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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kinerja aparatur desa 
dalam penyelenggaraan pemerintah desa terutama dalam hal kerjasama, 
kedisiplinan, kreatifitas, tanggungjawab serta mengidentifikasi faktor - faktor 
pendukung dan penghambat kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan 
pemerintah desa di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten 
Tana Tidung. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sepala Dalung Kecamatan 
Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. Pengumpulan data dilakukan dengan 
cara penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa observasi, 
wawancara mendalam dan penelitian dokumen. Narasumber dari penelitian 
ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Tokoh 
Masyarakat di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten 
Tana Tidung.  

Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja Aparatur Desa Sepala 
Dalung ditinjau dari proses penyelenggaraan pemerintah yang 
mengedepankan kerjasama, kedisiplinan, kreatifitas dan tanggungjawab demi 
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.  
 
Kata Kunci: Kinerja, Aparatur Desa, Kerjasama, Kedisiplinan, Kreatifitas,              

Tanggungjawab 
 
Pendahuluan 

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, Desa Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarakan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat 
mengemban amanat Undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah 
tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah 
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yang tangguh, professional, dan mampu berbuat local serta bersaing secara global. 
Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa harus memiliki 
kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia di daerahnya masing-
masing. 

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, hal ini mengisyaratkan bahwa dalam 
melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan 
masyarakat, dan membina perekonomian desa harus dapat dijalankan oleh 
aparatur desa karena masyarakat desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan 
yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang profesional. Seiring 
dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan akan pelayanan yang 
semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat 
diperlukan oleh masyarakat. Aparatur yang berada ditengah-tengah masyarakat 
tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur merupakan subsistem dari 
penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai 
dengan perkembangan pemerintahan. 

Kabupaten Tana Tidung adalah salah satu kabupaten di Provinsi 
Kalimantan Timur yang baru disetujui pembentukannya pada Sidang Paripurna 
DPR-RI pada tanggal 17 Juli 2007. Kabupaten  Tana Tidung dibentuk berdasarkan 
UU No. 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung dan 
memiliki luas wilayah keseluruhan ± 4.828,58 km2 secara administratif terdiri dari 
3 kecamatan (Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kecamatan Tana 
Lia) dan terdiri atas 23 desa, salah satunya Desa Sepala Dalung yang dipimpin 
oleh seorang kepala desa, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya 
berdasarkan kepada Surat Keputusan Bupati Tana Tidung No. 142/48/K-III/2010 
tentang Penetapan Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Tana Tidung. 

Desa Sepala Dalung adalah desa pemekaran dari Desa Sesayap yang 
berada di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. Secara konseptual 
keberadaan desa sepala dalung dipengaruhi oleh ketertarikan fungsional 
kewilayahan diantara 4 kabupaten dan kota besar yaitu antara antara lain 
Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan dan Kota 
Tarakan. Dengan diapit oleh ke empat kabupaten dan kota besar ini akan 
memberikan kemudahan bagi Desa Sepala Dalung dalam mengembangkan diri, 
baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia dan ekonomi kerakyatan. 

Kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Sepala Dalung 
dilaksanakan oleh aparatur desa dengan jumlah 16 (enam belas) orang yang terdiri 
atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelenggaraan pemerintah desa akan 
tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila kinerja 
segenap aparatur desa dalam memberikan pelayanan tidak lambat, tidak berbelit-
belit dan tidak formalitas, sehingga masyarakat merasa kepentingannya dapat 
terlayani dengan baik dan bersih dari unsur-unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
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(KKN). Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Sepala 
Dalung haruslah mengacu pada aturan pemerintah yang telah ditetapkan. Oleh 
karena itu, aparatur desa terutama Kepala Desa diharapkan benar-benar 
menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan. 

Pada pengamatan penulis ketika mengadakan observasi lapangan, gejala 
yang nampak oleh penulis adalah minimnya pengetahuan aparatur desa dalam 
bidang Teknologi Informasi yaitu laptop karena kurangnya minat aparatur untuk 
belajar mengoperasikan laptop padahal jumlah laptop yang tersedia di kantor 
tersebut sudah lebih dari cukup yaitu berjumlah 8 unit. Kemudian kualitas sumber 
daya aparatur yang dimiliki desa masih rendah hal ini disebabkan karena tingkat 
pendidikan aparatur pada umumnya hanya lulus Sekolah Dasar (SD) dan 
mengikuti Paket C, nampak juga oleh penulis  bahwa aparatur desa selalu pulang 
lebih awal dari jam pulang kerja yang telah ditentukan dengan alasan bahwa tidak 
ada lagi masyarakat yang berurusan. 

Sehubungan dengan uraian dan gejala kinerja di atas, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul “
 Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa 
Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung”. 

Artikel ini menyoroti Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan 
Pemerintah Desa di Desa Sepala Dalung. Dengan melihat Kerjasama, 
Kedisiplinan, Kreatifitas, dan Tanggungjawab Aparatur Desa. 
 
 Kerangka Dasar Teori 
1. Pemerintahan Daerah 

Penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia meliputi pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah. Pemerintahan pusat dijalankan oleh presiden seperti 
yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “presiden republic 
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD”. Dalam 
menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden, menteri-
menteri, dan kepala lembaga pemerintahan non-departemen. Semua tingkatan 
tersebut kemudian disebut pemerintah pusat atau pemerintah. 

Kelembagaan pemerintah daerah merupakan elemen dasar dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah, selain elemen urusan 
pemerintahan dan kapasitas aparatur pemerintah daerah itu sendiri. Pengaturan 
terhadap kelembagaan atau sering disebut dengan Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) telah diatur dan ditetapkan berdasarkan PP No. 84 Tahun 2000, yang 
diganti dengan PP No. 8 Tahun 2003 dan kemudian direvisi menjadi PP No. 41 
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam PP No. 41 Tahun 2007 
tersebut, disebutkan bahwa pelaksanaan peraturan perundangan ini diharapkan 
dapat selesai dalam waktu 1 tahun sejak ditetapkan. Akhir tahun 2008 merupakan 
batas waktu bagi pemerintah daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah 
mengenai Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan PP No. 41 Tahun definisi 
pemerintahan daerah berdasarakan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 
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daerah pasal 1 ayat 2 adalah “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”. 

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di 
atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah 
otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan unsur 
penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan 
Perangkat Daerah. 
 
2. Pemerintah Desa 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah desa dan Badan Permusyaratan Desa dalam mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat 
setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (PPRI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa). 

Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh proses kegiatan 
manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa 
yang ada, meliputi perencanaan , penetapan kebijakan, pelaksanaan, 
pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, 
pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya (PERMENDAGRI No. 35 
Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban Peyelenggaraan Pemerintahan Desa). 

Dengan batasan definisi tersebut  yang dimaksud dengan pemerintahan 
desa adalah terdiri dari dua institusi, yakni institusi Pemerintah Desa atau dalam 
Ilmu Politik disebut Lembaga Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa yang 
dikenal sebagai Lembaga Legislatif. Lembaga eksekutif desa bertanggung jawab 
terhadap proses pelaksanaan pembangunan di desa dan lembaga legislatif desa 
bertanggung jawab terhadap proses penyusunan aturan-aturan desa 
(legislasi/regulasi) dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan oleh 
eksekutif desa. 

 
3. Birokrasi 

Birokrasi adalah sebagai alat organisasi, dimana ia merupakan suatu 
otorita yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai peraturan. Birokrasi 
dimaksudkan  sebagai upaya untuk mengorganisasikan secara teratur suatu 
pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Birokrasi merupakan 
instrumen penting dalam masyarakat modern yang kehadirannya tak mungkin 
terelakkan. Eksistensi birokrasi ini sebagai konsekuensi logis dari tugas utama 
Negara (pemerintahan) untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat  
(social welfare). Negara dituntut terlibat dalam memproduksi barang dan jasa 
yang diperlukan oelh rakyatnya ( public goods and services) baik secara langsung 
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maupun tidak. Bahkan dalam keadaan tertentu Negara memutuskan apa yang 
terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu Negara membangun system administrasi yang 
bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah 
birokrasi. 

Birokrasi bagi sebagian orang dimaknai sebagai prosedur yang berbelit-
belit, menyulitkan, dan menjengkelkan. Namun bagi sebagian yang lain birokrasi 
dipahami dari perspektif yang positif yakni sebagai upaya untuk mengatur dan 
mengendalikan prilaku masyarakat agar lebih tertib. Ketertiban yang dimaksud 
adalah ketertiban dalam hal mengelola berbagai sumber daya yang 
mendistribusikan sumber daya tersebut kepada setiap anggota masyarakat secara 
berkeadilan. 

 
4. Aparatur Sipil Negara 

Pembentukan Rancangan Aparatur Sipil Negara merupakan perubahan 
dari Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian. 

Dengan adanya Aparatur Sipil Negara ini bisa tercipta birokrasi yang 
profesional, netral dan independen dalam menjalankan tugas kenegaraan tanpa 
tergantung politik pemerintahan. Salah satu caranya adalah dengan memutus alur 
hirarki pegawai negeri sipil dengan kepala daerah. 
a. Tujuan UU ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk meningkatkan: 
1) Efektivitas pemerintahan 
2) Kualitas pelayanan public 
3) Kualitas birokrasi 
4) Kompetensi aparatur 
5) Independensi PNS dari tekanan politik 
6) Kinerja PNS 
7) Kapasitas kelembagaan 
8) Integritas birokrasi 
9) Kesejahteraan PNS. 

 
5. Kinerja Aparatur 

Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut 
mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini 
berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada 
tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak dapat mungkin dapat 
diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. 

Widodo (dalam Pasolong 2008: 175), mengatakan bahwa kinerja adalah 
melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan 
tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. 

“Performance” diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia adalah kinerja, juga 
berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, atau hasil kerja/unjuk 
kerja/penampilan kerja (BPKP: 9). 

Secara etimologi aparatur berasal dari bahasa Belanda “aparat”, dalam 
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bahasa Inggris “apparatus” dan dalam bahasa birokrasi di Indonesia aparat berasal 
dari singkatan aparat dan struktur. Aparatur adalah orang-orang yang menjalankan 
roda pemerintahan. Aparatur pemerintah dapat digambarkan ibarat sebuah kapal 
maka aparatur adalah nahkoda kapal tersebut yang mesti harus tahu untuk apa 
kapal tersebut, bagaimana menjalankannya dan kemana tujuan kapal tersebut, 
maksudnya disini adalah aparatur pemerintah merupakan faktor yang amat sangat 
penting terhadap berjalannya roda pemerintahan. 

Menurut A.W. Widjaja (2006: 113) dalam bukunya administrasi 
kepegawaian berpendapat bahwa pegawai adalah merupakan tenaga kerja 
jasmaniyah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan 
dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama 
untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). 

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa pegawai merupakan 
modal pokok dalam suatu organisasi baik itu organisasi pemerintah maupun 
organisasi swasta. Berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya 
tergantung pada pegawai yang memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang 
ada dalam organisasi tersebut. 
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir 
Kabupaten Tana Tidung. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif 
yaitu penelitian yang memaparkan atau menggambarkan semua peristiwa 
penelitian yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan masalah yang telah 
dirumuskan pada perumusan masalah. Mengemukakan bahwa deskriptif adalah 
data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari 
pendapat ini dijelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data mungkin 
berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen 
pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainya. Adapun pokok-pokok isi 
wawancara penelitian merupakan indikator dari Kinerja meliputi: (1) Kerjasama, 
(2) Kedisiplinan (3) Kreatifitas (3) Tanggungjawab.  
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Sumber Data 
Primer: Data yang diperoleh melalui responden dengan cara melakukan Tanya 
jawab secara langsung dan dipandu dengan pedoman wawancara yang sesuai 
dengan fokus penelitian.Teknik penentuan informan menggunakan Purposive 
sampling yang dikemukakan Nawawi dalam suherman (2007: 30) bahwa dalam 
teknik Purposive Sampling pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan 
penelitian. (2) Sumber Data Sekunder: Data yang diperoleh melalui beberapa 
informasi antara lain melalui: (a) Dokumen (b) Buku Ilmniah, dan (c) Hasil 
Penelitian. 

Dalam penelitian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) 
Penelitian Kepustakaan (Liberary Research) Kegiatan penelitian yang penulis 
lakukan di perpustakaan dengan cara mengumpulkan teori dan konsep dari 
kepustakaan berupa buku-buku ilmiah, buku-buku referensi, dan dokumen yang 
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berhubungan dengan ruang lingkup penelitian sebagai landasan pemikiran dan 
pembahasan, (2) Penelitian Lapangan (Field Work Research) Yaitu penelitian 
yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa 
teknik yaitu: (a) Observasi yaitu pengamatan secara langsung dilapangan guna 
untuk memperkuat data. (b)Wawancara (Interview) yaitu pengumpulan data yang 
diperoleh melalui proses tanya jawab antara peneliti dengan yang diteliti. 
Merupakan cara yang efektif untuk mengumpulkan data sosial berupa informasi 
tentang manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi manusia. Wawancara dapat 
dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui 
tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon. Angket atau 
Quisioner yaitu serangkaian daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis 
kemudian disebarkan untuk diisi oleh responden (c) Dokumentasi Dalam 
pengumpulan data melaui dokumentasi, diperlukan seperangkat alat atau 
instrument yang memandu untuk pengambilan data-data dokumen. Ini dilakukan 
agar dapat menyeleksi dokumen mana yang dipandang dibutuhkan secara 
langsung dan mana yang tidak diperlukan. Data dokumen dapat berupa foto, 
gambar, peta, grafik, struktur organisasi, catatan-catatan bersejarah, dan 
sebagainya. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik 
observasi dan wawancara dalam sebuah penelitian kualitatif. 

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman  (2007: 20) Dalam 
analisis data kualitatif terdapat 4 (empat) komponen yaitu sebagai berikut(1) 
Pengumpulan data (Data Collection) Pengumpulan data merupakan Pengumpulan 
data merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian, dengan 
menggunakan sepanjang instrumen yang telah disiapkan, guna memperoleh 
informasi data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen utama 
dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri.  

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah penelitian sendiri. Dalam 
proses pengumpulan data ini, seorang penelitian dapat melakukan analisis secara 
langsung, sesuai dengan informasi data yang diperoleh di lapangan. (2) Reduksi 
data (Data Reduction) Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 
banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Karena semakin lama 
peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan 
rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 
pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan 
memberikan gambaran yang lebih jelas, dan akan mempermudah penelitian untuk 
pengumpulan data selanjutnya. Dalam menyederhanakan data terdapat beberapa 
langkah antara lain: (a) Menjelaskan data (b) Mengelompokan data (c) 
Menyederhanakan penulisan data. (3) Penyajian Data (Data Display) Setelah data 
direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Display data adalah 
usaha merangkai informasi yang terorganisir dalam upaya menggambarkan 
kesimpulan dan mengambil tindakan.  Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 
bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 
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flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini miles dan huberman menyatakan yang 
paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 
dengan teks yang bersifat naratif atau memaparkan. Dengan mendisplaykan data, 
maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 
selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. (4) Penarikan 
Kesimpulan (Conclution Drawing) Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif 
menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan Verifikasi. 
Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari sebuah penulisan analisis, 
yang berisikan tentang hasil kesimpulan dari sebuah analisis data yang telah 
terpola dan tersusun serta teruji kebenarannya. 
 
Hasil dan Pembahasan 

Berikut ini adalah ulasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di 
lapangan yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi 
mengenai Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di 
Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. Kinerja 
Aparatur Desa merupakan kemampuan kerja Aparatur Desa. 

Kinerja Aparatur merupakan hasil kerja yang dicapai aparatur didasarkan 
oleh kemampuan kerja aparatur dengan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan program/kebijakan yang tertuang dalam perumusan rencana kerja 
aparatur desa. 

Kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Sepala 
Dalung dapat kita lihat dalam kemampuan kerja aparatur, dimana aparatur 
masing-masing memiliki tugas dan wewenang diantaranya yang telah dijalankan 
meliputi yaitu pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas atau 
wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan 
indikator Kerjasama, Kedisiplinan, Kreatifitas, dan Tanggungjawab.  

Berdasarkan hasil penelitian, Kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan 
pemerintah desa di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana 
Tidung adalah sebagai berikut: 
a. Kerjasama 

Kerjasama aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa 
merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja aparatur desa dalam hal ini 
kemampuan aparatur untuk bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan 
tugas yang ditentukan sehingga hasil pekerjaannya akan semakin baik.  

Aparatur desa mengetahui Kerja sama itu intinya menunjukkan adanya 
kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih yang saling menguntungkan dengan 
cara memberikan informasi secara langsung kepada aparatur yang ingin kita ajak 
atau yang sangat dibutuhkan bantuannya untuk bekerja sama dalam suatu 
pekerjaan misalnya administrasi kantor, pelayanan kepada masyarakat, 
pembangunan desa dan hal-hal lain yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja 
aparatur, kemudian saling bermusyawarah antara aparatur di Kantor Desa Sepala 
Dalung. 
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Sesuai dengan observasi peneliti, memang benar dalam melakukan 
pekerjaannya aparatur desa melakukan musyawarah dan memberikan informasi 
kepada rekan kerjanya yang lain jika pekerjaan tersebut dirasa perlu membutuhkan 
rekan kerjanya baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur dan Staf agar 
pekerjaan tersebut bisa terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Begitu juga demikian yang dilakukan aparatur Desa Sepala Dalung, untuk 
menyelesaikan pekerjaannya masing-masing aparatur melakukan kerja sama 
dengan rekan kerjanya yang sekiranya mampu untuk membantu menyelesaikan 
pekerjaan yang dibebankan kepadanya, dimana aparatur tersebut berkolaborasi 
dengan rekan kerja dalam satu pekerjaan agar pekerjaan tersebut selesai tepat 
pada waktunya. 

Berdasarkan wawancara di atas, Kerja sama aparatur di Kantor Desa 
Sepala Dalung sudah cukup baik. Aparatur telah menjalankan kerja sama dengan 
sesama rekan kerjanya baik itu kerja sama dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, 
Bendahara Desa, Kaur dan Staf Desa dalam hal pelayanan kepada masyarakat, 
administrasi kantor, pembangunan, pemerintahan, dan hal-hal lain yang dianggap 
perlu untuk dilakukan kerja sama sehingga pekerjaan akan berjalan sesuai dengan 
yang diharapkan, dan selesai tepat pada waktunya.   
b. Kedisiplinan 

Disiplin merupakan tindakan untuk mendorong para anggota organisasi 
agar memenuhi berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh para anggota 
organisasi. Dengan demikian, pendisiplinan aparatur adalah suatu bentuk 
pelatihan yang berusaha memperbaiki, dan membentuk pengetahuan, sikap dan 
prilaku aparatur sehingga aparatur tersebut secara sukarela berusaha bekerja 
secara kooperatif dengan rekan kerja serta meningkatkan prestasi kerjanya. 
Disiplin dapat juga diartikan sebagai pengendalian diri agar tidak melakukan 
sesuatu yang bertentangan dengan falsafah dan moral pancasila. Disiplin adalah 
sikap kejiwaan yang senantiasa mengikuti atau mematuhi keputusan yang ada. 

Disiplin dalam hal ini merupakan sejauh mana aparatur dapat mematuhi 
peraturan-peraturan yang ada dan melaksanakan apa yang telah disetujui bersama 
(tata tertib) antara pimpinan dengan para aparatur lainnya baik persetujuan tertulis 
ataupun lisan. Hal ini menyangkut tentang bagaimana aparatur Desa Sepala 
Dalung bisa menjalankan peraturan yang telah ditetapkan di kantor desa antara 
lain yaitu datang ke kantor sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah akan tetapi jika tidak ada lagi masyarakat yang berurusan di kantor 
desa maka aparatur desa menutup kantor lebih cepat dan aparatur kembali atau 
pulang ke rumah sehingga pekerjaan dan pelayanan dilanjutkan keesokan harinya, 
kemudian aparatur selalu tampil bersih dan rapi dengan menggunakan pakaian 
dinas sesuai dengan hari kerja misalnya hari senin menggunakan pakaian Linmas, 
hari selasa dan rabu menggunakan pakaian Waskat, hari kamis menggunakan 
pakaian Batik, dan kemudian hari Jumat menggunakan pakaian Olahraga. 

Berdasarkan wawancara di atas, Kedisiplinan aparatur hanya dapat dilihat 
dari keseragaman dalam menggunakan pakaian dinas pada saat jam kerja dan 
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datang ke kantor tepat pada waktunya. Akan tetapi, kedisiplinan itu luntur ketika 
alasan muncul bahwa jika tidak ada lagi masyarakat yang berurusan maka 
aparatur desa secara keseluruhan menutup pelayanan dan ini dilakukan baik dari 
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur dan Staf Desa dan di antara 
aparatur tidak ada yang memberikan sanksi baik itu berupa teguran lisan atau 
pemotongan gaji berkala karena masih kentalnya hubungan kekeluargaan. 

Disiplin lahir, tumbuh , dan berkembang dari sikap seseorang di dalam 
sistem nilai budaya yang telah ada di masyarakat. Terdapat suatu pokok yang 
membentuk disiplin, pertama sikap yang telah ada pada diri manusia dan sistem 
pada nilai budaya yang ada di dalam masyarakat. Sikap tadi merupakan unsur 
yang hidup dalam jiwa manusia yang harus mampu bereaksi terhadap 
lingkungannya yang dapat merubah tingkah laku atau pemikiran. Sedangkan 
sistem nilai sosial budaya merupakan bagian dari budaya yang berfungsi sebagai 
petunjuk, pedoman, atau penuntun bagi kelakuan manusia. 

Dikaitkan dengan pokok masalah yang dibahas, maka disiplin aparatur 
desa dapat diartikan sebagai sikap yang senantiasa mematuhi peraturan dalam 
melaksanakan tugas. Dengan demikian, dalam kegiatan kerja setiap saat atasan 
bisa mengambil tindakan-tindakan untuk memulihkan tindakan pelanggaran 
sehingga dengan tindakan tersebut para pelanggar akan menyesuaikan dirinya 
kembali dengan standar peraturan yang berlaku atau menunjukkan bahwa mereka 
tidak akan melakukan pelanggaran lagi. 

Berbeda dengan kenyataan yang ada pada aparatur di Desa Sepala 
Dalung, meskipun aparatur antara satu sama lain mengetahui bahwa pulang lebih 
awal dari jam pulang kerja yang telah ditentukan itu merupakan pelanggaran 
terhadap peraturan tetapi demi hubungan kekeluargaan yang masih kental masing-
masing aparatur tidak  bisa memberikan teguran baik itu teguran lisan maupun 
pemotongan gaji berkala karena pelanggaran tersebut dilakukan secara bersama-
sama. 

Berdasarkan wawancara diatas, pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan 
aparatur secara bersama-sama tidak diberikan sanksi atau pemotongan gaji 
berkala karena hingga saat ini hal tersebut menjadi rahasia umum masyarakat 
desa setempat dan pemerintah kabupaten belum mengetahui.  
c. Kreatifitas 

Kreatifitas merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan 
komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru, dan 
sebelumnya tidak dikenal pembuatnya, dapat berupa kegiatan imajinatif atau 
sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya perangkuman, mencakup 
pembentukan pola baru dan gabungan informasi yang diperoleh dari pengalaman 
sebelumnya yang harus mempunyai maksud dan tujuan yang ditentukan, bukan 
fantasi semata, walaupun merupakan hasil yang sempurna dan lengkap dan 
mungkin dapat berbentuk produk seni, produk ilmiah, atau mungkin bersifat 
prosedural atau metodologis. 
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Setiap kegiatan pelayanan diupayakan selalu dapat dicari pemecahan 
permasalahan yang ada untuk dapat dengan segera dicari solusi yang segera 
dikerjakan dengan kreatif. Peningkatan efektivitas kinerja aparatur setiap saat 
perlu mendapatkan perhatian dari pemegang kebijakan yng disertai oleh 
komitmen pribadi dari masing-masing aparatur untuk selalu berkreasi dan 
berinovasi dalam setiap pekerjaan yang menjadi beban tugas pokok dan fungsi 
aparatur. Berkembangnya kreativitas serta inovasi yang dimiliki oleh aparatur 
dalam membuat program pembangunan, pemerintahan, kesejahteraan masyarakat 
dan lain sebagainya pendukung pelayanan akan meningkatkan derajat kehidupan 
masyarakat. 

Sebagai aparatur yang baik haruslah bisa memberikan kreasi dan inovasi 
untuk perkembangan kantor tempat ia melakukan pekerjaannya sehingga 
memberikan suasana yang menyegarkan, menarik, aneh, dan mengejutkan. Hasil 
kreasi dan inovasi mempunyai manfaat kegunaan dalam upaya mengatasi suatu 
masalah, sehingga akan memberikan dampak positif  hasil yang lebih baik dan 
sifatnya praktis.  Begitu pula halnya dengan aparatur Desa Sepala Dalung dituntut 
agar selalu bisa memberikan kreasi dan inovasi demi perkembangan kantornya 
dan hal itu telah dibuktikan aparatur melalui        pembuatan mading kantor yang 
berisi tentang informasi-informasi menarik mengenai pekerjaan kantor atau hal-
hal yang bisa memberikan semangat kerja untuk aparatur yang ada dikantor 
tersebut dan kemudian aparatur juga dituntut untuk selalu membuat program yang 
baru dengan kreativitas dan inovasi para aparatur itu sendiri. Program yang 
diharapkan adalah terciptanya program yang terwujud dalam kegiatan yang 
terpadu, berkelanjutan, efektif, dan efisien. Hal tersebut diperlukan inovasi 
program secara lebih kreatif, dan menghindari kesan mengarang-arang program 
kegiatan hanya untuk mendapatkan semaksimal mungkin anggaran. Sejauh ini 
aparatur desa telah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan 
sebagai penunjang program pembangunan desa, pemerintahan, administrasi 
kantor, dan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah 
Kabupaten berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan jarak antara ibukota 
kabupaten ke desa. 

Program pembangunan desa yang dilaksanakan oleh aparatur desa dengan 
menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh Pemerintah 
Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Peraturan Bupati No. 02 Tahun 2012 
Tentang Alokasi Dana Desa (ADD).  

Berdasarkan pernyataan di atas, Melalui berbagai program yang telah 
dijalankan oleh aparatur desa baik itu mengenai pembangunan, pemerintahan, 
administrasi, dan serta pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan 
Alokasi Dana Desa (ADD) semakin memberikan peluang kepada masing-masing 
aparatur untuk menuangkan kreasi dan inovasi yang dimiliki yang kemudian 
ditampilkan di papan informasi berdasarkan keinginan aparatur desa itu sendiri 
dengan tujuan agar masyarakat bisa melihat apa saja yang aparatur lakukan 
sehingga terjadi keterbukaan antara aparatur desa dan masyarakat desa setempat. 
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Kreasi dan inovasi yang disumbangkan oleh aparatur untuk perkembangan desa 
biasanya disampaikan pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa 
(Musrenbangdes), atau biasa juga pada saat Rapat Intern berupa misalnya 
pembuatan mading satu minggu satu kali yang dapat meningkatkan semangat 
kerja aparatur antara Kepala Desa beserta Staf yang dilaksanakan di kantor desa 
itu sendiri.  
d. Tanggungjawab 

Tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya 
sehingga bertanggungjawab adalah berkewajiban menanggung, memikul, 
menanggung segala sesuatunya serta menanggung akibatnya. Aparatur memiliki 
kewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, maka hal ini berarti aparatur 
telah memenuhi kewajibannya serta aparatur juga telah bertanggungjawab atas 
kewajibannya.  

Tanggungjawab dalam hal ini adalah kesediaan atau kemampuan  aparatur 
dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya 
dan tepat pada waktunya serta berani menerima resiko atas pekerjaan yang 
dilakukan. Tanggungjawab merupakan sebuah hal penting dalam 
penyelenggaraan pemerintah desa, jika aparatur memiliki rasa tanggungjawab 
yang tinggi maka pekerjaan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan 
dengan baik. Begitu pula halnya dengan aparatur desa sepala dalung yang 
merupakan ujung tombak pembangunan desa harus bisa memiliki rasa 
tanggungjawab yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama 
dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, membuat Surat 
Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) dan kemudian 
menyerahkannya kepada pemerintah kabupaten. Menurut Observasi penulis, 
pelayanan yang diberikan aparatur desa kepada masyarakat sudah cukup baik 
karena jika ada masyarakat yang berurusan aparatur dengan sopan dan siap 
menanyakan kepada orang yang bersangkutan dan langsung melayani orang 
tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian mengenai Laporan 
Alokasi Dana Desa (ADD) yang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten 
aparatur desa sepala dalung selalu menyerahkan laporan tersebut tepat pada 
waktunya sehingga Dana Alokasi selanjutnya dapat segera dicairkan lagi untuk 
tahap pembangunan berikutnya. 
 Berdasarkan wawancara di atas, Tanggungjawab aparatur itu tidak 
berhenti hingga pada saat kantor desa tutup akan tetapi aparatur desa juga 
mempersilahkan masyarakat yang ingin berurusan ke rumah karena aparatur 
menyadari jam pulang kerja lebih cepat dari jam yang telah ditentukan oleh 
 pemerintah. 

 
 
  

Kesimpulan   
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Berdasarkan hasil penelitian tentang Kinerja Aparatur Desa Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap 
Hilir Kabupaten Tana Tidung maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Kerjasama aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa sudah 
cukup baik karena selalu mengedepankan musyawarah dan memberikan 
informasi kepada rekan kerjanya yang lain jika pekerjaan tersebut dirasa perlu 
membutuhkan rekan kerjanya baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur dan 
Staf agar pekerjaan tersebut bisa terlaksana dengan baik dan pekerjaan yang 
dimaksud misalnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat, administrasi kantor, 
pembangunan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Kerjasama dari aparatur 
merupakan wujud dari kepedulian masing-masing aparatur kepada sesama rekan 
kerjanya sebagai penunjang agar pekerjaan yang diberikan dapat dijalankan sesuai 
dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
 Kedisiplinan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah desa hanya 
dapat dilihat dari keseragaman dalam menggunakan pakaian dinas pada saat jam 
kerja dan datang ke kantor tepat pada waktunya. Akan tetapi, jam pulang kerja 
aparatur lebih cepat dari peraturan yang semestinya pulang kerja pukul 16.00 tapi 
aparatur pulang dan menutup pelayanan setelah Sholat Dzuhur dan ini dilakukan 
oleh semua aparatur yaitu Kepala Desa beserta perangkatnya dan sejauh ini tidak 
ada yang memberikan sanksi terhadap hal tersebut baik berupa teguran lisan 
ataupun pemotongan gaji berkala karena masih kentalnya hubungan kekeluargaan 
dan pemerintah kabupaten belum mengetahui.    
 Kreatifitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah desa yaitu dengan 
cara menampilkan iklan berupa informasi-informasi menarik baru mengenai desa 
atau yang terkait dengan kantor desa sepala dalung atau hal-hal lainnya dipapan 
informasi yang dibuat berdasarkan pemikiran dari aparatur dengan tujuan agar 
antara aparatur desa dengan masyarakat desa saling terbuka atau transparan antara 
satu sama lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara aparatur dengan 
masyarakat baik itu informasi mengenai pembangunan, Alokasi Dana Desa, dan 
sebagainya.       
 Tanggungjawab aparatur desa sepala dalung tidak berhenti hingga pada 
saat kantor desa tutup akan tetapi aparatur desa juga mempersilahkan masyarakat 
yang ingin berurusan ke rumah karena aparatur menyadari jam pulang kerja lebih 
cepat dari jam yang telah ditentukan oleh pemerintah baik itu pemerintah 
kabupaten maupun pemerintah provinsi atau pusat. 
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