain organisasi yang berimplikasi terhadap profesionalisme 
kerja, aspek daftar kebutuhan pegawai dalam pelaksanaan program, aspek 
kebutuhan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang pelaksanaan program, 
aspek perencanaan biaya yang matang minimal dalam satu tahun anggaran,dari 
hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa aparatur pemerintah  Desa 
Karangsambung belum siap terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah yang menjadi 
kelemahanya adalah masih rendahnya kemampuan dari SDM dalam hal 
pengeolaan dana yang ada sebagai kendala untuk mencapai hasil yang optimal dan 
maksimal dalam rangka pelaksanaan Lima aspek yang menjadi indikator kesiapan 
dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, walupun disisi lain etos kerja aparatur sangat 
tinggi. Agar aparatur pemerintah Desa Karangsambung siap dalam pelaksanaan 
Otonomi Daerah maka penulis memberi saran agar setiap perangkat membuat dan 
melaksanakan rincian kewenangan yang wajib untuk dilaksanakan, setiap 
perangkat bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang berpedoman pada 
desain organisasi yang ada, setiap perangkat menyusun daftar kebutuhan dalam 
pelaksanaan program serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 
mendukung keberhasilan program sesuai dengan proporsi dana yang tersedia, dan 
setiap perangkat hendaknya menyusun perencanaan biaya atau estimasi dana 
secara matang sebelum membuat dan melaksanakan program. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat 

politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini 

terbentuk, struktur sejenis desa, masyarakat adat dan sebagainya telah menjadi 

institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan 

institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta 

relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukan dengan tingkat keragaman yang 

tinggi  

Sejalan dengan perkembangan jaman telah memberikan nuansa baru 

dalam sistem kenegaraan modern, sehingga kemandirian dan kemampuan 

masyarakat desa mulai berkurang kondisi ini sangat kuat terlihat dalam 

pemerintahan Orde Baru yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1974 melakukan sentralisasi, birokratisasi dan penyeragaman pemerintahan 

desa pada waktu itu, tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat adat 

pemerintahan asli, Undang-Undang ini melakukan penyeragaman secara 

nasional, hal ini kemudian tercermin dalam hampir semua kebijakan 

pemerintah pusat yang terkait dengan desa. 

Proses reformasi politik dan penggantian pemerintahan yang terjadi 

pada tahun 1998, telah diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 
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Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian mencabut Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. 

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 dalam Bab XI pasal 93-111 tentang penyelenggaraan pemerintah daerah, 

yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 bab XI pasal 200-216 dan PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman 

umum pengaturan mengenai desa menekankan pada prinsip-prinsip 

demokarasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta 

memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah. Dalam pasal 94 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bentuk pemerintahan desa terdiri atas 

Pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa dimana pemerintahan desa 

terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa (Sekdes, Kepala urusan, Kepala 

Dusun), sedangkan Badan Perwakilan Desa sesuai dengan pasal 104 adalah 

wakil penduduk desa yang dipilih dari dan oleh penduduk desa yang 

mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, dan 

mengawasi penyelenggaraan desa.dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya kepala desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan 

Perwakilan Desa dan melaporkan kepada Bupati. Dengan demikian 

mekanisme yang diterapkan telah mengalami perubahan yang sangat 

mendasar karena sebelumnya tidak diterapkan demikian. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Bab I, Pasal I, Tentang 

peraturan Daerah, menyebutkan bahwa yang namanya Desa atau yang disebut 

dengan nama lain yang selanjutnya disebut dengan desa adalah kesatuan 
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masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di 

daerah kabupaten. Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka desa dalam 

penyelenggaraan pemerintahannya mempunyai atanggungjawab yang penuh 

mengenai kemajuan desa tersebut, karena desa sebagai daerah otonom yang 

memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. 

Sehingga aparatur pemerintah desa dituntut untuk bisa mengakomodir dan 

menampung aspirasi masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahannya 

sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat 

tersebut dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. 

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang merupakan sub-sistem 

dari sistem penyelenggaraan pemerintah daerah maka hal itu tidak bisa lepas 

dari konsep dasar  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi 

Daerah. (Kaloh DRJ, 2002:57) 

Adapun konsep tersebut adalah: 

1. Membesarnya kewenangan dan tanggungjawab daerah otonom. 

2. Keleluasaan daerah untuk mengatur atau mengurus kewenangan semua 

bidang pemerintahan kecuali enam kewenangan. 

3. Kewenangan yang utuh dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 

pengendalian. 
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4. Pemberdayaan masyarakat, tumbuhnya prakarsa dan inisiatif, menyangkut 

peran masyarakat dan legislatif. 

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1974 dicabut dan diganti dengan undang-undang pemerintahan daerah 

yang baru yang di dalamnya mengandung pokok pikiran diantaranya adalah 

Kabupaten dan Kota hanya menganut asas Desentralisasi murni sedangkan 

asas Dekonsentrasi tidak lagi dipergunakan di daerah tersebut. 

Perubahan-perubahan tersebut telah mendapat sambutan positif dan 

penuh harapan bagi seluruh masyarakat di daerah dalam upaya meningkatkan 

pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat masyarakat dalam 

berdemorasi dan melaksanakan pembangunan daerah secara berkelanjutan.  

Setelah pemikiran program atau konsep mengenai mekanisme kerja 

aparatur pemerintah daerah sampai pada pemerintah desa yang terkemas 

dalam Undang-Undang pemerintahan daerah disepakati sebagai landasan 

operasional dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, apakah hal yang 

demikian sudah diikuti dengan segala kesiapan fisik maupun mental dari 

aparatur pemerintahnya, sehingga pelaksanaan Otonomi Daerah benar-benar 

akan terwujud sesuai dengan materi yang ada dalam Undang-Undang 

pemerintahan daerah tersebut. 

Masyarakat Desa Karangsambung sampai pada saat ini hampir 75 % 

dari penduduknya berpenghasilan sebagai petani musiman dan buruh tani, 

sedangkan 25 % penduduk terbagi kedalam beberapa macam kategori ada 

yang berpenghasilan sebagai pedagang, sebagai pegawai negeri sipil serta 



 

 
 

5

sebagai karyawan pabrik, melihat dari kondisi yang demikian itu berpengaruh 

pada pendapatan desa. Selain itu, dari sumber daya manusianya pun masih 

relatif rendah, hal ini terlihat dari rata-rata tingkat pendidikan masyarakat 

yang masih rendah, adapun rata-rata pendidikan masyarakat hanya berijasah 

SD, sehingga sektor pemerintahan desa pun para aparatur pemerintahnya 

banyak yang hanya berijasah SD, melihat dari latar belakang pendidikan para 

aparatur pemerintah desa baik langsung maupun tidak langsung akan 

berpengaruh terhadap kesiapan mereka dalam melaksanakan program 

pemerintah, yaitu otonomi daerah. Apalagi masih sangat minimnya potensi-

potensi daerah yang sekiranya dapat dijadikan tumpuan pembangunan desa. 

Desa Karangsambung merupakan salah satu desa di Kecamatan 

Kalibawang yang sekaligus sebagai pusat pemerintahan kecamatan, apabila 

dibandingkan dengan desa-desa yang lain yang ada di Kecamatan 

Kalibawang, desa Karangsambung relatif lebih maju dan modern, hal ini lebih 

disebabkan karena letaknya yang berdekatan dengan pusat pemerintahan 

Kecamatan. Namun demikian belum berpengaruh terhadap perubahan-

perubahan yang mendorong terhadap aparatur pemerintah desa dalam 

kesiapannya menyongsong Otonomi Daerah, hal ini terlihat dari masih sangat 

minimnya program-program kerja aparatur pemerintah desa yang langsung 

dapat menyentuh ke masyarakat, seperti halnya: program kerja untuk 

peningkatan perekonomian masyarakat, rendahnya pembinaan kehidupan 

masyarakat, masih rendahnya tingkat pemeliharan ketertiban dan 

ketenteraman masyarakat, sehingga dalam kehidupan masyarakat desa sering 
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terjadi tawuran baik antar warga dalam satu desa maupun antar desa, 

sedangkan dalam intern pemerintahan desa belum nampak adanya sistem 

kerja yang profesional. 

 
B. Rumusan Masalah 

Dari uraian tersebut diatas kemudian penulis dapat merumuskan 

masalah yang perlu untuk dikaji dan dibahas. 

Adapun masalah yang kami rumuskan adalah Bagaimanakah kesiapan 

Aparatur Pemerintah Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang, 

Kabupaten Wonosobo setelah diberlakukannya Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah tahun 2004 ? 

 
C. Tujuan penelitian 

Dalam penelitian ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tentang kesiapan aparatur pemerintah Desa 

Karangsambung Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo dalam 

pelaksanaan Otonomi Daerah. 

2. Untuk mengetahui apakah selama ini aparatur pemerintah desa telah 

melaksanakan konsep Otonomi Daerah 

3.  Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi aparatur pemerintah 

Desa Karangsambung dalam pelaksanaan konsep Otonomi Daerah. 

 
D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai kegunaan yang bersifat teoritis dan bersifat 

praktis, 



 

 
 

7

1. Kegunaan teoritis  

Yaitu kegunaan yang sifatnya memberikan sumbangan pemikiran 

yang berupa teori-teori dalam kaitannya dengan pelaksanaan Otonomi 

Daerah, hal ini terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang 

mengkaji masalah-masalah sosial yang sewaktu-waktu dapat berubah 

sesuai dengan kondisi dan perkembangan jaman, serta menambah 

kekhasanahan pengetahuan tentang pelaksanaan Otonomi Daerah yang 

sekarang baru dijalankan. 

2. Kegunaan Praktis  

a. Memberikan informasi serta masukan kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan, khususnya bagi lembaga atau instansi pemerintah. 

b. Membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh lembaga 

pemerintah (desa) dalam usaha melaksanakan Otonomi Daerah yang 

sesuai dengan Undang-Undangnya, khusunya Desa Karangsambung 

Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo. 

 
E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, 

maka sistematika skripsi ini ditulis dengan struktur berikut ini: 

Bab I.  Pendahuluan, yang terdiri atas Latar Belakang, Identifikasi 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan 

Penelitian, Sistematik. 

Bab II. Telaah Pustaka atau Landasan Teori  
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 Bab ini memuat tentang tugas dan kewajiban Pemerintah Desa 

menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi 

Daerah, serta tugas dan kewajiban Pemerintah Desa menurut 

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2000 

Tentang Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa  

Bab  III. Metode Penelitian  

 Menguraikan bagian-bagian tentang Dasar Penelitian, fokus 

Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Model 

Analisis Data 

Bab  IV. Hasil dan Pembahasan  

 Memuat tentang uraian laporan hasil penelitian dan pembahasan 

hasil penelitian. 

Bab  V. Penutup 

 Berisi simpulan dan saran 

 
F. BATASAN OPERASIONAL 

Skripsi ini berjudul “KESIAPAN APARATUR PEMERINTAH 

DESA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI DESA 

KARANGSAMBUNG KECAMATAN KALIBAWANG  KABUPATEN 

WONOSOBO“, untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan 

pemahaman, maka perlu memberikan penegasan istilah yang dipakai dalam 

judul skripsi ini.  

1. Kesiapan aparatur pemerintah desa adalah kemampuan aparatur 

pemerintah dalam hal ini Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, 



 

 
 

9

Kepala Urusan yang meliputi urusan pemerintahan, urusan keuangan, 

urusan pembangunan, urusan umum, urusan kesejahteraan sosial, dalam 

pengadaan dan pelaksanaan aspek rincian kewenangan yang wajib untuk 

dilaksanakan, aspek desain organisasi, aspek daftar kebutuhan pegawai, 

aspek daftar sarana dan prasarana, aspek perkiraan kebutuhan biaya untuk 

melaksanakan kewenangan minimal dalam satu tahun. 

2. Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah aparatur pemerintah dalam 

penyelenggaraan pemerintahannya dituntut untuk transparan, akuntabel 

profesional, serta adanya partisipasi warga (Teguh yuwono, 2001:75). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah 

Undang-Undang  No 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa pemerintah 

desa adalah sebagaimana yang tertera dalam pasal 95, yaitu terdiri atas Kepala 

Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa yang 

mempunyai tugas dan kewajiban tertentu. 

Undang-undang No 32 Tahun 2004  (hasil revisi dari Undang-undang 

No 22 Tahun 1999) pasal 202 menjelaskan pemerintah desa secara lebih rinci 

dan tegas yaitu bahwa, pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan 

perangkat desa, adapun yang disebut perangkat desa disini adalah Sekretaris 

Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti Kepala Urusan, dan unsur 

kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain.  

Perangkat desa sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan Menteri 

Dalam Negeri No 64 Tahun 1999 pasal 8 ayat 2 terdiri atas : 

1. Unsur staf, yaitu pelayanan seperti Sekretaris Desa dan atau tata usaha. 

2. Unsur pelaksana, yaitu unsur pelakasana teknis lapangan, seperti urusan 

pamong tani desa dan urusan keamanan. 

3. Unsur wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala Desa diwilayah bagian desa, 

seperti Kepala Dusun, yang jumlah dan sebutannya sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 

10 
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Adapun tugas dan fungsi pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa 

dan perangkat desa beserta unsur-unsur yang ada didalamnya adalah  

Tugas Kepala Desa:  

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa,  

2. Membina kehidupan masyarakat desa,  

3. Membina perekonomian desa,  

4. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masayarakat  desa,  

5. Mendamaikan perselisihan masyarakat masyarakat di desa, dan 

6. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk 

kuasa hukum.  

Kewajiban Kepala Desa  

1. Bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa  

2. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. 

Tugas dan tanggungjawab Kepala Desa juga tidak bisa lepas dari peran 

perangkat desa dalam melaksanakan penyelenggaran tugas-tugas 

pemerintahan desa sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya masing-

masing. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6, 7, dan 8 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi Desa. 

Di dalam pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1981 

dinyatakan : 

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa 

dan pemimpin Sekretaris Desa. 
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2. Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan desa serta memberikan pelayanan 

kepada Kepala Desa. 

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Sekretaris 

Desa mempunyai tugas dan fungsi: 

a. Melaksanakan surat menyurat, kearsipan dan laporan. 

b. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa 

berhalangan melaksanakan tugasnya. 

Sedangkan kedudukan, tugas, dan fungsinya telah diatur di dalam 

pasal 7 sebagai berikut: 

a. Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala 

Dusun dalam wilayah kerjanya. 

b. Kepala Dusun mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepala Desa 

dalam kepemimpinan Kepala Desa dalam wilayah kerjanya. 

Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana diimaksud dalam ayat 2, 

Kepala Dusun mempunyai fungsi: 

a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan ketertiban di 

wilayah kerjanya. 

b. Melaksanakan keputusan desa di wilayah kerjanya. 

 Sedangkan pasal 8 mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi 

Kepala Urusan sebagai berikut: 

a. Kepala Urusan berkedudukan sebagai pembantu Sekretaris Desa dalam 

bidang tugasnya. 
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b. Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretaris 

Desa dalam bidang tugasnya. 

Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 

Kepala Urusan mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan kegiatan urusan pemerintah, urusan pembangunan, 

ursan umum, urusan kesejahteraan rakyat dan urusan keuangan sesuai 

dengan bidang tugasnya masing-masing. 

b. Melaksanakan administrasi Kepala Desa. 

Sedangkan dalam pasal 94, menyebutkan di desa dibentuk 

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang merupakan 

pemerintahan desa. 

Adapun dalam pasal 104 menyebutkan Badan Permusyawaratan 

Desa adalah suatu lembaga pemerintahan desa yang berfungsi mengayomi 

adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemerintah desa. 

 
B. Pemerintah Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo 

Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Desa 

Pada Bab I Pasal I, bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa dan 

Perangkat Desa. 

Dengan demikian dalam kegiatan pemerintahan desa dilaksanakan oleh 

Kepala Desa beserta perangkatnya dan Badan Permusyawaratan Desa. 
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Berdasarkan pada Peraturan Daerah ini, terdapat dua pokok organisasi 

pemerintahan desa, yaitu: 

1. Pola Minimal 

Dalam organisasi pemerintahan desa dengan pola minimal, 

pemerintah desa  terdiri atas: 

a. Kepala Desa  

b. Sekretariat Desa yang terdiri dari tiga urusan yaitu: Urusan 

Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Umum. Urusan-urusan 

tersebut di atas masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala 

Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Sekretaris 

Desa. 

c. Kepala Dusun 

2. Pola Maksimal 

Dalam organisasi pemerintahan desa dengan pola maksimal, 

pemerintah desa terdiri atas: 

a. Kepala Desa  

b. Sekretariat Desa yang terdiri atas 5 (lima) urusan yaitu: Urusan 

Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Kesejahteraan Sosial, 

Urusan Keuangan, dan Urusan Umum. 

 Urusan-urusan tersebut di atas masing-masing urusan dipimpin 

oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab pada Sekretaris Desa. 
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c. Kepala Dusun. 

Berdasarkan pada Bab III pasal 5 ayat 1 Kepala Desa 

mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: 

1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

Desa, 

2) Membina kehidupan masyarakat, 

3) Membina perekonomian Desa, 

4) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, 

5) Mendamaikan perselisihan masyarakat desa, mewakili desanya di 

dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya. 

Sedangkan Sekretariat Desa menurut pasal 6 adalah meliputi 

unsur staf yang berada di bawah Kepala Desa, sekretariat Desa 

dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa. 

Bab II pasal 7 Sekretaris Desa mempunyai tugas untuk 

menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi 

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta membantu 

pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa. 

Untuk lebih jelasnya maka kami sertakan penjelasan mengenai 

beberapa Kepala Urusan yang merupakan bagian dari Sekretariat Desa 

beserta tugas-tugasnya: 

1) Urusan Pemerintahan 
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Kepala Urusan pemerintahan dan anggotanya ini mempunyai 

tugas menyusun rencana,mengevaluasi pelaksanaan,dan 

penyusunan laporan bidang pemerintahan.  

2) Urusan Pembangunan  

Urusan ini mempunyai tugas menyusun rencana 

pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan 

dibidang pembangunan desa dan kesejahteraan sosial. 

3) Urusan Umum 

Kepala Urusan ini mempunyai tugas melakukan urusan 

ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan 

dan rumah tangga. 

4) Urusan Kesejahteraan Sosial 

Kepala Urusan ini mempunyai tugas menyusun rencana, 

mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun 

laporan bidang kesejahteraan sosial.   

5) Urusan Keuangan  

Kepala Urusan keuangan mempunyai tugas menyusun 

rencana, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan keuangan 

desa. 

Sedangkan Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala 

Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa di dalam wilayah 

kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Untuk menjalankan fungsinya secara optimal sedikitnya ada 7 

(tujuh) elemen utama penyelenggaraan Otonomi Daerah menurut 

Mawardi (dalam Mardiasmo, 2003:3) 

1) Adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah 

daerah, urusan tersebut merupakan isi otonomi yang menjadi dasar 

bagi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri. 

2) Adanya kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi 

yang diserahkan kepada daerah. 

3) Adanya personil, yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk 

menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumahtangga daerah 

yang bersangkutan. 

4) Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan 

otonomi daerah. 

5) Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-

wakil rakyat yang telah mendapat legitimasi untuk memimpin 

penyelenggaraan pemerintah daerah. 

6) Adanya menejemen pelayanan publik agar dapat berjalan secara 

efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel. 

7) Adanya pengawasan, supervisi, monitoring, dan evaluasi yang 

efektif dan efisien. 
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Dari ketujuh elemen tersebut, menurut Mawardi pemerintah akan 

dapat menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan Otonomi 

Daerah. 

 
C. Esensi dan Prinsip Undang-Undang Pemerintahan Daerah  

Apabila kita mempelajari secara cermat tentang Undang-Undang ini, 

maka esensinya yang sebenarnya adalah adanya empat paradigma yang 

digunakan dalam mewarnai batang tubuh Undang-Undang tersebut yaitu 

kedaulatan rakyat, demokrasi, pemberdayaan masyarakat serta pemerataan 

dan keadilan (Wasistiono Sadu, 2002:2). 

Undang-Undang No 32 tahun 2004 sebagai hasil revisi dari Undang-

Undang No. 22 Tahun 1999, dalam konsiderannya telah menegaskan bahwa 

prinsip Otonomi Daerah adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah 

otonom diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan 

pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang ini. daerah otonom juga mempunyai kewenangan membuat 

kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, 

dan pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan pada peningkatan 

kesejahteraan rakyat. 

Dengan demikian Otonomi Daerah yang merambah sampai pada 

Otonomi Desa, maka hal yang harus ditekankan dan dilaksanakan sebagai 

paradigma baru dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah adalah 

keterlibatan masyarakat dalam hal mekanisme tatanan pemerintahan desa, 

yaitu dengan melibatkan peranan warga masyarakat dalam melaksanakan 
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nilai-nilai kedaulatan rakyat, nilai-nilai demokrasi, pemberdayaan masyarakat 

agar tercapai pemerataan dan keadilan. 

Secara umum dengan adanya Undang-Undang Pemerintah Daerah telah 

merubah pola pertanggungjawaban pemerintah daerah, yang semula bersifat 

khirarkis ke atas kemudian berubah menjadi khierarkis ke samping. Rakyat 

melalui wakil-wakilnya yang ada di Legislatif dapat secara langsung maupun 

tidak langsung mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Begitu juga 

dengan sistem kepemerintahan yang ada ditingkat desa .Dulu pola 

pertanggungjawabannya seorang Kepala Desa terhadap rakyatnya melalui 

sebuah Lembaga Musyawarah Desa yang sekaligus Kepala Desa sebagai 

ketua Lembaga Musyawarah Desa tersebut, (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1979). 

Kemudian sekarang berubah menjadi, seorang Kepala Desa 

bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan  Desa, 

(Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 

2004). 

Selain itu perubahan yang mendasar terjadi pada status desa, dimana 

sekarang ini desa merupakan daerah yang otonom, karena lembaga desa 

dengan Kabupaten seperti juga lembaga antara daerah Propinsi dengan daerah 

kota yang bersifat bebas (tidak dalam hubungan yang khierarkis), sehingga 

Desa dituntut untuk lebih bisa mandiri dengan segala potensi yang ada. 
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D. Good Governance dan Keterlibatan Masyarakat sebagai Prasyarat 

Pelaksanaan Otonomi Daerah 

Sistem kerja  pemerintahan yang baik (good governance) dapat menjadi 

kenyataan apabila didukung adannya komitmen dan keterlibatan semua pihak 

yaitu pemerintah dan masyarakat. 

 Good governance yang efektif menuntut adanya “Alignment” 

(koordinasi) yang baik, dan integritas profesional serta etos kerja dan moral 

yang tinggi. 

UNDP (dalam Sedarmayanti, 2003:4) mendefinisikan Governance 

sebagai “The exercise of political, economic, and administrative authority to 

manage a nations affair at all lavels”. Berdasarkan definisi ini, maka 

governance mempunyai tiga kaki,yaitu: 

1. Economic governance meliputi proses pembuatan keputusan yang 

memfasilitasi terhadap equity, poverty, and quality of live. 

2. Political governance adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan. 

3. Administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan. 

Karakteristik Good Governance yang saling memperkuat dan tidak 

dapat berdiri sendiri. UNDP (dalam Sedarmayanti, 2003:7-8). 

1. Partisipation. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan 

keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi 

legitimasi yang mewakili kepentingannnya. 

2. Rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa 

perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia. 
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3. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus 

informasi. 

4. Consensus orientation. Good governance menjadi peranntara kepentingan 

yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan 

yang lebih luas, bak dalam hal kebijakan maupun prosedur. 

5. Responsiveness. Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani 

setiap stakeholders. 

6. Effektiveness and efficiency. Proses dan lembaga yang menghsilkan 

sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber 

yang tersedia sebaik mungkin. 

7. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor 

swasta dan masyarakat bertanggungjawab kepada publik dan lembaga 

stakeholders. 

8. Strategic vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai persepektif 

good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke 

depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan. 

 

E. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Sebagai Strategi dalam 

Menghadapi dan Melaksanakan Konsep Otonomi Daerah  

Menurut Mendiknas (dalam Sedarmayanti, 2003:127), yang disebut 

kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas penuh tanggungjawab yang 

dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat 

dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu. 
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Mendiknas (dalam Sedarmayanti, 2003:127) menjabarkan elemen-

elemen kompetensi sebagai berikut: 

1. Landasan kepribadian. 

2. Penguasaan ilmu dan ketrampilan. 

3. Kemampuan berkarya. 

4. Sikap dan prilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan 

ilmu dan ketrampilan yang dikuasai. 

5. pemahaman kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan 

keahlian dalam berkarya. 

Covey, Roger dan Rebecca Merril (dalam Sedarmayanti, 2003:128) 

menyatakan bahwa kompetensi mencakup hal sebagai berikut : 

1. Kompetensi teknis , pengetahuan dan keahlian: umtuk mencapai hasil yang 

telah disepakati, kemampuan untuk memikirkan persoalan dan mencari 

alternatif baru, 

2. Kompetensi konseptual: kemampuan melihat gambar besar, untuk menguji 

berbagai pengandaian dan mengubah perspektif , 

3. Kompetensi untuk hidup dalam ketergantungan kemampuan: guna 

berinteraksi secara efektif dengan orang lain, termasuk kemampuan 

mendenganr, berkomunikasi, mendapatkan alternatif lain, kemampuan 

untuk melihat dan beroprasi secara efektif dalam berorganisasi atau sistem 

yang utuh. 

Kompetensi sumber daya aparatur pemerintah mempunyai cakupan 

yang jauh lebih komperhensif, yaitu: 
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1. Motif (Motive) yaitu kebutuhan dasar seseorang yang mengarahkan cara 

berpikir dan bersikap. 

2. Sifat-sifat dasar (Trait) yang menentukan cara seseorang bertindak atau 

bertingkah laku. 

3. Citra Pribadi (self image) yaitu pandangan seseorang terhadap identitas dan 

kepribadiannya sendiri. 

4. Peran kemasyarakatan (social role) yaitu bagaiman seseorang melihat 

dirinya dalam interaksinya dengan orang lain. 

5. Pengetahuan (knowledge) yang dapat dimanfaatkan dalam tugas atau 

pekerjaan tertentu, dan  

6. Ketrampilan (skill) kemampuan teknis untuk melakukan sesuatu dengan 

baik. 

Tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah dalam 

pelaksanaan Otonomi Daerah (Sedarmayanti, 2003:152) 

1. Pemikiran strategis, yaitu kemampuan untuk memahami kecenderungan 

perubahan lingkungan yang cepat, ancaman kompetisi, kekuatan dan 

kelemahan organisasi, serta sanggup mengidentifikasi respons strategis 

terhadap semua tantangan secara optimal. 

2. Kepemimpinan dalam perubahan, yaitu kemampuan mengkomunikasikan 

visi strategis organisasi kepada seluruh pihak yang terkait. 

3. Manajemen hubungan, yaitu kemampuan membina dan mempengaruhi 

hubungan ditengah-tengah kompleksnya jaringan kerja, lembaga swadaya 

masyarakat. 
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F. Capasity Building dalam Mewujudkan Tujuan Penyelenggaraan       

Pemerintahan 

Capasity building merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dan tidak bisa 

ditawar-tawar lagi, karena tuntutan kapasitas tidak hanya dibutuhkan oleh 

individu pemegang dan penyelenggara pemerintahan secara personal tetapi 

juga kolektifiitas kelembagaan baik yang meliputi institusi maupun kapasitas 

kebijakannya (Teguh yuwono, 2003:3). 

Menurut Janet L.finn dan Barry (dalam Yuwono, 2003:3) 

mendefinisikan capacity building “the extent to wich they (staff) demonstrate 

concrete contributions to personal, organisational and community 

development ” (sampai seberapa jauh staf mampu menunjukan kontribusi 

yang nyata terhadap pengembangan personal organisasi dan masyarakat). 

Menurut Valentine Udoh (dalam Yuwono, 2003:4) mendefinisikan 

Capacity building sebagai pembangunan kapasitas adalah upaya untuk 

meningkatkan kemampuan masyarakat pada bangsa-bangsa yang sedang 

berkembang untuk mengembangkan ketrampilan menejemen dan kebijakan 

yang esensial yang dibutuhkan untuk membengun struktur budaya, sosial 

politik, ekonomi dan sumber daya manusia mereka ,sehingga mereka mampu 

eksis dalam percaturan global. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi capacity building (Teguh Yuwono, 

2003:6) 

1) Komitmen bersama dari seluruh aktor yang terlibat dalam sebuah 

organisasi, 
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2) Kepemimpinan, merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam 

mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program pembangunan kapasitas 

personal dan kelembagaan sebuah organisasi, 

3) Reformasi peraturan, 

4) Reformasi kelembagaan, reformasi ini menunjuk pada pengembangan 

iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaran program kapasitas 

personal dan kelembagaan menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai. 

5) Pengakuan kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. 

Ada beberapa syarat yang perlu diketahui sebelum sebuah program 

pembangunan kapasitas pemerintahan dilakukan, persyaratan itu antara lain: 

partisipasi, inovasi, akses informasi, akuntabilitas, dan kepemimpinan 

organisasi (Teguh yuwono, 2003:7-8).   

 
G. Kesiapan Aparatur Pemerintah Dalam Otonomi Daerah 

Menurut Bambang Yudoyono (2003:119) kesiapan aparatur pemerintah 

dalam konteks Otonomi Daerah dapat diamati dari dua sisi, yaitu: 

1. Kesiapan konsep  

Yaitu suatu kesiapan yang akan tampak dari rumusan hasil diskusi 

yang dilakukan secara intensif untuk mengakomodasi pemikiran-

pemikiran cemerlang dalam rangka memperoleh konsep final pengelolaan 

daerah berdimensi jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. 

2. Kesiapan menjabarkan konsep 

Yaitu kesiapan dalam menjabarkan suatu konsep kedalam rincian 

langkah-langkah kebijakan tampak dari tersedianya program operasional, 
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tahapan-tahapan pencapaiannya, rancangan berbagai peraturan, rencana 

pengembangan serta langkah-langkah nyata yang telah ditempuh selama 

persiapan. 

Aspek substantif sebagai indikator kesiapan pelaksanaan otonomi 

daerah yang penekanannya pada aparatur pemerintah (Bambang Yudoyono, 

2003:126-128) yaitu: 

1. Tersedianya rincian kewenangan minimal yang wajib dilaksanakan oleh 

daerah otonom beserta kegiatan-kegiatan yang menyertai. 

Keputusan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 1999 Tentang 

Pedoman Pengaturan Mengenai Desa, telah dijelaskan mengenai 

kewenangan-kewenangan Desa, antara lain: 

a) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. 

b) Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

belum dilaksanakan oleh daerah dan oleh pemerintah. 

c) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Propinsi, dan atau 

Pemerintah Kabupaten.  

Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Pemerintah Daerah menjelaskan 

bahwa  kewenangan  yang wajib dilaksanakan oleh daerah meliputi bidang 

pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian 

perhubungan , industri, dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan 

hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. 
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Ramses Hutagalung (dalam Mardiasmo, 2003:89) menjelasan 

tentang kriteria yang menjadi kewenangan wajib oleh daerah adalah 

sebagai berikut: 

a) Melindungi hak-hak konstitusional perorangan ataupun kelompok 

masyarakat  

b) Melindungi kepentingan nasional yang ditetapkan berdasarkan 

konsensus nasional, dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, 

kesejahteraan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum. 

c) Memenuhi komitmen nasional yang berkaitan dengan perjanjian dan 

konvensi internasional  

2. Desain organisasi pemerintah  

Perda Kabupaten wonosoobo No 3 Tahun 2000 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Pemerintah Desa, memberikan dua  konsep desain 

organisasi pemerintah desa yaitu: 

a) Desain organisasi dengan pola minimal yang terdiri dari 

1) Kepala Desa  

2) Sekretariat Desa terdiri dari tiga  urusan 

3) Kepala dusun 
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Gambar  i 

 

 

b) Desain organisasi dengan pola maksimal yang terdiri dari: 

1) Kepala Desa  

2) Sekretariat Desa yang terdiri dari lima urusan 

3) Kepala Dusun 
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URUSAN PEMBANGUNAN 
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Gambar ii 

 

3. Daftar kebutuhan pegawai/aparatur 

Penetapan kewenangan yang wajib dilaksanakan membawa 

konsekuensi pembiayaan yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah 

daerah ataupun pemerintah pusat sebagai kebutuhan pegawai atau aparatur 

KEPALA DESA 

DUSUN 

URUSAN UMUM 
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PEMBANGUNAN 
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di dalam merealisasikan kewenangan tersebut di atas. Dalam hal ini 

menggunakan konsep Money Follows Function, yang berarti bahwa 

kewenangan yang diserahkan kepada daerah harus  diikuti dengan 

pembiayaan yang sesuai dengan besarnya beban  kewenangan 

(desentralisasi fiskal). Sumber-sumber penerimaan daerah sebagai daftar 

kebutuhan aparatur dalam pelaksanaan desentralisasi adalah dari 

pendapatan aseli daerah, dana perimbangan (meliputi bagi hasil, DAU, dan 

DAK), pinjaman daerah, dan sumber lain penerimaan yang sah.  

4. Daftar kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan  

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan selayaknya disesuaikan 

dengan rencana program kerja yang akan dilaksanakan selama satu periode 

kepemimpinan atau paling tidak sampai pada terlaksananya program kerja 

yang dimaksud, sebab sarana dan prasarana disini adalah sebagai 

penunjang terlaksananya progaram kerja. 

5. Perkiraan kebutuhan biaya untuk melaksanakan kewenangan wajib 

minimal dalam satu tahun anggaran. 

Perangkat pemerintah yang bersangkutan harus mempunyai daftar 

rancangan biaya atau estimasi dana yang dibutuhkan dalam merealisasikan 

program kerja, sehingga  apabila terjadi kekurangan dana yang tidak sesuai 

dengan rencana akan dapat segera teridentifikasi.  
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H. Karakteristik Kerangka Kerja Sebagai Indikator Kinerja yang Baik 

Untuk membantu dan mengukur apa yang telah dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah, aktivitas suatu kegiatan pemerintah dapat dijabarkan 

dalam tiga jenis yaitu  input, output dan outcome. Input mencakup segala 

sumber daya yang digunakan sebagai konstribusi dalam menghasilkan produk 

atau jasa, seperti tenaga kerja, dana, peralatan, dan sebagainya. Output 

merupakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi yang akan 

dimanfaatkan oleh customer seperti jumlah layanan yang telah diberikan, aset 

yang terbangun dan sebagainya. Outcome merupakan manfaat yang diterima 

langsung oleh customer atas produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu 

organisasi.  

Idealnya outcome yang menjadi tujuan utama yang ingin diwujudkan 

oleh instansi pemerintah. Dengan demikian outcome ini yang akan 

menggambarkan capaian kinerja utama organsasi. Namun demikian dalam 

pengukuran kinerja tidaklah dapat difokuskan pada capaian outcome semata. 

Menurut Sjahruddin Rasul (dalam Mardiasmo, 2003:21) salah satu 

pendekatan dalam pengukuran kinerja adalah dengan melihat hubungan antara 

input, output, dan outcome, yaitu ekonomis, efisiensi, efektivitas, pelayanan 

prima(excellency), dan keadilan (equity). Diagram di bawah ini menetapkan 

elemen dasar dari program atau struktur kerja dan menekankan hubungan 

diantara elemen-elemen ini. Hubungan ini menyangkut aspek utama dari 

kinerja guna  memantau dan mengevaluasi hubungan diantara aspek-aspek 

utama kinerja tersebut. 
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Gambar iii 

 

I. Kerangka Teoritik 

Menurut Snelbecker (dalam Moleong, 2002:34) mendefinisikan teori 

sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang 

mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan 

lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana 

untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. 
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Marx dan Goodson (dalam Moleng, 2002:35) menyatakan bahwa teori 

ialah aturan yang menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang 

berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi 

simbolik dari: 

1. Hubungan-hubungan yang dapat diamati diantara kejadian-kejadian yang 

diukur, 

2. Mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan 

demikian, 

3. Hubungan-hubungan yang disimpulkan serta mekanisme dasar yang 

dimaksudkan untuk data dan yang diamati tanpa adanya manifestasi 

hubungan empiris apapun secara langsung. 

Dari kedua pendapat diatas peneliti menarik sebuah kerangka teoritik 

sebagai berikut: 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Dasar penelitian 

Topik yang dikaji dalam penelitian ini adalah kesiapan aparatur 

pemerintah desa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam penelitian ini 

akan memilih Desa Karangsambung Kecamatan Kalibawang kabupaten 

Wonosobo sebagai lokasi penelitian, dengan alasan bahwa sebagian besar dari 

aparatur pemerintah Desa Karangsambung latar belakang pendidikannya 

masih rendah yaitu antara Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama, 

potensi sumber daya alam yang renvdah sehingga berpengaruh terhadap 

pendapatan desa, letak Desa Karangsambung yang jauh dari kota Kabupaten 

serta  status Desa Karangsambung sebagai desa tertinggal. Sehingga perlu 

diketahui bagaimana kesiapan aparatur pemerintah Desa Karangsambung 

dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. 

 
B. Fokus Penelitian 

Tidak ada satu pun penelitian yang dapat dilakukantanpa adanya fokus. 

Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan, yaitu: 

1. Penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya 

fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak, 

2. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk 

menyaring informasi yang mengalir masuk (Moleong, 2002:237). 
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Penelitian ini terfokus pada bagaimana kesiapan aparatur pemerintah 

desa, apakah mereka telah siap melaksanakan konsep Otonomi Daerah yang 

intinya pelaksanaan lima aspek substansi pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu  

1. Aspek tersedianya rincian kewenangan yang wajib dilaksanakan  

2. Aspek desain organisasi perangkat pemerintah 

3. Aspek daftar kebutuhan pegawai atau aparatur 

4. Aspek kebutuhan sarana dan prasarana  

5. Aspek perkiraan kebutuhan biaya untuk melaksanakan kewenangan wajib 

minimal dalam satu tahun.    

 
C. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2002:112) sumber data 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama, sumber data utama dicatat melalui catatan 

tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes,pengambilan foto atau 

film.Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan 

berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, 

mendengar, dan bertanya (Moleong, 2002:113). 

Untuk memperoleh data, maka kami menggunakan berbagai sumber, 

antara lain: 
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1. Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa beserta 

perangkatnya, yang termasuk di dalamnya adalah Sekretaris Desa, Kepala 

Dusun, serta semua Kepala Urusan yang ada. 

2. Informan 

Untuk pengecekan tentang kebenaran hasil wawancara yang 

didapat dari responden, maka dalam peneitian ini anggota Badan 

Permusyawaratan Desa sebagai informannya. 

3. Dokumen 

 Guba dan Linkoln dalam Moleong (2002:161) mendefinisikan 

dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, dan biasanya dibagi atas 

dokumen resmi dan dokumen pribadi. 

Dokumen ini dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan data 

pribadi yang berupa arsip-arsip yang berkaitan dengan tugas dan 

tanggungjawab setiap individu sebagai aparatur pemerintah desa sebagai 

pendukung hasil wawancara, termasuk di dalamnya adalah arsip yang 

berkaitan dengan rincian kewenangan yang wajib untuk dilaksanakan oleh 

daerah otonom, arsip desain organisasi pemerintah desa, arsip daftar 

kebutuhan pegawai atau aparatur pemerintah desa, arsip kebutuhan sarana 

dan prasarana, arsip perkiraan kebutuhan biaya dalam melaksanakan 

kewenangan minimal dalam satu tahun. 

 



 

 
 

38

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 

digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Metode Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu,percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) atau yang 

mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (interviewee),atau yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002:137). 

Tujuan dari wawancara disini adalah untuk mencari informasi dari 

responden dan informan tentang pelaksanaan lima aspek yang menjadi 

indikator kesiapan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan Otonomi 

Daerah yang meliputi aspek rincian kewenangan yang wajib dilaksanakan, 

aspek desain organisasi, aspek kebutuhan pegawai atau aparatur, aspek 

kebutuhan sarana dan prasarana, serta aspek perkiraan kebutuhan biaya 

untuk melaksanakan kewenangan minimal dalam satu tahun. 

Ada bermacam-macam cara pembagian jenis wawancara yang 

dikemukakan dalam kepustakaan, diantaranya dikemukakan oleh Patton 

(dalam Moleong, 1980:197) dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

dua model wawancara yaitu: 

a. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, yaitu jenis 

wawancara yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:  

1) pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok 

yang dinyatakan dalam proses wawancara, 
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2) Penyusun pokok-pokok itu dilakukan sebelum wawancara 

dilakukan, 

3) Pokok-pokok yang yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara 

berurutan, 

4) Penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara dalam hal 

tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya, 

5) Petunjuk wawancara hanya berisi petunjuk secara garis besar 

tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok 

yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya. 

b. Wawancara baku terbuka, yaitu jenis wawancara yang menggunakan 

seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya, dan 

cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden. 

2. Metode Observasi 

Metode ini diartiakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Rachman 

Maman,1999:77). 

 Observasi dilakukan untuk mengamati tentang keberadaan lima 

aspek yang menjadi indikator kesiapan aparatur pemerintah desa 

Karangsambung dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang tampak dari 

luar, kelima aspek tersebut adalah aspek rincian kewenangan yang wajib 

untuk dilaksanakan oleh daerah otonom, aspek desain organisasi 

pemerintah desa, aspek daftar kebutuhan pegawai atau aparatur pemerintah 
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desa, aspek kebutuhan sarana dan prasarana, aspek perkiraan kebutuhan 

biaya dalam melaksanakan kewenangan minimal dalam satu tahun. 

 (Pedoman observasi terlampir) 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data 

melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-

buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian (Rachman Maman, 1999:96). 

Dengan demikian untuk melengkapi data dalam penelitian kami, 

maka kami mengambil beberapa dokumen yang berkaitan dengan hal 

tersebut dibawah ini:  

a. Arsip yang berkaitan dengan aspek rincian kewenangan yang wajib 

untuk dilaksanakan oleh daerah otonom  

b. Aspek desain organisasi pemerintah desa 

c. Aspek daftar kebutuhan pegawai atau aparatur pemerintah desa 

d. Aspek kebutuhan sarana dan prasarana 

e. Aspek perkiraan kebutuhan biaya dalam melaksanakan kewenangan 

minimal dalam satu tahun. 

 
E. Objektivitas Data 

Untuk menetapkan keabsahan (trustworthines) data atau yang sering 

disebut objektivitas data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik 

pemeriksaan  didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. 
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Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan 

(kredibility), keterahlian (transferability), kebergantungan (dependability), 

dan kepastian (confirmability) (Moleong, 2002:173). 

Dalam penelitian ini teknik pemeriksan data dengan menggunakan 

teknik triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan sumber. Menurut Patton 

(dalam Moleong, 2002:178) triangulasi degan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. 

Dalam hal ini data yang diperoleh melalui wawancara dengan perangkat 

desa akan dicek kembali dengan data hasil wawancara dengan sebagian 

anggota Badan Permusyawaratan Desa, jika data-data tersebut sesuai maka 

objektivitas data dapat dipercaya. 

1. Metode Analisis Deskriptif 

 Dalam menganalisis data, kami menggunakan metode analisis data 

deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis data yang berpola menggambarkan 

apa yang ada di lapangan dan mengupayakan penggambaran data. 

 Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penggunaan metode 

analisis deskriptif  yang kami gunakan yaitu mengupayakan suatu 

penelitian dengan cara menggambarkan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta dari suatu peristiwa serta sifat-sifat tertentu. Sumadi 

Surjabrata (dalam Sudjarwo, 2001:52). 

Dengan kata lain, penelitian deskriptif berupaya mengalihkan suatu 

kesan terhadap sesuatu melalui panca indera dengan menuangkan dalam 
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bentuk tulisan, baik kondisi awal, saat proses sampai akhir, dari sesuatu 

permasalahan yang diamati. 

Dalam tahap analisis data yang dilakukan oleh peneliti di lapangan 

dapat di gambarkan sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

  

 Sumber: Milles dan Michael Huberman (1992:20) 

 

Gambar di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data, yaitu dilakukan dengan mengadakan wawancara, 

observasi dan dokumentasi. 

b. Reduksi Data 

1) Data yang terkumpul dipilih dan dikelompokan berdasarkan data 

yang mirip sama. 

2) Data kemudian diorganisasikan untuk mendapat simpulan data 

sebagai bahan penyajian data. 

c. Penyajian Data, setelah data diorganisasikan kemudian data disajikan 

dalam uraian-uraian naratif yang disertai dengan bagan atau tabel 

untuk memperjelas data. 

 

Pengumpulan data 

 

Reduksi data 
 

Penyajian data 

 

Kesimpulan 
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d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi, setelah data disajikan maka 

dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi serta intervikasi dari 

ketiga komponen tersebut di atas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Desa Karangsambung 

a. Lokasi Penelitian 

Daerah penelitian yang digunakan sebagai objek penelitian 

adalah di desa Karangsambung Kecamatan Kalibawang Kabupaten 

Wonosobo. Desa Karangsambung dengan luas wilayah 591.775 hektar 

yang terletak 26 Km sebelah tenggara Ibu Kota Kabupaten Wonosobo. 

Desa Karangsambung terletak pada ketinggian 300-600 meter di atas 

permukaan laut. Secara administratif, Desa Karangsambung mempunyai 

batas-batas yang terdiri dari : 

Sebelah Utara  : Desa Tempurejo 

Sebelah Selatan : Desa Dempel 

Sebelah Barat : Kec. Kaliwiro  

Sebelah Timur : Kec. Kepil 

b. Pendidikan  

Berdasarkan komposisi penduduk menurut pendidikan, dapat 

diketahui jumlah penduduk Desa Karangsambung dari tingkat Sekolah 

Dasar (SD), sampai jenjang Perguruan Tinggi (PT). Tingkat Pendidikan 

penduduk dapat dilihat sebagai berikut: 1.681 pada tingkat Sekolah 
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Dasar (SD); 429 pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP); 370 

pada tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU); dan 97 pada tingkat 

Perguruan Tinggi (PT). Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel 1  

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Karangsambung 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Perguruan Tinggi 42 orang 

2 SMA 241 orang 

3 SMP 425 orang 

4 SD 1969 orang 

5 Belum/Tidak Sekolah 1100  orang 

 JUMLAH 3777 orang 

Sumber: Data monografi Desa Karangsambung Tahun 2004 

 
c. Mata Pencaharian  

Dari data monografi Desa Karangsambung Tahun 2004 dapat 

diketahui bahwa pekerjaan penduduk sangat berfariasi, meliputi: 

Karyawan, Wiraswasta, Tani, Pertukangan, Buruh Tani, Pensiunan, dan 

Jasa. Dari sekian banyak pekerjaan penduduk yang paling dominan 

adalah petani, untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel mata 

pencaharian penduduk, Tabel 2 
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Tabel 2. Mata Pencaharian Penduduk di Desa Karangsambung  

No Mata Pencaharian Penduduk Jumlah 

1 Karyawan    109  orang 

2 Wiraswasta     469  orang 

3 Tani 1.970  orang 

4 Pertukangan/Buruh Bangunan    160  orang 

5 Buruh Tani    971  orang 

6 Pensiunan      19  orang 

7 Jasa      47  orang 

8 Pegawai Negeri    . 32  orang 

 JUMLAH 3.777  orang 

Sumber: Data Monografi Desa Karangsambung Tahun 2004. 

 
d. Perangkat Desa  

Desa Karangsambung adalah desa dengan kampung-kampung 

terpencar sehingga wilayahnya sangat luas serta jarak antar kampung 

yang cukup jauh berpengaruh pada jumlah dan model pemerintah 

perangkat desa, sehingga dibutuhkan cukup banyak perangkatnya. 

Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel 3, di bawah ini: 

Tabel 3. Jumlah Perangkat Desa Karangsambung  

No Jenis Perangkat Jumlah 

1 Kepala Urusan 5 orang 

2 Kepala Dusun 4 orang 

3 Staf 5 orang 

4 RT 20 orang 

5 RW 10 orang 

Sumber: Data Monografi Desa Karangsambung Tahun 2004 
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e. Gambaran Umum Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah Aparatur Pemerintah Desa 

Karangsambung dengan 7 orang responden yang meliputi Kepala Desa 

Karangsambung, Sekretaris Desa, tiga perangkat sebagai Kepala urusan 

serta dua orang perangkat sebagai Kepala Dusun dimana semuanya itu 

berjenis kelamin laki-laki, karena kebetulan perangkat desa 

Karangsambung semuanya berjenis kelamin laki-laki, mereka rata-rata 

sudah berusia 35 – 60 Tahun. 

Responden ini diambil dari perangkat desa yang mempunyai 

jabatan-jabatan penting di dalam lembaga  pemerintahan desa 

diantaranya: Kades, Sekdes, Kadus, Kaur, sedangkan informan terdiri 

atas tiga perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa termasuk 

didalamnya Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Pendidikan terakhir 

dari responden tersebut sangat berfariasi sebagaimana Mugiyono  

sebagai Kades beliau berpendidikan terakhir Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), sedangkan Tusman sebagai Kepala Urusan 

Pembangunan sekaligus untuk saat ini merangkap sebagai Kadus walau 

belum resmi beliau   berpendidikan terakhir Sekolah Dasar, dan masih 

banyak yang lainnya yang berpendidikan Sekolah Dasar dan sekolah 

Menengah Pertama, namun yang pasti dari perangkat pembangtu 

Kepala Desa belum ada yang berpendidikan terakhir Sarjana atau 

diploma. 
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2. Rincian Kewenangan yang Wajib dilaksanakan Oleh Daerah Otonom  

 Otonomi daerah adalah istilah yang  sudah tidak asing lagi bagi 

warga Indonesia terlebih untuk mereka yang duduk dalam birokrasi 

kepemerintahan karena istilah ini sangat kental dengan nuansa 

pemerintahan. Seseorang mengetahui istilah otonomi daerah sudah barang 

tentu ia juga tahu  apa itu daerah otonom, begitu juga dengan perangkat 

pemerintah desa Karangsambung. Mereka juga tidak ketinggalan dengan 

istilah Otonomi Daerah yang membawa implikasi terhadap adanya daerah 

otonom dengan segala konsekwensinya yang berupa munculnya 

kewenangan-kewenangan yang harus dilaksanakan. Desa yang merupakan 

daerah otonom juga mempunyai kewenangan-kewenangan yang wajib 

untuk dilaksanakan, diantarannya adalah kewenangan dalam sektor fisik 

dan non fisik  

a. Kewenangan dalam sektor fisik  

Perangkat Desa dalam hal ini mempunyai kewenangan dan 

tanggug jawab terhadap kemajuan pembangunan desa seperti halnya 

pembangunan rolak jalan, pembangunan dan pengadaan saluran irigasi, 

pembangunan dan pengadaan saluran air bersih sebagai pemenuhan 

kebutuhan air minum. Dalam hal urusan pembangunan kepala desa 

dibantu oleh seorang Kepala Urusan Pembangunan sebagai 

penanggungjawab dilapangan atas pelaksanaan kewenangna 

tersebut,akan tetapi bukan berarti perangkat yang lain tinggal diam atau 
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tidak membantu dalam pelaksanaanya dilapangan, sebagaimana 

wawancara kami dengan Bapak Tusman sebagai Kaur Pembangunan 

“dalam masalah kewenangan yang berkaitan dengan 
pembangunan fisik desa, memang saya yang 
bertanggungjawab di lapangan,tapi walau begitu semua 
perangkat terlibat dan terjun ke lapangan, sebab nek ora kaya 
kono masyarakate mesti ngomongna nek perangkat isane 
mung ngatur thok!,Kejebane kuwe, perangkat nangkene kuwe 
sistem kerjane bareng-bareng ora terus manut jabatane”.(sebab 
kalau tidak seperti itu masyarakatnya pasti menggunjing kalau 
perangkat bisanya hanya mengatur saja!.Selain itu,perangat 
disini sistem kerjanya bersama-sama tidak harus sesuai 
dengan jabatannya).(Wawancara 27 Juli 2005,pukul 14.00). 

 

Dalam hal pembangunan fisik terdapat kriteria khusus yang boleh 

direalisasikan oleh pemerintah desa yaitu pembangunan berskala kecil 

dengan tolok ukur besarnya biaya operasional dibawah 50 juta, 

sedangkan untuk biaya operasional pembangunan yang diperkirakan 

menelan biaya di atas 50 juta diserahkan pada pihak pemborong atau 

CV. Hal itu selain karena kemampuan managemen perangkat dalam hal 

keuangan juga itu sudah menjadi aturan tetap, sebagaimana wawancara 

kami dengan Farid nama samaran  

“Nek nggon masalah pembangunan fisik desa oleh 
jatah pembangunan sing biayane kurang sekang seket juta, nek 
sing punjol sekang seket juta kuwe diserahna pemborong, 
alasane nek perangkat kon ngecakna duwet semono akehe 
kewatire ora jebul, la wong sing kadang mung sepuluh juta 
wae wis mumet, kejebane kuwe ya wis dedi aturan sekang 
pemerintah nduwuran”.(Kalau untuk masalah pembangunan 
fisik desa mendapat jatah untuk pembangunan yang biayanya 
kurang dari lima puluh juta, kalau untuk yang lebih dari lima 
puluh juta diserahkan ke pemborong, alasanya kalau perangkat 
disuruh merealisasikan uang yang sebegitu besarnya 
dikhawatirkan tidak cukup sesuai pembangunan yang 
direncanakan, untuk yang hanya sepuluh juta saja sudah 
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pusing, selain itu sudah menjadi aturan dari pemerintah 
atsan).(Wawancara 26 Juli 2005 pukul 11.45). 

 

Pembangunan fisik yang telah dilaksanakan di Desa 

Karangsambung tidak sepenuhnya terlaksana walaupun sebelum 

pelaksanaan pembangunan dilakukan persiapan-persiapan seperti halnya 

diadakan musyawaroh berkaitan dengan masalah pendanaan, namun 

sampai pada pelaksanaan dana tersebut sering tidak mencukupi atau 

tidak sesuai dengan rencana pembangunan yang harus tercapai dan 

biasanya pemerintah desa hanya melaksanakan secukupnya saja, namun 

kadang kemudian masyarakat akhirnya swadaya dengan menarik iuran 

untuk menyelesaikan pembangunan tersebut.hal ini disampaikan oleh 

Tusman sebagai Kaur Pembangunan 

 “Untuk masalah pembangunan, karena saya sebagai 
kaurnya  saya belum bisa mengatakan itu berhasil sampai 100 
% paling-paling baru 50 %, karena kita biasanya tersendat 
dalam masalah keuangan, untuk yang sudah-sudah itu 
biasanya dana yang ada tidak mencukupi untuk merealisasikan 
rencana pembangunan. Hal ini disebabkan karena naiknya  
harga-harga material, sehingga kita  tidak bisa selesai karena 
dananya  kurang dan kami sebagai aparat tidak bisa 
mengusahakan dan lagi selain menunggu turunya dana 
perimbangan anggaran yang akan datang. Kalau tidak seperti 
itu paling-paling saya mengumpulkan warga setempat melalui 
ketua RT nya atau tokoh masyarakat untuk dilanjutkan dengan 
menarik iuran warga, itu aja belum tenbtu berhasil. Susah Her, 
dedi perangkat nek ora diniati berjuang ugah nyong dedi 
perangkat!. La prige nek ana eleke masyarakat ale muni-muni 
segeleme deng nek ana apike kadang masyarakat ora 
sadar”.(Sulit Her, jadi perangkat kalau tidak dibarengi dengan 
niat berjuang saya tidak mau jadi perangkat!. Bagaimana tidak 
kalau ada  jeleknya sedikit masyarakat langsung meniai 
semaunya sendiri, tapi kalau ada baiknya masyarakat kadang 
tidak sadar).(Wawancara 27 Juli 2005 pukul 14.00). 
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Dari uraian dan hasil wawancara dengan responden berkaitan 

dengan pelaksanaan pembangunan fisik desa dari dulu sampai sekarang 

sistemnya masih sama yaitu dana yang direalisasikan bila mengalami 

pembekakan maka pembangunan disudahi sampai habisnya dana, dan 

pada kebiasaan yang terjadi dana itu sering kurang, dan itu 

penyelesainnya hanya menunggu dana perimbangan yang akan datang. 

Bila tidak demikian maka menarik iuran dari warga menjadi solusi 

terakhir untuk bisa menyelesaikan program tan mengulur waktu, 

memang pada kenyataanya ada sebagian warga yang menyadari untuk 

bersikap demikian karena memang dalam prosesnya untuk menentukan 

daerah pembangunan merupakan usulan dari warga masing-masing 

dukuh atau kampung untuk kemudian dibawa dalam MusDes yang 

kemudian menjadi kesepakatan bersama, namun ada juga yang 

cenderung membiarkan acuh tak acuh terhadap persoalan pemerintah 

desa, secara singkat dapat dilihat pada bagan 1. 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1  Penetapan Program Kerja 

Musyawarah 
ditingkat 

dukuh/kampung 

Diajukan 
dalam 

Musyawarah 
desa  

Hasilnya 
ditetapkan sebagai 

program kerja 
desa 

Kepala desa dan 
perangkat 
sebagai 

pelaksana 
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Hal tersebut tentunya menjadi tanggungjawab perangkat, 

karena itu berkaitan dengan kompetensi sumberdaya  aparatur 

pemerintah dalam kaitanya dengan perencanaan suatu program 

untuk bisa mencapai target seoptimal mungkin mualai dari 

kemampuan mengkonsep sampai dengan kemampuan dalam teknis 

operasional, sehingga apabila aparatur sudah mampu mengonsep 

suatu program dengan matang maka dalam teknisnya pun tidak akan 

menyimpang jauh. Pada intinya kemampuan mengonsep dan 

melaksanakan konsep menjadi dasar kemampuan yang harus 

dimiliki oleh setiap aparatur  pemerintah.  

b. Kewenangan non fisik  

Kewenangan ini dimiliki oleh setiap perangkat, karena pada 

dasarnya perangkat desa adalah teladan bagi warganya bukan hanya 

milik Kadus atau Kades sebagai kepala dusun atau kepala desa yang 

dianggap tua  dan dituakan, sehingga semua perangkat sebenarnya 

mempunyai kewenangan dan tanggungjawab dalam rangka 

pembangunan masyarakat khususnya non fisik, seperti halnya: membina 

kehidupan masyarakat, membina perekonomian warga, memelihara 

ketentraman dan ketertiban warga, melakukan penyuluhan-penyuluhan 

terhadap masyarakat. Menurut penuturan Andi (39) bukan nama 

sebenarnya  

“terus terang saja yang namanya perangkat disini itu 
masih bodoh seperti halnya saya, namun karena jabatanya 
sebagai perangkat sampai masyarakat itu memandang bahwa 
perangkat itu dijadikan panutan, sehingga mau tidak mau sini 
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harus bisa menjadi contoh warganya dan mengajak serta 
mengarahkan warganya untuk selalu lebih baik dari hari ke 
hari dalam segala hal.masalahnya  kalau tidak bisa nanti yang 
kena perangkat yang ada di dukuh tersebut, sehingga menurut 
saya semua perangkat tidak hanya saya mempunyai 
kewenangan dalam pembangunan masyarakat ”(Wawancara 
26 Juli 2005 pukul 14.30) 

 

Terkait dengan kewenangan yang wajib untuk dilaksanakan 

menurut konsep otonomi daerah terutama di tingkat Desa, dalam satu 

tubuh pemerintah desa terdapat dua lembaga atau wadah yang masing-

masing mempunyai kewenangan yang berbeda-beda terkait dengan 

tugas dan fungsinya yaitu Pemerintah Desa non BPD yang terdiri dari 

Kepala Desa dan perangkatnya, dan pemerintah Desa yang termuat 

dalam wadah BPD. Kedua lembaga ini mempunyai kewenangan yang 

berbeda karena tugas dan fungsinya juga  berbeda namun sebetulnya  

satu tujuan yaitu dalam rangka membangun desa. 

Zidan (35) nama samaran menuturkan bahwa selama ini dengan 

keberadaan BPD  seolah-olah hanya menjadi batu sandungan kinerja 

Kepala  Desa dan Perangkatnya karena segala sesuatu yang akan 

dilakukan oleh perangkat terkadang diganjal dan dipersulit oleh BPD 

sehingga  perangkat tidak bisa melakukan setiap apa yang menjadi 

rencananya, sebab Ia bisa membandingkan dengan pada masa dulu 

sewaktu belum diadakannya BPD kinerja perangkat selalu lancar dan 

tidak ada yang komplen. 

“Siki kiye  nyong dedi perangkat malah kadang cok 
jengkel, sebabe kawite ana BPD orane ngrewangi kerja deng 
malah okor nyrimpungi thok, okor arep ngorak-arik  tatanan 
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sing wis apik, beda karo jaman mbiyen jamane nganggo 
LKMD rasane lancar-lancar wae sebab wong LKMD kuwe 
sing dedi perangkat, dedi ya pada-pada mudeng karepe ora 
kaya siki anannne mung pada padu nek agi kumpulan”  
(sekarang ini saya jadi perangkat kadang sering marah, sebab 
semenjak adanya BPD bukanya  membantu kinerja perangkat 
tapi sebaliknya hanya menjadi batu sandungan, hanya mau 
merusak tatanan yang sudah baik, berbeda dengan waktu dulu 
saat masih LKMD rasanya  lanacar-lancar saja sebab orang 
LKMD yang jadi didalamnya adalah perangkat, jadi ya sama-
sama tau maksud dan tujuannya, tidak seperti sekarang adanya 
cuma adu mulut pada saat musyawarah).( Wawancara 3 
Agustus 2005 pukul 14.30) 

   

Pada saat ini perangkat masih mengharapkan dan masih terbiasa 

dengan keadaan pada saat dulu sewaktu belum dikeluarkannya UU 

Otonomi Daerah yang berimplikasi terhadap munculnya  lembaga baru 

yaitu BPD yang menggantikan lembaga LKMD, karena menurut 

perangkat tugas dan fungsinya sebenarnya hampir sama, hanya saja 

yang membedakan BPD lebih independen dari pada LKMD, karena 

BPD orang-orangnya bukan perangkat sedangkan LKMD kebanyakan 

dari mereka adalah perangkat.  

Dari pengakuannya diatas dia selama ini bisa menilai dan 

merasakan sekaligus membandingkan keberhasilan kinerjanya antara 

pada masa masih LKMD dan sekarang setelah adanya BPD, dan keluh 

kesah dengan peran dan keberadaan BPD menurut pengakuanya 

dirasakan oleh semua perangkat yang membantu kinerja Kepal Desa. 

“Malah wis tau wong BPD agi kumpulan nang Balai 
Desa negur nyong sing jare kerjane ora pas ujare deweke 
kejebane kuwe, sing ngomong karo wong BPD rakyate nyong 
dewek. Kuwe wis ora mungkin tumrape nyong wong nyong ya 
ngerti sekabehane rakyate nyong, nek ana apa-apa sing 
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sekirane ora pas kuwe mesti ngomong karo nyong! La ka jare 
kuwe rakyate sing menyampaikan aspirasi karo BPD la 
emange apa wong BPD cok gelem kluyar-kluyur rene. Kuwe 
wis  ora mungkin, jal ? nek ngono apa ora ming arep 
nyrimpungi gaweane perangkat !?,tur maninge kuwe wis  udu 
wewenange BPD, nek menurute nyong”.(Sudah pernah orang 
BPD sewaktu musyawaroh di Balai Desa menegur saya yang 
katanya kinerja saya tidak pas menurut dia, dan yang bilang 
seperti itu ke BPD rakyat saya sendiri. Itu sudah tidak 
mungkin lagi menurut saya, karena saya tau betul rakyat saya, 
kalau ada apa-apa yang kurang baik mereka menyampaikan 
langsung ke saya! Tapi itu kata dia rakyat saya yang bilang 
dan menyampaikan langsung ke dia, memangnya orang BPD 
sering jalan-jalan ke kammpung saya, itu sudah tidak 
mungkin, coba? Kalau seperti apa bukan namanya hanya akan 
mengganjal pekerjaan perangkat!?, selain itu hal seperti itu 
sudah bukan kewenangan BPD, kalau menurut 
saya).(Wawancara 3 Agustus 2005 pukul 14.30) 

 

Hal yang serupa juga  diungkapkan oleh Farid nama samaran, 

yang sudah mengabdi sebagai perangkat selama berpuluh-puluh tahun 

lamanya. 

“Saya sudah lama bekerja disini, jadi saya tahu betul 
seluk beluk pemerintahan desa begitu juga dengan BPD yang 
terkesan hanya malah menjadi beban perangkat, dana 
perimbangan yang seharusnya bisa untuk pembangunan malah 
diberikan ke BPD, padahal ora ana kerjane, paling kerjane 
ngapa! Ogor milu-milu thok, ya kadang pancen mbantu 
perangkat kaya wingi kuwe ngusulna SMA, kadang ya ming 
teka mrene (Balai Desa) takon-takon perangkat masalah 
pembangunan ya werna-werna”.(padahal tidak ada kerjanya, 
paling kerjanya apa! Hanya ikut-ikutan saja, ya kadang 
memang membantu perangkat seperti halnya mengusulkan 
berdirinya SMA, kadang ya Cuma datang kesini tanya-tanya 
perangkat tentang pembangunan dan lain 
sebagainya).(Wawancara 26 Juli 20005). 

 

Dari uraian yang dilandasi pengakuan responden, masih terdapat 

adanya ketidak pemahaman terhadap kinerja  dan kewenangan BPD 
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sebagai lembaga penyalur aspirasi warga, sehingga menurut anggapan 

informan dari hasil wawancara, BPD seolah-olah ikut mencampuri 

urusan perangkat.   

Dari permasalahan yang terjadi di atas bila  dikaitkan dengan 

ketentuan yang diatur dalam Perda Kabupaten Wonosobo No 1 Tahun 

2000 Tentang Badan Permusyawaratan Desa sepertinya terdapat suatu 

hal yang salah mengenai anggapan sebaian perangkat tentang tugas dan 

wewenang yang dimiliki oleh BPD. 

Berikut ini adalah aturan yang menjadi dasar pijakan BPD dalam 

pelaksanaan kewenangan 

1. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat (bab III pasal 

10 ayat 1 butir f); 

2. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan 

Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta 

Keputusan Kepala Desa (bab III pasal 11 ayat 1 butir c); 

3. Meminta keterangan kepada pemerintah desa (bab IV pasal 12 ayat 

1 butir b); 

4. Anggota BPD mempunyai hak mengajukan pertanyaan dan 

keuangan (bab IV pasal 13 ayat 1). 

Dari keempat aturan tersebut sekiranya bisa menjadi dasar hukum 

yang tetap dan bisa dipahami oleh semua perangkat yang ada dalam 

pemerintah desa  Karangsambung, sehingga tidak terjadi kesalah 

pahaman antara elemen-elemen yang ada dalam pemerinthan desa 
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Karangsambung, sehingga bisa saling memahami antar anggota sebagai 

perangkat desa yang mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama 

terhadap kemajuan desanya. 

 
3. Desain Organisasi Pemeritah  

Dari hasil survey dan wawancara kami, desa Karangsambung 

mengikuti model pemerintahan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam 

Perda Kabupaten Wonosobo No 3 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Pemerintah Desa, berdasarkan hasil survei pola tersebut terlihat 

pada gambar struktur pemerintah desa yang mengacu pada pola maksimal, 

sebagaimana terlihat pada gambar dalam lampiran. Hal ini sesuai dengan 

pengakuan dari sebagian responden, diantaranya Anto (nama samaran) 

berikut penuturanya: 

“Model yang  diterapkan di desa ini adalah pola 
maksimal, karena desa kita sangat luas dan jaraknya jauh 
sehingga diperlukan banyak perangkat supaya bisa menjangkau 
wilayah yang luas ini”.(Wawancara 30 Juli 2005 pukul 10.45) 

    

Dari penuturan tersebut diatas, dapat dijadikan alasan  yang tepat 

karena memang dalam Perda Kabupaten Wonosobo memberikan  

alternatif atau tawaran yang sekaligus mejadi aturan terhadap pelaksanaan 

pemerintahan desa kaitannya dengan pola yang akan diterapkan dan itu 

menjadi kewenangan masing-masing desa untuk menerapkan pola yang 

mana, hal itu tentunya disesuaikan dengan kondisi Desa yang 

bersangkutan. 
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Lain halnya dengan yang disampaikan oleh Tusman (Kaur 

Pembangunan), menurutnya Desa Karangsambung mengikuti pola 

maksimal karena selain wilayah desa yang luas juga karena faktor adanya 

warga yang bersedia untuk jadi perangkat dan memungkinkan untuk 

mengikuti pola yang maksimal. 

“Ngerti dheweklah nek desa Karangsambungke wilayah 
amba turmaninge jarake  adoh-adoh nek ora nganggo pola 
maksimal rasane  pemerintah desa semadan repot,ndilalah 
wargane ya ana sing gelem senajan ora dibayar paha, ya  idep-
idep berjuang nggo desane dhewek”.(Tau sendirilah kalau desa 
Karangsambung wilayahnya uas selain itu juga jaranya jauh-
jauh kalau tidak menggunakan pola maksimal rasanya 
pemerintah desa agak  kerepotan, kebetulan juga warganya ada 
yang mau meskipun ticdak dibayar, ya sekedar berjuang untuk 
desanyasendiri). (Wawancara 27 Juli 2005  pukul 14.00 ). 

  

Dari pengakuan di atas juga karena faktor kemampuan perangkat 

yang masih sangat minim dalam hal ini masalah Sumber Daya Manusia 

(perangkat) yang belum begitu profesional dengan tanggungjawab yang  

harus diemban sehingga diharapkan dengan menggunakan pola maksimal 

kinerja perangkat akan lebih ringan dibandingkan dengan pola minimal 

yang hanya tiga kepala urusan yang membantu kinerja Sekretaris Desa 

(Sekdes) dalam rangka menyukseskan program desa. Hal semacam itu 

diungkapkan Janatun disela-sela kesibukannya: 

“Kita mengikuti pola maksimal, karena kalau kita 
menggunakan pola minimal, SDM kita belum mumpuni. 
Dengan pola maksimal saja seperti ini keadaannya anda tau 
sendiri, apalagi dengan pola minimal akan seperti apa jadinya”.     
(Wawancara 28 Juli 2005 pukul 10.00).  
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Hal senada juga disampaikan oleh Mugiyono selaku kepala desa, 

meskipun itu kewenangan masing-masing kepemimpinan Kepala Desa 

untuk menentukan pola  yang digunakan dalam menjalankan roda 

kepemerintahan, namun ia  tetap memilih pola maksimal sebagai pola 

yang digunakan dalam menjalankan roda keperintahan selama 

kepemimpinannya, hal ini disebabkan karena semakin banyaknya urusan 

dan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pemerintah desa, sehinngga desa 

Karangsambung semakin tepat bila  menggunakan pola  maksimal, selain 

dari pada  itu beliau juga menuturkan kalau dengan pola  maksimal job-job 

yang harus diselesaikan oleh setia perangkat semakin khusus dan saya 

mengontrolnya semakin mudah begitu juga  masyarakatnyapun akan 

semakin terpenuhi kebutuhannya  kaitanya dengan kebutuhan kemajuan 

desanya, karena semuanya  sudah ada yang bertanggungjawab sesuai 

dengan bidangnya. Walau kadang menurut pengakuanya semua perangkat 

yang ada bekerjanya masih serabutan dan menunggu perintahh dari saya. 

“perangkat disini itu belum bisa bekerja sesuai dengan 
bidangnya masing-masing, jadi kalau ada pekerjaan ya  kadang 
tidak sesuai dengan bidangnya dan cenderung menunggu 
perintah dari saya”. (Wawancara 2 Agustus 2005 pukul 11.00). 

  

 Dengan begitu pembagian kerja sebagaimana yang telah diatur 

dalam pola maksimal yang tertera dalam Perda Kabupaten, seolah-olah 

hanya sebagai formalitas saja sebab pada kenyataannya mereka masih 

bekerja secara bersama-sama dan belum sesuai dengan profesionalnya. 
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Pola kerja perangkat Desa Karangsambung sebagaimana diuraikan 

diatas juga diungkapkan oleh Muharyanto sebagai Kaur Pemerintahan, Ia 

menjelaskan bahwa kinerja  perangkat Desa Karangsambung secara 

teoritis  telah dibagi sesuai dengan bidang masing-masing namun pada 

kenyataanya ini tidak harus berjaan sesuai dengan aturan itu, karena  

perangkat selalu bekerjasama, sehingga  mana  yang sempat dan bisa maka 

dia pun bisa mengerjakannya, terkait juga dengan tugas dan fungsi 

sebagaimana tertera dalam struktur  pemeritahan, itu tidak menjadi aturan 

baku menurut penuturanya. Sebab perangkat sifatnya membantu Kades 

dan Sekdes 

“Perangkat nang kene kiye sifate mbantu Kades karo 
Sekdes, dedi ya  nek ana perintah ya nembe wae kerja endi-endi 
sing kober,bisa yang manngkat ora semang ngenteni sing duwe 
jabatan kuwe”.(Perangkat disini itu siifatnya membantu Kades 
Dan Sekdes, jadi ya kalau ada perinntah baru bekerja siapa 
yang ada waktu dan bisa dia yang berangkat tidak kemudian 
menunggu yang kompeten dibidangnya).(Wawancara 30 Juli 
2005 pukul 10.45) 

 

 Terkait dengan hal tersebut  diatas, semua perangkat dapat 

melaksanakan tugas yang diemban meskipun tidak sesuai dengan 

fungsinya sebagai perangkat yang telah dibagi-bagi untuk jobnya. Hal ini 

disebabkan karena hanya menunggu dan melaksanakan perintah dari 

Kepala Desa, kebanyakan dari mereka banyak mengalami kendala 

terutama bila tugas tersebut yang berkaitan dengan transportasi dan saran 

lain yang dibutuhkan dalam tulis  menulis. 
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 Kendala transportasi,  sebagaimana diungkapkan Mugiyono meski 

sudah  ada sepeda motor inventaris tapi karena sebagian perangkat tidak 

bisa mengendarainya,”Perangkatnya itu orang-orang jaman dulu, jadi ya 

maklum bila  tidak bisa nyetir honda”,begitu Tutur Mugiyono. 

 Dengan kondisi yang demikian itu, maka kadang fasilitas itu 

kurang optimal dalam pemanfaatannya. Hal senada juga diungkapkan 

Tusman, saat Ia ada keperluan ke suatu kampung di desa Karangsambung, 

karena ia tidak bisa mengendarai sepeda motor maka terpaksanya ia harus 

mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri untuk membayar ojek 

.”Kendalane transportasi masalahe senajan ana honda 
plat abang deng kan perangkate langka sing teyeng, ya 
terpaksane ngojek nganggo duwite dewek, mending nek ana 
lirune deng ya nyong ikhlas wong kuwe wis dedi tugase 
perangkat “.(Kendalanya transportasi masalahnya meski ada 
kendaraan “plat merah”/kendaraan dinas tapi kan perangkatnya 
tidak ada yang bisa, ya terpaksanya ngojek dengan uang 
sendiri, masih untung kalau ada gantinya tapi ya saya ikhlas 
karena itu sudah menjadi tugas saya ).(Wawancara 27 Juli 2005 
pukul 14.00). 

   

Menurutnya hal seperti itu sering dialami oleh perangkat pada 

umumnya, sehingga  mereka mau tidak mau harus mengeluarkan uang 

sendiri untuk membayar ojek, “padahal deke ngerti dewek nek ngojek 

kene jawaran wis sepira”. Ia juga menambahkan kendala itu akan semakin 

terasa saat musim hujan. 

Dari uraian diatas sebetulnya hal itu bukan sebagai kendala yang 

memberatkan, hal itu disebabkan karena sebenarnya perangkat mendapat 

ganti dari setiap pengeluaran yang mereka keluarkan sebagai ganti biaya  
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transportasi, yaitu melalui hasil tanah bengkok, tinggal mereka  mampu 

memenejemen hasil tersebut apa tidak, karena ini sangat terkait dengan 

efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber dana. Efisiensi adalah 

kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini 

merupakan perhitungan rasio antara  keluaran (Output) dan masukan 

(Input).  

Terkait dengan kendala kendala yang  terjadi dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsinya, Asfar (Sekdes) menjelaskan bahwa selama ini yang 

menjadi kendala selain masalah transpoortasi juga masalah sarana dan 

prasarana seperti halnya alat tulis, “karena kita  masih menggunakan ketik 

manual, jadi kalau kita butuh yang cepet kita  harus ngrental”. Walaupun 

sudah ada komputer mereka kadang masih jarang menggunakannya karena  

mereka juga masih kurang bisa mengoprasionalkannya,”komputer mono 

wis ana, deng ya kuwe  nyong dewek ora bisa nganggo, deng siki agi 

rusak”.Selain hal tersebut yang menjadi kendala dalam kesekretariatan 

adalah terkait dengan keterbatasan map untuk pengarsipan, “ya wong ora 

nyukupi kadang surat-surat tak tumpuk nang meja”.Demikian solusi yang 

tawarkan olehnya. 

Halnya yang sama juga diungkapkan oleh Khuzaini (anggota  BPD), 

menurutnya  masalah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kaitannya 

dengan kelancaran administrasi  pada  masing-masing perangkat khusunya  

berkaitan dengan SDM masih meragukan karena memang menurutnya, 

semua perangkat masih kurang berkompeten dalam hal pengoprasian 
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komputer, itu menjadi kendala tersendiri karena harus keluar ke rental bila 

membutuhkannya, “deng ya wis ora repot banget, lha wong sing nang 

kono jenenge ngerti ngelmune, ora  mung asal-asalan”. Menurutnya 

sekarang yang dibutuhkan bukan sarana dan prasarana, tapi SDM yang 

harus dibenahi dulu, “arepa fasilitase komplit deng ora teyeng nglakokna 

ya pada wae muspra”. 

  Pada kesempatan yang berbeda, Mustholih (Ketua BPD) 

memberikan penjelasan untuk kendala-kendala pelaksanaan tugas  dan 

fungsi pemerintah desa Karangsambung khususnya di BPD yaitu, selain 

belum adanya sarana tulis seperti mesin  ketik apalagi komputer, yang 

sekarang ini dirasakan menjadi kendala adalah belum adanya sekretariat 

atau kantor BPD yang tetap, dulu sudah ada tapi sekarang digunakan untuk 

yang lain,sebgaimana penuturanya  saat diwawancarai berikut ini: 

“Memang dulu kami punya sekretariat dengan beberapa 
meja ada  disana, walau mungkin sangat sederhana dan kurang 
layak, ya kami sudah punya, tapi karena berkat jerih payah 
kami bersama perangkat desa yang lain berhasil mendirikan 
SMA, dan kebetulan untuk sementara kelasnya ditempatkan di 
Balai Desa yang kebetulan bersebelahan dengan kantor BPD, 
maka kemudian BPD ngalah untuk dibarkan dipakai 
SMA”.(Wawancara 27 Juli 2005 pukul 09.45) 

 

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa BPD tidak 

mempunyai kantor karena adanya  alih fungsi untuk digunakan sebagai 

tempat belajar mengajar SMA yang baru berdiri, namun walau begitu 

dirasakan oleh ketua  BPD ini seandainya tidak digunakan untuk SMA  

pun itu masih belum layak dan mendukung untuk pelaksanaan tugas dan 
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fungsinya. Dengan adanya alih fungsi sekretariat BPD kemudian untuk 

sekretariat sementara dipindahkan kerumah warga akan tetapi masih 

sebagai anggota BPD. 

“Untuk sekarang ini setelah SMA berdiri sekretariat 
kami pindah dirumah warga  yang kebetulan beliau juga 
sebagai anggota BPD yaitu di rumah Bapak Mukhotib itu 
sebagai solusinya agar kita  tetap bisa melaksanakan prgram 
kita”.(Wawancara 27 Juli 2005 pukul 09.45). 

 

Dari sekian banyak dan beranekaragamnya kendala, sebagaimana 

dijelaskan di atas, hanya yang paling mendasar adalah kendala-kendala 

yang datang dari faktor  SDM yang masih rendah, sehingga Capacity 

building merupakan sebuah hal yang sangat dibutuhkan dan tidak bisa 

ditawar-tawar lagi dalam rangka  meningkatkan mutu kinerja sebuah 

lembaga, karena tuntutan kapasitas tidak hanya dibutuhkan oleh individu 

pemegang dan peenyelenggara pemerintahan secara personal tetapi juga 

kolektifitas kelembagaan baik meliputi institusi maupun kapasitas 

kebijakannya. 

Untuk lebih jelasnya apa sasaran yang hendak dicapai dari Capasity 

building, bahwa Capasity building adalah sebagai pembangunan kapasitas 

dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan ketrampilan menejemen 

dan Sumber Daya Manusia sehingga mampu bersaing dalam percaturan 

global.  

Dari uraian di atas bila dikaitkan dengan permasalahan yang ada 

dalam intern pemerintah desa Karangsambung, kiranya  masih sangat 
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dibutuhkan dalam rangka peningkatan mutu kerja yang berkaitan dengan 

SDM yang ada. 

 Perlu diingat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Capasity 

building adalah sebagai berikut: 

a. Komitmen bersama dari seluruh aktor yang terlibat dalam sebuah 

organisasi; 

b. Kepemimpinan; 

c. Reformasi Kelembagaan, reformasi ini menunjuk pengembangan iklim 

dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program kapasiitas  

personal dan kelembagan menuju pada realisasi pada tujuan yang ingin 

dicapai; 

d. Pengakuan kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. 

Keempat hal tersebut di atas akan sangat berpengaruh terhadap 

pembangunan kapasitas SDM yang pada akhirnya akan menghasilkan 

kinerja yang optimal dan profesional serta mampu mengikuti 

perkembangan globalisasi. 

 
4. Daftar Kebutuhan Pegawai 

Kebutuhan pegawai merupakan bagian dari manajemen program 

dan kinerja yang berpengaruh terhadap kemana arah organisasi berjalan, 

sehinngga akan mudah untuk diketahui apakah organisasi menggunakan 

seluruh sumber daya secara efisien dan efektif. 
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 Dari uraian tersebut diatas, dapat diartikan bahwa daftar kebutuhan 

pegawai merupakan bagian dari implementasi kinerja  pegawai atau 

perangkat.  

Hal tersebut diatas berbeda kenyataannya dengan yang  

diungkapkan oleh Muharyanto Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan desa 

Karangsambung ini memberi penjelasan bahwa ia tidak mempunyai daftar 

kebutuhan. 

“Perangkat nang kene kiye langka sing duwe daftar 
kebutuhan, sebab perangkat ora duwe wewenang gawe program 
kerja ngertine ya nek ana gawean ya mangkat, apa nek ana 
perintah apa sekang pak lurah apa pak carik kuwe dewek 
sebagai perangkat nyambet gawe, ora  terus kabeh gawe 
program kuwe ora!, kejebane kuwe perangkat ora duwe daftar, 
sebab nang kene sifate merata sapa sing butuh asal ora di enggo 
ya kono nek arep di enggo”.(perangkat disini itu jarang yang 
punya daftar kebutuhan, sebab perangkat tidak punya 
wewenang menyusun program kerja taunya ya kalau ada 
pekerjaan ya berangkat, atau mungkin kalau ada sesuatu yang 
ddiperintahkan dari pak Lurah atau pak Sekdes itu kita sebagai 
peranngkat baru bekerja, tidak berarti semua perangkat 
membuat program itu tidak!, selain itu perangkat tidak punya 
daftar, karena disini sifatnya merata siapa yang memerlukan 
aslakan tidak sedang dipakai silahkan kalau mau 
dipakai).(Wawancara 30 Juli 2005 pukul 10.45) 

 

Dari pernyataan tersebut di atas, dapat kita pahami bahwa secara 

umum perangkat Desa Karangsambung tidak mempunyai daftar 

kebutuhann yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan tugas dan 

tanggungjawab yang mereka emban, hal itu karena  perangkat tidak 

mempunyai kewenangan untuk menyusun program kerja sesuai dengan 

bidangnya masing-masing, karena terkait dengan pola kinerja pemerintah 

Desa Karangsambung khususnya perangkat yang ada di bawah Kepala 
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desa sifatnya  menjalankan perintah dari atasan, selain itu sifatnya 

melayani warga yang sifatnya langsung sehingga  wajar bila perangkat 

tidak mempunyai daftar kebutuhan karena perangkat tidak punya  

program, selain itu kebutuhan-kebutuhan yang ada sifatnya merata 

maksudnya dari kebutuhan-kebutuhan yang sering dibutuhkan itu bisa 

digunakan oleh semua  perangkat, “Arepa perangkat duwe daftar paling-

paling ya ora ana dana”.Alasan seperti ini mempunyai makna  bahwa 

perangkat tidak mempunyai perencanaan, target,pencapaian tujuan sesuai 

dengan fungsinya dalam organisasi tersebut.  

Dari kondisi tersebut di atas, bila dikaitkan dengan paradigma 

Otonomi Daerah masih jauh dari itu, paradigma Otonomi Daerah 

memberikan ukuran atau standarisasi kinerja pemerintah (Oentarto dan 

Sjahruddin, 2003:8-15) yaitu sebagai berikut: 

a. Proses perumusan kebijakan perencanaan yang dilakukan secara 

hierarki dalam sebuah organisasi pemerintahan 

b. Orientasi penyususnan perencanaan dari yang semula berorientasi pada 

terlaksananya proyek-proyek; 

c. Mempersiapkan semua faktor penunjang yang dinutuhkan dalam 

mencapai keberhasilan operasional; 

d. Melakukan perencanaan dan penetapan target alokasi sumber daya 

sesuai dengan bidangnya  masing-masing. 

Paradigma  Otonomi tersebut garis besarnya adalah bahwa, untuk 

bisa mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab 
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adalah pegawai pemerintah dituntut untuk bisa membuat suatu 

perencanaan segala sesuatunya mulai dari program kerjanya sampai pada 

faktor-faktor yang dapat menjadikan penunjang  dalam pelaksanaan 

kinerjanya, sehingga tidak berjalan tanpa  adanya perencanaan. 

 Hal yang sama juga diungkapkan oleh Asfar selaku Sekdes, beliau 

menuturkan:  

“Kita tidak punya  daftar kebutuhan untuk menunjang 
kelancaran kerja, karena walaupun saya  membuat dan 
mengajukan akan dapat dari mana?, sayapun bekerja ya dengan 
apa adanya seperti sekarang ini,Pak Lurah juga tidak pernah 
menuntut saya harus gini,harus gitu”.(Wawancara 26 Juli 2005 
pukul 11.45). 

 

Ia juga menjelaskan bahwa segala kebutuhan yang akan dibutuhkan 

oleh kantor maka itu menjadi kebutuuhan bersama seluruh perangkat yang 

ada, dan yang mengetahui kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah Pak 

Lurah, perangkat tahunya tinggal memakai saja. 

 Kondisi yang sam juga diungkapkan oleh Janatun komisi ekonomi 

dalam BPD, berikut pengakuannya: 

“saya belum punya daftar kebutuhan, karena saya belum 
pernah mendapatkan dana untuk mengatasi masalah 
perekonomian warga”.(Wawancara 28 Juli 2005 pukul 10.00). 

 

Ia tidak mempunyai daftar kebutuhan karena merasa belum pernah 

diberi uang untuk pelaksanaan tugas dan tanggugjawabnya sebagai komisi 

ekonomi dalam pemerintahan desa dengan  alasan “tidak adanya bentuk 

yang kongkrit”. Akan tetapi walau begitu Ia tetap berusaha melaksanakan 

tanggungjawabnya untuk bekerja sesuai dengan bidangnya yaitu 
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membantu warganya yang mempunyai permasalahan ekonomi, 

sebagaimana penuturannya,”tapi walau begitu saya tetap mbantu warga 

yang butuh peran saya”. Faktor dana yang tidak bisa ia dapatkan langsung 

dari alokasi pembangunan desa tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan 

tugas dan tanggungjawabnya sebagai komisi ekonomi di BPD, ia tetap 

berusaha membantu warga yang membutuhkan bantuan dengan cara 

mencari bantuan dari pemerintah. 

 Masih terkait dengan daftar kebutuhan pegawai, Mugiyono 

memberi penjelasan berkaitan dengan daftar kebutuhan pegawai  

“Kita punya daftar kebutuhan pegawai dan itu tercantum 
dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Desa (DURKDes) itu 
untuk semua perangkat bukan masing-masing perangkat untuk 
daftar itu”.(Wawancara 2 Agustus 2005 pukul 11.00). 

 

 Dari pengakuan kades untuk pemenuhan kebutuhan pegawai belum 

100% terpenuhi “Kebutuhan itu baru sekitar 75% karena keterbatasan 

dana”, dari daftar kebutuhan yang sering tidak mencukupi adalah terutama 

masalah dana untuk pembangunan fisik desa “kita sering kekurangan 

dana”. Hampir dari setiap pembangunan fisik seperti rolak jalan, 

betonisasi dan yang lainnya yang ditangani oleh pemerintah desa masih 

menggunakan bantuan swadaya warga, karena dana yang ada kurang 

mencukupi, akan tetapi kadang   untuk memenuhi kekurangan dana 

tersebut kemudian Ia bersama perangkat kadang-kadang mencari bantuan 

kepada pemerintah di atasnya dalam hal ini pemerintah Kecamatan atau 

bahkan sampai pemerintah  Kabupaten atau menunggu dana perimbangan 
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untuk anggaran tahun depan sudah dapat terpenuhi.Hal yang sama juga 

diungkapkan oleh Tusman sebagai berikut: 

“kebutuhan-kebutuhan itu belum dapat tercukupi seperti 
kebutuhan material untuk rolak jalan misalnya, itu dana sering 
tidak cukup karena perubahan harga material”.(Wawancara 27 
Juli 2005 pukul 14.00).  

 
Dari yang diuangkapkan oleh Tusman kendala yang sering dialami 

sebagai penyebab tidak cukupnya kebutuhan tersebut adalah karena daftar 

kebutuhan yang diajukan sampai pada turunya dana  jaraknya kadang 

terlalu lama sehinngga perhitungan atau perencanaan pendanaan tidak 

sesuai dengan rencana, misalnya “pasir yang dulu satu rit tiga ratus ribu, 

kemudian pada saat kita mau mbaangun sudah empat ratus ribu, padahal 

dikali berapa rit”. Ha itu yang menurut Tusman sering menjadi kendala  

dalam masalah cukup dan tidaknya kebutuhan yang sudah direncanakan. 

 Dari permasalahan seperti itu kemudian dengan sangat  terpaksa 

apabila tidak ada dana dari swadaya masyarakat setempat dan perangkat 

telah berusaha untuk mencari bantuan dari pemerintah, maka 

pembangunan itu berhenti sampai disitu dalam arti secukupnya  dana bila 

mungkin menunggu dana perimbangan tahun anggaran yang akan datang, 

sebagaimana dijelaskan oleh Tusman berikut ini: 

“... Ya kalau kebutuhan dana itu sudah tidak cukup lagi 
atau udah habis, ya tergantung dari warga situ kalau punya dana 
swadaya ya... biasanya dilanjutkan sendiri, tapi kalau tidak ya 
terpaksanya pembangunan itu seadanya dana walau belum 
selesai sesuai dengan target”.(Wawancara 27 Juli 2005 pukul 
14.00).  
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Dari yang diungkapkan Mugiyono di atas, juga diungkapkan oleh  

Mustholih selaku ketua BPD, ia menjelaskan “kita punya daftar 

kebutuhan akan tetapi itu belum terealisasi karena faktor keterbatasan 

dana”. Dari daftar kebutuhan yang diajukan oleh pemerintah desa dalam 

hal ini BPD belum bisa terpenuhi, kebutuhan yang diajukan sebagaimana 

diungkapkan oleh Mustholih ”Kita mengajukan daftar kebutuhan itu 

antara lain: Kantor BPD, mesin keti manual, koputer”. Menurut 

penjelasannya sampai dilaukan wawancara ini daftar kebutuhan itu belum 

bisa terpenuhi dan itu menurutnya sangat menjadi kendala dalam kinerja 

BPD, karena mengingat tanggungjawab BPD sangat berat terhacdap 

masyarakat dan tugas-tugasnyapun banyak. Untuk menyiasati kebutuhan 

yang belum terpenuhi tersebut, Mustholih menuturkan: ”Kita kadang 

untuk keperluan tulis menulis pergi ke rental dan untuk kantor kita 

sementara nginduk dirumah salah satu anggota BPD”. 

 Daftar kebutuhan pegawai atau perangkat di Desa Karangsambung 

masih  bersifat kolektif atau kelembagaan, sehingga tiap-tiap komisi atau 

Kaur belum mempersiapkan daftar kebutuhan yang terkait dengan 

tanggungjawab yang harus dikerjakan sesuai dengan bidangnya. 

 
5. Daftar Kebutuhan Sarana dan Prasarana 

Kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selayaknya 

disesuaikan dengan rencana program kerja yang akan dilaksanakan selama 

satu periode kepemimpinan atau paling tidak sampai pada terlaksananya 

progam yang telah direncanakan, hal ini disebabkan karena kebutuhan 
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sarana dan prasarana merupakan penunjang terlaksananya program, 

sehingga banyak kemungkinan semakin banyak program kerja  yang 

dilaksanakan maka akan semakin banyak pula sarana yang akan 

dibutuhkan, atau mungkin sebaliknya  semakin sedikit program yang 

direncanakan akan semakin sedikit pula  sarana yang akan dibutuhkan. 

Karena kebutuhan sarana  akan tergantung pada program yang ditawarkan. 

Dari uraian tersebut di atas pada kenyataannya antara program kerja 

yang ditawarkan sangat terkait dengan sarana dan prasarana yang ada, 

keduanya sangat berkaitan erat dan saling berpengaruh. Hal seperti itu juga 

terjadi di Desa Karangsambung, berdasarkan hasil survey sarana dan 

prasarana penunjang kinerja pemerintah Desa masih sangat minim (data 

terlampir), sehingga tidak khayal lagi bila dalam kinerja  pemerintah desa 

Karangsambung sering terhambat oleh keterbatasan sarana dan prasarana 

yang ada. Hal ini sesuai dengan pengakuan Janatun sebagai berikut: 

“Kami pernah mengusulkan kebutuhan sarana dan 
prasarana, dari yang kami  usulkan paling baru 60% yang 
terpenuhi, dan untuk yang belum terpenuhi itu menjadi 
hambatan kami dalam kinerja”.(Wawancara 28 Juli 2005 pukul 
10.00). 

 

Dari yang dijelaskan diatas tersebut merupakan kebutuhan sarana  

dan prasarana yang sifatnya  umum untuk keperluan bersama, bukan 

kebutuhan sarana dan prasarana yang sifatnya khusus yang terkait dengan 

program yang menjadi tanggungjawab tiap-tiap perangkat, akan tetapi 

walau itu merupakan kebutuhan sarana  dan prasarana lembaga atau 

kantor, itupun sangat berpengaruh terhadap kinerjanya sebagai anggota 
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yang sudah barang tentu ada tugas dan tanggungjawab yang harus ia 

laksanakan, akan tetapi walau itu merupakan hambatan ia tetap mencari 

alternatif lain untuk bisa tetap  melaksanakan tanggungjawabnya sebagai 

pegawai pemerintah desa. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tusman: 

“Sarana prasarana kanggo desa tak pikir ya... kurang, 
senajan  wis ana honda inventaris, tapi kadang sing arep butuh 
okeh,  nek wis kaya kono kan gelem ora  gelem kudu ngojek. 
Kuwe dedi hambatan sebab sing donge  geri mangkat, ndedak 
semang luru ojek ndeset...?!. Kan nyita wektu padahal kene wis 
kesusu”.(sarana dan prasarana untuk desa saya pikir ya... 
kurang, walaupun sudah ada sepeda motor inventaris, tapi 
kadang yang membutuhkan banyak, kalau sudah seperti itu mau 
tidak mau harus ngojek. Itu jadi hambatan sebab yang 
seharusnnya tinggal berangkat, masih harus  cari ojek dulu...?! 
itu kan nyita waktu padahal sini sudah tergesa).(Wawancara 27 
Juli 2005 pukul 14.00). 

 

Kemudian dalam mensikapi hal tersebut ia harus mencari ojek bila  

ada keperluan keluar, walau demikian itu dirasakan menjadi hambatan 

dalam melaksanakan tugasnya  karena selain dirinya harus  mengeluarkan 

uang dari kantong sendiri juga  banyak menyita waktu karena harus  

menunggu dan mencari ojek, sementara bila mengusulkan untuk 

pengadaan sarana transportasi itu tidak mungkin karena selain harganya 

yang mahal itu jarang ditemukan untuk perangkat desa sampai mempunyai 

dua  kendaraan dinas khususnya di Kabupaten Wonosobo. Lain kondisinya 

bila Kepala  Desa sedang tidak sibuk, hal ini memungkinkan ia pergi 

keluar dengan memannfaatkan kendaraan dinas bersama Kepala 

Desa,”Kadang kalau Pak Mugi sedang tidak ada pekerjaan,saya sering 
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minta diantarkan olehnya sebab saya tidak bisa nyetir  sendiri”. Kondisi 

dan keadaan seperti itu seering terjadi dalam pemerintahan desa 

Karangsambung,”hal seperti ini sering saya alami dengan perangkat lain 

sebab hampir  semua perangkat tidak bisa nyetir honda”. 

Hal itu juga diungkapkan oleh Sutrisno sebagai anggota BPD, Ia 

menjelaskan bahwa kurang lengkapnya sarana dan prasarana  yang ada 

membuat perangkat kadang harus swadaya sebagaimana kebutuhan yang 

akan dilaksanakan, terkadang juga untuk memenuhi kebutuhan yang 

dimaksud jalan alternatifnya adalah mengambil dana alokasi lain dari 

instansi atau lembaga yang berkepentingan, seandainya itu tidak mungkin 

karena biaya yang sudah dianggarkan terlalu sempit maka tidak jarang 

kemudian pinjam pada pribadi anggota bila memang itu sangat mendesak 

kebutuhannya dan relatif  besar, 

“Kita kadang mengeluarkan uang sendiri untuk menutupi 
kebutuhan yang terkait dengan keterbatasan sarana yang ada 
bila itu dalam skala kecil, tapi kalau itu jumlahnya besar kadang 
kita pinjam dari sebagian anggota kadang juga  ngambil dari 
dana yang sudah diplotkan untuk program yang 
lain”.(Wawancara 28 Juli 2005 pukul 20.00) 
 

Dalam pengambilan dana yang telah dialokasikan untuk program 

yang lain membawa konsekwensi terhadap penyempitan agenda atau 

program, ”biasane njokot dana konsumsi rapat, trima rapate dikurangi”. 

Dari pengurangan agenda rapat ini yang akan berdampak pada kinerja di 

lapangan,”penyempitan agenda kiye jelasa  berpengaruh pada kinerja, 

jelas kuwe!”  
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Kondisi tersebut juga diungkapkan oleh M.Baihaqi, sebagai seorang 

Kadus tugas dan tanggungjawabnya hampir sama dengan Kades hanya 

saja lingkupnya yang lebih kecil, dari apa yang ia jelaskan sebetulnya ia 

sangat membutuhkan berbagai macam sarana dan prasarana yang akan 

sangat membantu dalam kinerjanya “ sing cok tak rasakna butuh kuwe nek 

ana keperluan ngetik!”, akan tetapi menurutnya hal semacam itu tidak 

mungkin bila mengusulkan ke desa untuk dibelikan mesin ketik walaupun 

itu ketik manual, hal itu disebabkan karena keterbatasan dana yang 

dimiliki oleh Desa “arep nganggo danane sapa? Lha wong nggo 

pembangunan wae kadang kurang!”, selain hal yang telah dijelaskan 

tersebut, hal lain yang menurutnya sangat dibutuhkan dalam menunjang 

dalam pencapaian kinerja adalah sarana transportasi, ini menjadi persoalan 

tersendiri walaupun sudah ada motor dinas namun sebagaimana 

diungkapkan Tusman di atas. M Baihaqi juga menjelaskan hal yang sama 

yaitu perangkat tidak bisa mengendarai sepeda motor sendiri, walau begitu 

sebetulnya masih ada alternatif lain sebagaimana penuturannya di bawah 

ini: 

“ya... karuan si akeh ojek nang kene dengkan ya butuh 
biaya mangkane ora nana jatah nggo mrono, nek saben dina 
ngetokna biaya dhewek ya...prige? wong nggo kebutuhan 
keluarga wae kadang... ??(ya... memang banyak ojek disini tapi 
ya butuh biaaya padahal tidak ada alokasi kesana, kalau setiap 
hari mengeluarkan biaya sendiri ya bagaimana? untuk 
kebutuhan keluarga saja kadang...)(Wawancara 3 Agustus 2005 
pukul 14.30). 
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Kondisi yang demikian itu tidak memaksakan untuk terpenuhi 

dalam hal sarana yang dibutuhkan dalam rangka memperlancar kinerjanya, 

ia dapat memerintahkan Sekdes untuk membuatkan surat apabila hal itu 

diperlukan “biasane nyong njaluk digawekna karo pak carik”, akan tetapi 

hal yang paling membuat ia repot pada saat Sekdes banyak kesibukan, 

padahal kebutuhannya sangat mendesak, kondisi seperti ini membuat ia 

harus menunggu Sekdes selesai pekerjaannya,”deng kadang pak Carik 

gelem disela asal kuwe ora akeh”, bila yang dibutuhkan tidak banyak 

terkadang Sekdes disela-sela kesibukannya berkenan berhenti sejenak 

untuk membuatkan sebagaimana keperluanya. Bila hal semacam itu sudah 

sangat tidak memungkinkan maka langkah yang ia ambil adalah 

mengumpulkan warga yang terkait dengan kepentingan yang ingin 

disampaikan dalam suatu tempat, dengan model ini ia juga merasakan 

adanya hambatan yang sangat berarti “sing dedi masalah nek sing arep tak 

butuhna umahe adoh kadang welingan cok ora tekan”, sehingga informasi 

yang tidak sampai tersebut menjadi penghambat dalam sosialisasi 

kepentingan yang hendak disampaikan kepada warganya.  

Dari apa yang telah diuraikan di atas, hampir semua informan 

memberikan penjelasan yang mirip sama terkait dengan kebutuhan sarana 

dan prasarana perangkat, akan tetapi lain halnya dengan yang diungkapkan 

Said Anwaruudin berikut ini: 

“Sebetulnya sarana dan prassarana bagi saya cukup, 
karena untuk urusan dalam desa kita juga ada RT ataupun RW 
yang setiap saat bisa kita butuhkan dalam membantu kinerja 
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kita, akan tetapi mereka kadang mereka tidak maksimal, lha itu 
yang menjadi persoalan”.(Wawancara 26 Juli 2005 ). 

 

Menurutnya bila RT maupun RW bisa diberdayakan secara optimal 

kinerja perangkat tidak banyak mengalami hambatan untuk kaitannya 

dengan urusan Desa, karena sistem kinerja  pemerintah desa adalah sistem 

top down yaitu atasan memberi perintah kepada bawahan dan seterusnya 

sampai pada sasaran yang paling dasar dalam hal ini adalah warga 

masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.Alur kerja perangkat berdasar struktur organisasi. 

 
Melihat bagan alur kinerja perangkat yang sesuai dengan struktur 

organisasi yang ada, bila  dikaitkan dengan kenyataan yang dijelaskan oleh 

Said Anwarudin tidak sesuai dengan aturan main yang sudah ada, karena 

banyak dialami oleh perangkat baik itu yang ada di Kaur maupun yang ada 

di Kadus bahwa hampir semua RT dan RW belum bisa  diperdayakan 

secara optimal. Berikut bagan kinerja perangkat dalam kenyataan yang 

ada. 
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Program desa yang menjadi tanggungjawab Kades 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3. Alur kinerja perangkat sesuai dengan realita 

 
Kenyataan di atas dibenarkan oleh Mugiyono sebagai Kepala  Desa, 

berikut adalah penuturannya: 

“Kalau menurut saya kebutuhan sarana dan prasarana 
yang ada di kantor sudah cukup Cuma kadang perangkat tidak 
bisa menggunakan sehingga itu menjadi hambatan tersendiri”. 
(Wawancara 2 Agustus 2005 pukul 11.00). 

 

Menurutnya yang menjadi kendala bukan masalah pemenuhan 

kebutuhan sarana yang harus ditambahi, akan tetapi ada  yang jauh lebih 

penting yaitu SDM nya, bagaimana agar bisa  menggunakan sarana yang 

sudah ada,”justru kalau menurut saya yang paling penting adalah sarana 

perhubungan seperti jalan penghubung kampung”. Kondisi jalan 

kampung yang masih sulit dilalui menjadi faktor  utama dalam 

pelaksanaan tugas perangkat, karena selain jarak kampung yang jauh dan 

terpencar serta medan yang naik turun dengan kondisi aspal jenis rolak 

kadang sulit untuk dilewati, terlebih pada saat musim hujan. Hal ini 

menurut Kepala Desa Karangsambung menjadi hambatan yang sangat 

Program desa yang 
menjadi 

tanggungjawab Kades 

Kadus yang 
bertanggujawab 

langsung di lapangan 

 
Warga masyarakat 
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berarti dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, bila dibandingkan dengan 

kebutuhan sarana prasarana yang ada  di kantor dan fasilitas lain,”menurut 

saya jalan lebih penting”. Walau itu menjadi satu hambatan bagi 

pelaksanan tugas perangkat, namun Mugiyono selaku Kepala Desa selalu 

siap untuk mengemban tugas yang ia emban dan untuk sekarang  ini 

rencana dari perangkat akan mengusulkan ke Pemda untuk bisa membantu 

dalam hal pembangunan jalan kampung, ”sekarang kami sedang 

memikirkan untuk mengusulkan ke Pemda untuk mencari bantuan 

pembangunan jalan kampung agar bisa diaspal semua”.  

 
6. Perkiraan Kebutuhan Biaya Dalam Melaksanakan Tugas dan 

Tanggungjawab yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Desa 

 Biaya merupakan faktor terpenting dalam kehidupan manusia, 

dalam pemenuhan setiap kebutuhan kita tidak bsa lepas dari yang namanya 

uang atau biaya. Begitu juga dalam sektor pemerintahan biaya merupakan 

faktor penentu dalam setiap rencana pembangunan yang akan 

direalisasikan, sehingga sangat wajar sekali bila suatu rencana program 

kerja juga disertakan rencana pembiayaan yang diperlukan dalam rangka 

suksesi program tersebut. 

Pemerintah Desa Karangsambung juga telah melakukan 

perencanaan terhadap perkiraan pembiayaan yang dibutuhkan untuk satu 

tahun anggran kerja yang termuat dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan 

Desa (DURKDes), akan tetapi yang termuat disana adalah sifatnya umum 

atau untuk satu lembaga yaitu lembaga BPD  dan Pemerintah Desa 
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dibawah Kepala desa dengan perangkatnya, bukan daftar perkiraan biaya 

untuk tiap-tiap bidang yang ada dalam struktur kepemerintahan Desa 

Karangsambung, sehingga rencana pembiayaan tersebut bukan merupakan 

inisiatif dari masing-masing perangkat yang membidangi bidang tertentu, 

akan tetapi itu merupakan hasil musyawaroh langsung bersama seluruh 

perangkat pemerintah desa ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat. Hal 

itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Muharyanto berikut ini: 

“Kita tetap melakukan perencenaan pembiyaan akan 
tetapi itu langsung melalui musyawarah bersama dengan 
seluruh perangkat desa  baik BPD maupun tokoh warga, dan itu 
bukan tiap-tiap Kaur yang buat tapi bersama-sama”. 
(Wawancara 30 Juli 2005). 

 

 Hal yang sama juga dijelaskan oleh Sutrisno sebagai anggota BPD, 

bahwa tiap-tiap perangkat tidak pernah membuat rancangan pembiayaan 

yang akan diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, hal in 

lebih disebabkan karena mereka tidak menyusun program kerja walaupun 

tiap-tiap perangkat sudah mendapatkan pembagian untuk menangani 

bidang-bidang tertentu yang menjadi tanggungjawabnya akan tetapi dalam 

pelaksanaanya mereka belum bisa membuat program kerja sesuai dengan 

bidangnya. Sebagaimana ungkapnya dibawah ini: 

“Kita punya daftar kebutuhan biaya untuk pelaksanaan 
tugas dan tanggungjawab kami selaku pemerintah desa akan 
tetapi itu sebatas konsep yang masih umum dalam angan-angan 
belum sampai pada draft estimasi dana yang mengarah pada 
pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang detail pada 
bidangnya”. (Wawancara 28 Juli 2005). 
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 Dari hasil wawancara di atas, perangkat baru saja ada konsep untuk 

perkiraan kebutuhan biaya yang sifatnya untuk pembiayaan yang umum 

karena program itu disusun secara bersama-sama. 

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Tusman sebagai Kaur, 

menurutnya perencanaan itu tetap ada akan tetapi mereka tidak bisa 

mengusulkan dengan menyodorkan dengan estimasi rencana program, 

karena memang menurut dia perangkat tidak membuat program kerja 

secara pribadi sebagai seorang perangkat yang membidangi bidang 

tertentu, sehingga perkiraan kebutuhan biaya itu mereka yang 

menyesuaiakan dengan biaya yang sudah ditetapkan oleh Musyawarah 

Desa (Musdes) dengan segala programnya, ”kita  modelnya melaksanakan 

perintah! Biaya ya kita manut berapa adanya,pokoke nggeri ngecakna”. 

Dari yang dipaparkan di atas, perangkat dalam melakukan persiapan 

kinerjanya dalam awal tahun anggaran tidak sampai pada penyusunan 

perkiraan biaya yang digunakan untuk peleksanaan program, karena 

perangkat juga tidak membuat program kerja. 

Janatun (anggota BPD) juga memberikan penjelasan yang sama 

terkait dengan perkiraan kebutuhan biaya dalam melaksanakan 

kewenangan perangkat sesuai dengan bidang masing-masing, 

“Kita pernah melakukan perencanaan pembiayaan untuk 
semua program kerja dalam suatu rapat, dan itu sifatnya 
dirembug bareng-bareng dari seluruh anggota dan ketua, kalau 
yang sifatnya perbidang terus diajukan dalam suatu rapat itu 
jarang terjadi”(Wawancara 28 Juli 2005). 
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B. Pembahasan 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan issue yang 

paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik pada era Otonomi 

Daerah dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat yang 

kepada pemerintaha untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan 

masyarakat,disamping adanya pengaruh globalisasi. 

Tuntutan tersebut juga berpijak pada pola-pola lama penyelenggaraan 

pemerintahan mulai dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah dan 

desa sekalipun sebagai pemerintahan tingkat paling bawah tidak sesuai lagi 

bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Selain itu pola-pola 

penyelenggaraan pemerintahan masa lalu, dimana pemerintah sangat dominan 

menjadikan masyarakat menjadi pihak yang sangat diabaikan dalam setiap 

proses setiap pembangunan, banyak terjadi monopoli dalam setiap perjalanan 

pembangunan. Pemerintah berperan sebagai agent of change, yang dilakukan 

melalui instrumen kebijakan (policy), perencanaan (planning) maupun 

anggaran (budget) yang kemudian dirinci melalui program dan proyek 

(Kushandayani, 2001: 65). 

Berdasarkan uraian diatas, bila dikaitkan dengan hasil penelitian di 

Desa Karangsambung yang mempunyai kewenangan dalam pembangunan 

fisik yang apabila dinominalkan jenis bangunan tersebut hanya menelan biaya 

kurang dari Lima Puluh Juta Rupiah atau sama dengan Lima Puluh Juta 

Rupiah dan pembangunan non fisik seperti halnya peningkatan perekonomian 
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warga, pemberdayaan dan pembinaan ibi-ibu PKK, dan lain-lain. Walaupun 

dalam penentuan kegiatan-kegiatan yang masuk dan kewenangan desa di 

hasilkan dari musyawaroh bersama antara pemerintah desa dengan berbagai 

tokoh masyarakat dan dalam pelaksanaanya oleh perangkat dilaksanakan 

secara bersama-sama, namun pada kenyataan hasil yang diperoleh dari 

realisasi kegiatan tersebut belum optimal, sehingga apabila terjadi demikian 

maka dilaksanakan sesuai dengan apa adanya, bahkan terkadang kewenangan 

tersebut tidak dapat terlaksana semua. 

Dari permasalahan tersebut di atas, yang menjadi faktor penyebab 

utamanya adalah faktor kemampuan sumberdaya manusia yang masih rendah, 

hal ini nampak dari tingkat pendidikan warga desa Karangsambung yang rata-

rata sebagian besar dari mereka berpendidikan terakhir Sekolah Dasar, begitu 

juga dengan perangkat desa Karangsambung sebagian besar adalah 

berpendidikan terakhir Sekolah Dasar, Walaupun ada perangkat yang 

berpendidikan terakhir SMP  atau SMA itupun jumlahnya lebih sedikit 

dibandingkan dengan yang berpendidikan Sekolah Dasar (data terlampir). 

Selain itu kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan desa sekaligus  

sebagai program kerja desa selama satu tahun anggaran, padahal program 

kerja tersebut bukan merupakan perencanaan yang dilakukan oleh perangkat 

sebelum direalisasikan, dalam hal ini perangkat hanya sebagai pelaksana 

konsep hasil musdes yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kerja Desa 

(DURKDes), sehingga wajar saja bila dalam pencapaian hasilnya tidak bisa  
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100% karena perangkat tidak melakukan perencanaan terlebih dahulu atau 

hanya tinggal melaksanakan keputusan.  

Dari alasan tersebut diatas yang menjadi dasar perangkat untuk tidak 

membuat rincian program kewenangan yang harus dilaksanakan sesuai dengan 

tugas dan tanggungjawab berdasarkan bidangnya masing-masing. Hal ini 

sesuai dengan alur dalam penyusunan program desa yang terjadi selama ini: 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4. Alur penyusunan program kerja. 

 
Dari bagan tersebut di atas terlihat bahwa untuk pengusulan 

pembuatan program kerja sebagai kewenangan perangkat belum terlihat 

walaupun di dalam Musdes juga melibatkan perangkat didalamnya, akan 

tetapi usulan program tersebut didominasi dari usulan warga, perangkat hanya 

sebagai pelaksana program tersebut bukan sebagai perencana, sebagaimana 

pendapat Kushandayani (dalam Yuwono, 2001:66). Walaupun itu terlihat 

demokratis dan tersusun secara khierarkis, namun disisi lain juga akan 

berpengaruh pada profesionalisme perangkat serta berpengaruh pada 

pencapaian hasil dari program yang akan dilaksanakan oleh perangkat, karena 

perangkat hanya pelaksana dari apa yang telah ada. 

Musyawarah di 
tingkat 
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Diajukan 
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Hasilnya  
ditetapkan sebagai 
program kerja desa 

Kepala desa dan 
perangkat sebagai 

pelaksana 
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Hal tersebut di atas terbukti dengan adanya keseringan terhadap 

ketidak tuntasan dalam pelaksanaan program pembangunan desa 

Karangsambung terutama dalam pembangunan fisik, karena pembangunan 

fisik sangat rentan dengan masalah biaya yang harus dilakukan perencanaan 

dan perhitungan yang matang sebelum pelaksanaan, akibatnya sering sekali 

bangunan belum selesai dana yang dianggarkan sudah habis, sehingga antara 

perencanaan, sasaran,input dana yang ada, kegiatan pemrosesan serta kualitas 

Output kurang efektif dan efisien. 

Berikut kami sajikan kerangka kerja sebagai indikator  kinerja 

pemerintah yang sesuai dengan konsep dan prinsip dasar kinerja dalam rangka  

Otonomi Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Bagan 5. Kerangka kerja 

Keputusan kebijakan pemerintah-
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Dari bagan tersebut di atas, efisiensi merupakan ukuran yang melihat 

apakah kita  mendapatkan output yang maksimal dari input yang telah 

dimasukan ke dalam proses. Efisiensi berkaitan dengan meminimalkan input 

untuk tingkat output yang telah ditetapkan, sebagai contoh adalah ukuran 

produktivitas  yaitu jumlah program yang telah diproses oleh staf atau unit 

kerja, dibandingkan dengan standar atau target. Sedangkan efektivitas adalah 

merupakan gambaran sejauhmana outcome dari suatu kegiatan dapat mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. 

Pada umumnya perangkat belum bisa memahami apa yang menjadi 

kewenangan dari masing masing perangkat yang ada dalam kepemerintahan 

desa Karangsambung, hal ini juga terjadi antara pemerintah desa khususnya 

BPD dengan pemerintah desa khususnya Kepala desa dengan perangkat yang 

ada dibawahnya, dari kurang pahamnya akan kewenangan tersebut kemudian 

sering terjadi kesalahpahaman, sehigga terkesan bahwa  lembaga BPD hanya 

sebagai penghambat kinerja perangkat.   

Dari uraian tersebut di atas yang berkaitan dengan belum adanya daftar 

kewenagan perangkat adalam bentuk program sebagai inisiatif dari masing-

masing perangkat sesuai bidangnya sangat kontradiktif dengan adanya pola 

organisasi pemerintah desa yang menganut pada pola maksimal sesuai dengan 

Perda Kabupaten Wonosobo No 3 Tahun 2000, walaupun didalam Perda 

tersebut sudah ada pembagian yang jelas mengenai tugas dan fungsi serta 

tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh masing-masing perangkat sesuai 

dengan bidangnya  masing-masing,namun pada kenyataanya mereka hanya 
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masih menunggu perintah dalam bekerjanya, sehingga terkadang perangkat 

bekerja tidak sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggungjawab 

sebagaimana yang tergambarkan dalam struktur organisasi. Dengan kata lain 

perangkat tidak bekerja sesuai bidang profesinya.  

Belum adanya perencanaan yang matang dari setiap perangkat desa 

Karangsambung juga terlihat pada kebutuhan-kebutuhan perangkat dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya, tidak adanya perencanaan ini kemudian 

dalam banyak hal menjadi hambatan kinerja perangkat, karena menurut 

mereka juga tidak memungkinkan untuk membuat perencanaan kebutuhan hal 

ini disebabkan karena faktor biaya yang sangat terbatas untuk desa, karena 

pemerintah desa tidak mempunyai pendapatan dari potensi desa walaupun ada 

itupun sangat minim jumlahnya karena desa Karangsambung merupakan desa 

agraris, akan tetapi walau demikian adanya perangkat berusaha untuk selalu 

melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang harus diselesaikan. Sebagai 

pengganti kebutuhhan yang mereka butuhkan biasanya mereka mengajukan 

permohonan bantuan kepada pemerintah di atasnya  selain itu juga terkadang 

mereka swadaya dengan mengeluarkan dari biaya sendiri untuk pengganti 

kebutuhan yang dalam takaran kecil, selain itu juga karena faktor tidak adanya 

kewenangan dari setiap perangkat untuk membuat rencana program sebagai 

suatu kewenangan dalam kinerja sesuai dengan bidangnya. 

Berdasarkan pada belum adanya daftar kebutuhan-kebutuhan pegawai 

juga berpengaruh pula terhadap daftar kebutuhan sarana dan prasarana, 

kebutuhan merupakan hal yang sangat pokok sedangkan sarana prasarana 
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hanya sebagai faktor  penunjang terhadap terlaksananya program, sehingga hal 

ini dianggap wajar.alasan yang sama juga  karena faktor biaya yang sangat 

terbatas. Keterbatasan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana juga kadang 

dirasakan menghambat kinerja perangkat, karena dari sarana dan prasarana 

yang ada yang sifatnya masih sangat terbatas harus saling menunggu untuk 

dapat menggunakannya, kalaupun tidak demikian bagi perangkat yang hendak 

memerlukan sarana yang dibutuhkan maka harus  berusaha sendiri dengan 

segala konsekwensi yang terkadang itu dirasakan merugikan pribadinya walau 

dalam sekala kecil, namun yang lebih dari itu terkadang mengganggu 

efektivitas kerja, sehingga terkadang kinerja perangkat tidak bisa optimal. 

Unsur yang terakhir yang berpengaruh terhadap perubahan 

pembangunan menurut Kushandayani (dalam Yuwono, 2001:61) adalah 

budget atau anggaran atau biaya, perencanaan yang matang terhadap budget 

yang ada merupakan hal yang sangat penting, karena hal ini akan berpengaruh 

terhadap keberhasilan program yang akan dilaksanakan selain itu biaya 

merupakan kebutuhan paling pokok dalam setiap sendi-sendi kehidupan 

manusia juga sama dengan kebutuhan yang lainnya seperti sarana dan 

prasarana, dari sebagian besar perangkat desa Karangsambung tidak 

mempunyai daftar perencanaan kebutuhan biaya yang akan digunakan dalam 

merealisasikan program, hal ini juga terkait dengan tidak adanya kewenangan 

perangkat dalam perencanaan program kerja. Karena yang menjadi program 

kerja desa adalah bukan inisiatif perangkat setelah melakukan survey di 

lapangan, atau usulan dari arus bawah yang kemudian masuk ke perangkat, 
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akan tetapi merupakan usulan langsung dari warga yang diusulkan melaui 

Musdes yang kemudian hasilnya dijadikan program desa. Selain itu juga 

disebabkan karena program yang disusun dan disepakati melalui Musdes 

sudah disertakan biaya yang  akan digunakan untuk melaksanakan program 

tersebut, sehingga  perangkat menerima hal tersebut dalam keadaan sudah jadi 

dan tinggal melaksanakan. Tidak adanya rencana perkiraan kebutuhan biaya 

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program oleh tiap-tiap perangkat sesuai 

dengan bidangnya masing-masing berakibat pada seringnya terjadi 

pembekakan pada dana yang telah dialokasikan pada setiap program terlebih 

pada program pembangunan fisik. Hal ini sesuai dengan pendapat Warsito 

(2001:113) Bahwa keuangan pemerintah selalu mengalami “masalah” dari 

pembaggian sumber pendapatan hingga pembelanjaan untuk pemenuhan 

kebutuhan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. 

Dari permasalahan tersebut diatas kemudian berakibat pada tidak 

selesainya program yang telah direncanakan, walaupun program itu telah 

direalisasikan namun tidak sampai pada tingkat 100% akan keberhasilannya, 

hal tersebut kemudian berdampak pada warga masyarakat setempat dimana 

sedang dilaksanakan program, karena terkadang mereka dikenai pungutan 

biaya  untuk menyelesaikan program tersebut, walaupun telah dilakukan 

dengan jalan tersebutpun terkadang masih belum juga bisa untuk 

menyelesaiakan pembangunan yang dimaksud, karena penghasilan warga 

yang yang sebagian besar dari kalangan petani dan buruh tani sangatlah 

rendah, bila tidak demikian maka harus menunggu anggaran tahun berikutnya. 
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Untuk mengatasi masalah tersebut diatas, berikut pendapat Yuwono (2001: 

90) tentang sifat-sifat menejemen keuangan pemerintah 

1. Simplicity: Adalah suatu sistem pengelolaan yang mudah dimengerti dan 

dipelajari serta diimplementasikan oleh orang-orang yang akan 

mengoperasionalisasikan. 

2. Adaptability: Manajemen keuangan pemerintah hendaknya dirancang tidak 

bersifat kaku tetapi harus bisa bersifat adaptasi terhadap kondisi di 

lapangan. 

Dari yang dijelaskan diatas, pemerintah desa Karangsambung masih 

terdapat sisi yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan roda kepemerintahan 

selama ini, apalagi bila diakaitkan dengan tuntutan paradigma Otonomi 

Daerah yang harus didukung dengan potensi daerah otonom (desa 

Karangsambung), baik itu potensi sumberdaya manusia dalam hal ini 

kemampuan aparatur pemerintah desa karangsambung yang cerdas dan 

profesional, maupun potensi sumber daya alam yang ada dalam hal ini sektor 

sektor lain yang dapat dijadikan sebagai income desa. Titik-titik kelemahan 

pemerintah desa karangsambung dalam menyongsong Otonomi Daerah adalah 

terletak pada rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang ada 

(perangkat) serta rendahnya potensi alam sebagai pendapatan aseli desa. 

Namun dibalik kelemahan yang ada  pada pemerintah desa 

Karangsambung, juga terdapat kekuatan yang berdasarkan dari hasil penelitian 

hal tersebut menjadi faktor keberhasilan kinerja pemerintah desa 

Karangsambung yaitu perangkat yang ada di desa Karangsambung 
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mempunyai tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kemajuan desanya, hal ini 

nampak pada etos kerja yang dimiliki oleh masing-masing perangkat walau 

mungkin dapat dikatakan imbalan (reward) tidak seimbang dengan 

tanggungjawab kinerja yang harus dilaksanakan. Dari kekuatan inilah yang 

kemudian dapat mengantarkan pemerintah desa mampu membangun desanya 

sebagai daerah otonom walaupun keberhasilan tersebut belum bisa optimal.                                  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Kesiapan Aparatur 

Pemerintah Desa Karangsambung Kecamatan Kalibawang Kabupaten 

Wonosobo dalam Pelaksanaan Otomi Daerah, penulis dapat  menyimpulkan 

bahwa aparatur pemerintah desa Karangsambung belum siap untuk 

menghadapi Otonomi Daerah, hal ini terlihat pada belum tercapainya secara 

optimal dari Lima aspek substansi sebagai indikator kesiapan pelaksanaan 

Otonomi Daerah pada tiap-tiap aparatur pemerintah, dalam hal ini perangkat 

desa Karangsambung, yaitu:  

Aspek tersedianya rincian kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh 

daerah otonom serta kegiatan-kegiatan yang menyertai, walaupun pemerintah 

desa Karangsambung mempunyai kewenangan yang wajib untuk dilaksanakan 

yaitu kewenangan dalam pembangunan fisik yang bernilai sama dengan Lima 

Puluh Juta Rupiah atau kurang dari pada itu, serta kewenangan untuk 

pembangunan non fisik, namun dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi 

kewenangan desa oleh perangkat sering mengalami hambatan dalam masalah 

biaya, hal ini disebabkan karena kurangnya perencanaan yang matang oleh 

perangkat sebagai pelaksana sehingga perangkat harus mencari biaya sendiri 

untuk menutupi kekurangan atas biaya tersebut yang terkadang mengeluarkan 
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dari uang sendiri bila dalam skala kecil, mencari bantuan warga sebagai 

swadaya masyarakat, atau mengurangi dana alokasi yang lain. Hal semacam 

itu yang seiring berakibat pada tidak selesainya program sesuai dengan 

rencana. 

Aspek desain organisasi yang membawa konsekuensi terhadap 

pembagian job kerja berdasarkan bidangnya masing-masing perangkat desa 

Karangsambung belum bekerja sesuai dengan tanggungjawab atas bidangnya 

masing-masing sebagaimana tergambarkan dalam struktur organisasi yang ada 

dan cenderung dikerjakan secara bersama-sama untuk program yang sudah 

ada bidangnya, selain itu juga masih sering dilakukan atas dasar siapa yang 

sempat dan bisa untuk penyelesaian program. Dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsinya sesuai dengan struktur pemerintah desa faktor biaya menjadi 

penghambat utama sehingga banyak program yang keberhasilannya kurang 

optimal, selain itu adanya lembaga BPD dalam struktur kepemerintahan desa 

masih dianggap sebagai lawan politik yang cenderung mempersulit kinerja 

perangkat desa, bukan sebagai kawan dalam bekerja. 

Aspek daftar kebutuhan pegawai oleh masing-masing perangkat sesuai 

dengan tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan berdasarkan 

bidangnya masing-masing hal tersebut juga tidak dimiliki oleh setiap 

perangkat dalam melaksanakan tugas dan  fungsinya, yang menjadi 

penyebabnya adalah faktor biaya, karena untuk masalah kebutuhan pegawai 

yang dapat terpenuhi adalah kebutuhan yang sifatnya umum.dalam memenuhi 
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kebutuhan yang belum ada, masing-masing perangkat mengusahakan sendiri. 

Hal yang sama juga terjadi pada aspek kebutuhan sarana dan prasarana. 

 Aspek biaya dalam pelaksanaan kewenangan selama satu tahun 

anggaran dalam hal ini perangkat tidak melakukan perencanaan pembiayaan 

untuk setiap pelaksanaan program yang telah mereka terima, karena mereka 

selama ini seolah-olah tugasnya hanya sebagai pelaksana keputusan,bukan 

sebagai perencana yang kemudian juga sekaligus sebagai pelaksana. 

Dengan tidak adanya perencanaan yang  matang dari perangkat 

sebagai pelaksana keputusan tersebut, berdampak pada seringnya terjadi 

pembekakan dana yang telah dialokasikan sehingga hasil dari pelaksanaan 

program akan menyesuaikan dengan cukupnya biaya sampai dimana (apa 

adanya).  

 
B. Saran 

Untuk meningkatkan mutu kinerja, agar aparat pemerintah desa 

Karangsambung  lebih siap dalam menghadapi Otonomi Daerah, maka 

pemerintah desa masih perlu melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: 

1. Hendaknya pemerintah Desa Karangsambung meningkatkan kembali 

pematangan perencanaan biaya dalam setiap pelaksanaan program 

terutama program fisik sehingga dapat meminimalisir terjadinya 

pembekakan dana. 

2. Hendaknya Kepala Desa memberi penegasan kepada perangkatnya  untuk 

bekerja  sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya  sebagaimana desain 
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organisasi pemerintah desa yang sudah ada, sehingga akan terlihat adanya 

profesionalisme kerja  yang nyata. 

3. Hendaknya untuk setiap perangkat mempunyai daftar kebutuhan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya beserta sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan sebagai pendorong tercapainya program dengan 

menyesuaikan sumber dana yang ada. 
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