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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kinerja pemerintah 

desa dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal Responsivitas, 

Responsibilitas, Akuntabilitas serta mengidentifikasikan faktor-faktor pendukung 

dan penghambat kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan 

di Desa Sempayang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. Penelitian 

ini dilaksanakan di Desa Sempayang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten 

Malinau. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, 

penelitian lapangan berupa observasi, wawancara dan penelitian dokumen. 

Narasumber dari penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa di Desa 

Sempayang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan Kinerja Pemerintah Desa Sempayang 

ditinjau dari hasil proses penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan: 

Responsivitas merupakan kemampuan birokrasi masyarakat dalam menampung 

dan merealisasikan aspirasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Responsibilitas merupakan apakah pelaksanaan birokrasi publik sesuai dengan 

prinsip-prinsip administrasi, pembagian pekerjaan aparatur sesuai dengan tugas 

dan fungsi masing-masing urusan, baik urusan Pemerintahan, Pelayanan, 

Kesejahteraan, dan Perencanaan. Akuntabilitas merupakan bentuk laporan 

pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPJ) kepada masyarakat di Desa 

Sempayang disampaikan secara tulisan maupun melalui media informasi. 

 

Kata Kunci:kinerja pemerintah, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas 

 

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 

berdasarkan 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 
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tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari pemerintah yang 

tangguh, profesional, dan mampu berbuat lokal serta bersaing secara global. 

Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa harus memiliki 

kamampuan mengelola sumber daya manusia yang tesedia di daerahnya masing-

masing. 
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. Nama desa 

sempayang diambil dari nama sebuah anak sungai yaitu sempayang (bengalun) dalam 

bahasa lundayeh yang terletak di daerah Kecamatan Malinau Barat Kabupaten 

Malinau, desa sempayang berasal dari pemekaran desa sesua, sehingga terbentuklah 

desa sempayang dan dimekarkan pada tanggal 26 Oktober 2005. 

Suku Bangsa yang ada di Desa Sempayang mayoritas suku dayak lundayeh, 

sehingga sebagian besar aktivitas di pemerintah desa, Kecamatan, maupun Kabupaten 

sangat didominasi oleh suku dayak dan hanya sebagian pendatang seperti Suku 

Bugis, Jawa, Banjar, dan Berusu yang bermukim di desa sempayang dan sebagian 

besar bermata pencaharian sebagai Negeri Sipil atau Petani maupun sebagai pedagang 

serta Buruh Lepas. 

Sehubungan dengan uraian dan gejala kinerja diatas maka dari itu, 

penulis merasa tertarik untuk mengambil judul “Kinerja Pemerintah Desa 

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Sempayang Kecamatan 

Malinau Barat Kabupaten Malinau”. 

 

Kerangka Dasar Teori 

1. Kinerja Pemerintah 

1.1. kinerja 

Secara terminology kinerja merupakan terjemahan dari kata performance. 

Kata kinerja tersusun dari dua kata yaitu “kinetika” yang berarti kemampuan atau 

prestasi dan kata “kerja”. Dengan demikian dalam kinerja terkandung pengertian 

kemampuan kerja atau prestai kerja. Wibowo (2009:2) mengemukakan bahwa 

kata kinerja yang merupakan padanan kata “perfomance” adalah hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka 

upaya mencapai tujuan organisasi secara legal dan sesuai dengan moral maupun 

etika. 

Menurut Wibowo (2009:17) menyatakan bahwa kinerja secara umum 

dapat diartikan sebagai perbuatan atau prestasi (performance). Dalam konteks 

khusus performance diartikan sebagai output seorang pekerja, sebuah output 

proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana output  

proses tersebut harus dapat ditunjukan buktinya secara konkret dan dapat diukur 

melalui perbandingan dengan standar yang telah ditentukan. 
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Menurut Widodo (2007:64) mengatakan bahwa kinerja menunjukan 

seberapa jauh tingkat kemampuan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan 

juga dapat berarti prestasi kerja, prestasi penyelenggaraan sesuatu. Sementara 

Widodo (2007:78), kinerja adalah suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau kelompok orang dalam organisasi sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan 

etika. 

Menurut Pasolong (2008:176) kinerja seseorang ditentukan oleh 

kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan dan pelaksanaan 

pekerjaan ditentukan oleh interaksi antara kemampuan dan motivasi. 

Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan. Kinerja individu ini 

akan tercapai apabila didukung oleh atribut individu, upaya kerja (work effort) 

dan dukungan organisasi. Dengan kata lain, kinerja individu adalah hasil dari: 

1. Atribut individu, yang menentukan kapasitas untuk mengerjakan sesuatu. 

Atribut individu meliputi factor individu (kemampuan dan keahliaan, latar 

belakang serta demografi) dan faktor psikologis meliputi persepsi, attitude, 

personality, pembelajaran dan motivasi. 

2. Upaya kerja (work effort), yang membentuk keinginan untuk mencapai 

sesuatu. 

3. Dukungan organisasi, yang memberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu. 

Dukungan organisasi meliputi sumber daya, kepemimpinan, lingkungan 

kerja, struktur organisasi dan job design. 

Menurut Mangkunegara (2005:56 ), faktor-faktor kinerja terdiri dari 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal (disponsisional) yaitu faktor 

yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya, kinerja seseorang baik 

disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi dan seseorang itu tipe pekerja 

keras. Sedangkan seseorang mempunyai kinerja jelek disebabkan orang tersebut 

mempunyai kemampuan rendah orang tersebut tidak memiliki upaya-upaya untuk 

memperbaiki kemampuannya. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, 

sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan  atau pimpinan, fasilitas kerja, 

dan iklim organisasi. Faktor internal dan faktor eksternal ini merupakan jenis-

jenis atribusi yang mempengaruhi kinerja seseorang. Jenis-jenis atribusi yang 

dibuat para karyawan mmiliki sejumlah akibat psikologis dan berdasarkan kepada 

tindakan. Seseorang karyawan yang menganggap kinerjanya baik berasal dari 

faktor-faktor internal seperti kemampuan atau upaya, diduga akan mengalami 

lebih banyak perasaan positif tentang kinerjanya dibandingkan dengan jika ia 

menghubungkan kinerjanya yang baik dengan faktor eksternal, seperti nasib baik, 

suatu tugas yang mudah atau ekonomi yang baik. Jenis atribusi yang 
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dibuatseorang pimpinan tentang kinerja seorang bawahan akan mempengari sikap 

dan perilaku terhadap bawahan tersebut. 

 

1.2.Indikator Kinerja 
 Menurut Wibowo (2009:101) ada tujuh indikator kinerja dua diantaranya  

mempunyai peranan yang sangat penting yaitu: 

1. Tujuan, apa tujuan yang akan dicapai, 

2. Motif, dorongan untuk melakukan sesuatu, 

3. Sarana, sumber daya yang akan digunakan, 

4. Kompetensi, kemampuan seseorang untuk menjalankan pekerjaan, 

5. Peluang, kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya, 

6. Standard, memberitahukan kapan suatu tujuan dapat diselesaikan, 

7. Umpan balik, masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan  

kinerja, standard kinerja dan pencapaian tujuan. 

 Indikator kinerja yang dimaksud oleh LAN-RI (Lembaga Administrasi 

Negara – Republik Indonesia) 2008:7, adalah ukuran kuantatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan dengan pertimbangan indikator masukan (input), keluaran (output), 

hasil (outcome), manfaat  (benefits), dan dampak (impact). Penetapan indikator  

kinerja ini merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indokator kinerja  

melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data atau informasi untuk  

menentukan kinerja kegiatan, program dan atau kebijakan. Dengan demikian  

indikator kinerja dapat digunakan untuk mengevaluasi tahapan perencanaan,  

tahapan pelaksanaan, dan tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Adapun  

hal-hal  yang diperhatikan dalam  menetukan  indikator  kinerja antara lain: 

1. Spesifik dan jelas, 

2. Dapat terukur secara objektif, 

3. Dapat menunjukkan  pencapaian keluaran, hasil, manfaat dan dampak,  

4. Harus cukup fleksibel dan sensitive terhadap perubahan dan 

5. Efektif yaitu dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis datanya secara 

efisien dan efektif. 
Menurut Dwiyanto (2008:178) menjelaskan  beberapa  indikator  yang 

digunakan dalam mengukur kinerja birokrasi publik yaitu: 

1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisien tetapi juga 

mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami 

sebagai rasio antara input dengan output. 

2. Kualitas pelayanan, cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja  

organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negative yang terbentuk 

mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap 

kualitas.  

3. Responsivitas, kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan 

program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
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dan aspirasi  masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada 

keselarasan  antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat. 

4. Responsibilitas, menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik 

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan 

kebijakan birokrasi baik yang eksplisit maupun implisit. 
Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan 

kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh 

rakyat atau seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu 

konsisten dengan kehendak publik. 

  

1.3.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi menurut 

Pasolong (2008: 186) antara lain : 

1. Kemampuan, merupakan suatu kapasitas individu untuk mengerjakan 

berbagai tugas dalam suatu pekerjaaan. Kemampuan tersebut dapat 

dilihat dari dua segi yaitu: 

a. Kemampuan intelektual, kemampuan yang diperlukan untuk 

melakukan kegiatan mental,  

b. Kemampuan fisik, kemampuan yang diperlukan untuk melakukan 

tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan 

ketrampilan.  

2. Kemauan, kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi 

untuk tujuan organisasi. Kemauan dan motivasi kerja seseorang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 

a. Lingkungan fisik, setiap pegawai menghendaki lingkungan fisik yang 

baik untuk bekerja, lampu yang terang, ventilasi udara yang nyaman, 

sejuk, bebas dari gangguan suara berisik, 

b. Lingkungan sosial, sebagai makhluk sosial dalam melaksanakan 

tugas tidak semata-mata hanya mengejar penghasilan saja tetapi juga 

mengharapkan penghargaan oleh pegawai lain, pegawai lebih 

berbahagia apabila dapat menerima dan membantu pegawai lain. 

3. Energi, merupakan pemersik api yang menyalakan jiwa. Tanpa adanya 

energi psikis dan fisik mencukupi, perbuatan kreatif pegawai terhambat. 

4. Teknologi, tindakan yang dikerjakan oleh individu atau suatu objek 

dengan atau tanpa bantuan alat atau alat mekanikal untuk membuat 

beberapa perubahan terhadap objek tersebut.  

5. Kompetensi, sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa atas 

kinerja dan manfaat baginya. Jika pegawai mendapat kompensasi yang 

setimpal dengan hasil kerjanya, maka pegawai dapat bekerja dengan 

tenang dan tekun. Akan tetapi bila pegawai merasa kompensasi yang 
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diterima jauh dari memadai maka pegawai berfikir mendua yaitu 

berusaha mencari penghasilan tambahan luar sehingga menyebabkan 

pegawai sering mangkir. 

6. Kejelasan Tujuan, seluruh anggota organisasi harus mengetahui tujuan 

organisasi sehingga anggota dapat bekerja secara maksimal. 

7. Keamanan, sangat penting bagi anggota organisasi karena seseorang 

yang merasa aman dalam melaksanakan pekerjaan berpengaruh terhadap 

kinerjanya. 
Menurut Wibowo (2009 :99) Faktor-faktor yang mempenggaruhi kinerja 

antara lain:  

1. Personal factors, ditunjukkan oleh tingkat ketrampilan, kompensasi yang 

dimiliki, motivasi dan komitmen individu. 

2. Leadership factor, ditentukan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh 

manajer dan team leader. 

3. Team factors, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan 

sekerja.  

4. System factors, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang 

diberikan organisasi. 

5. Contextual/situational factors, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan 

dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. 

Faktor yang mendorong kinerja adalah perilaku. Perilaku adalah 

tentang bagaimana anda bertindak dan bukan tentang apa atau siapa anda. 

Perilaku adalah suatu cara dimana seseorang bertindak atau melakukan. 

Karena dapat menentukan kinerja anda. Kinerja tingkat tinggi adalah hasil dari 

melakukan sesuatu yang benar pada waktu yang tepat. Kinerja yang efektif 

dalam pekerjaan adalah hasil dari melakukan sesuatu hal yang benar pada 

waktu yang tepat (doing to rightthings at the right time), atau hal yang benar 

untuk pekerjaan spesifik pada waktu yang spesifik (the right things for that 

specific job at the specific point in time). 
 

1.4.Teori Organisasi 
Organisasi ada dalam lingkungan kehidupan manusia. Organisasi tidak 

hanya sekedar alat menyediakan barang atau jasa tetapi juga menciptakan 

lingkungan dimana kita berada. Untuk lebih mengenal tentang apa sebenarnya 

organisasi, ada beberapa pendapat seperti yang dikemukakan oleh Gibson, 

Ivancevich, Donnely dalam Hardjito (1997;07) yaitu organisasi adalah kesatuan 

yang memungkinkan masyarakat mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai 

individu secara perorangan. 

Hal diatas berarti bahwa organisasi merupakan tempat bagi individu-

individu yang ingin mencapai tujuannya, yang tidak bisa dicapai oleh individu itu 

sendiri tanpa memasuki suatu organisasi. Dengan demikian organisasi telah 

memberikan keuntungan yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. 

Sedangkan menurut Thomson dalam Thoha (2007:5) organisasi adalah suatu 
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integrasi dan sejumlah spesialis-spesialis yang bekerja sama untuk mencapai 

beberapa tujuan yang spesifik yang telah diumumkan sebelumnya. 

Selanjutnya, menurut Soffer dalam Sutarto (1993;36) organisasi adalah 

perserikatan orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam suatu 

sistem kerja dan pembagian kerja dalam mana pekerjaan dibagi menjadi rincian 

tugas, diberikan pemegang peranan dan kemudian digabung kedalam beberapa 

bentuk hasil. Beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok 

orang yang disebut bawahan. 

Dengan demikian dalam organisasi juga tidak terlepas dari hubungan 

struktur dalam tubuh organisasi. Seperti yang dikemukakan oleh Robbins dalam 

Hardjito (1997:05) bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan 

secara sadar, dengan sebuah batasan yang relative dapat diidentifikasi yang 

bekerja atas dasar yang relative terus- menerus untuk mencapai suatu tujuan 

bersama atau sekelompok tujuan. Dari beberapa pendapat diatas dapat dikatakan 

bahwa pada dasarnya mempunyai anggapan yang sama yaitu organisasi sebagai 

wadah atau tempat bagi individu-individu untuk mencapai tujuan, yang tujuan 

tersebut tidak dapat dicapai dengan cara sendiri-sendiri dan juga adanya interaksi 

di dalam organisasi. 

 

1.4.1 Asa-Asas Organisasi 
Menurut Hasibuan (2005:123) mengungkapkan untuk terwujudnya suatu 

organisasi yang baik, efektif, efisien serta sesuai dengan kebutuhan, serta selektif 

harus didasarkan pada asas-asas (prinsip-prinsip) organisasi sebagai berikut: 

1. Principle of organization (asas tujuan organisasi) 

 Menurut asas ini tujuan organisasi harus jelas dan rasional, apa tujuan untuk 

mendapatkan laba (business organization). Hal ini merupakan bagian 

penting  dalam menentukan struktur organisasi. 

2. Principle of unity of obyective (asas kesatuan tujuan) 

 Menurut asas ini, di dalam suatu organisasi (perusahaan) harus ada kesatuan 

tujuan yang ingin dicapai. Organisasi secara keseluruhan dan tiap-tiap 

bagiannya harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Organisasi akan 

kacau, jika tidak   ada ksatuan tujuan. 

3. Principle of unity of command (asas kesatuan perintah) 

 Menurut asas ini, hendaknya setiap bawahan menerima perintah ataupun  

memberikan pertanggungjawaban hanya kepada satu orang atasan, tetapi 

seseorang atasan tetapi seorang atasan dapat memerintah beberapa orang 

bawahan. 

4. Principle of the span of management (asas rentang kendali) 

 Menurut asa ini, seorang menejer hanya dapat memimpin secara efektif 

sejauh  bawahan tertentu, misalnya 3 sampai dengan 9 orang. Jumlah 

bawahan ini   tergantung kecakepan dan kemampuan manajer bersangkutan. 

5. Principle of delegation of authority (asas pendelegasian wewenang) 
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 Menurut asas ini, hendaknya pendelegasian wewenang dari seseorang atau   

kelompok orang kepda orang lain dengan jelas dan efektif, sehingga ia 

mengetahui   wewenangnya. 

6. Principle of parity of authority and responsibility (asas keseimbangan 

wewenang dan tanggungjawab) 

 Menurut asas ini, hendaknya wewenang dan tanggungjawab harus 

seimbang. Wewenang yang didelegasikan dengan tanggungjawab yang 

timbul karenanya harus sama besarnya, hendaknya wewenang yang 

didelegasikan tidak meminta pertanggungjawaban yang lebih besar dari 

wewenang itu sendiri atau sebaliknya. Misalnya, jika wewenang sebesar X, 

tanggungjawabnya pun harus sebesar X pula. 

7. Principle of responsibility (asas tanggungjawab) 

 Menurut asas ini, hendaknya pertanggungjawaban dari bawahan terhadap 

atasan harus sesuai dengan garis wewenang (line authority) dan pelimpahan 

wewenang. Seseorang hanya bertanggung jawab kepada orang yang 

melimpahaka wewenag tersebut. 

8. Principle of departmentation (principle of devision of work = asas 

pembagian kerja) 

 Menurut asa ini, pengelompokan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, atau 

kegiatan-kegiatan yang sama kedalam satu unit kerja (department) 

hendaknya  didasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan tersebut. 

9. Principle of personal placement (asas penempatan personalia) 

 Menurut asas ini, hendaknya penempatan orang-orang pada setiap jabatan 

harus didasarkan atas kecakapan, keahlian dan keterampilannya (the right 

man, in the right job); mismanagement penempatan harus dihindarkan 

efektifitas organisasi optimal memerlukan penempatan karyawan yang 

tepat. Untuk itu harus dilakukan seleksi yang obyektif dan berpedoman atas 

job spesifiction dari jabatan yang akan  diisinya. 

10. Principle of scaler chain (asas jenjang berangkai) 

 Menurut asas ini, hendaknya seluruh perintah atau wewenang dari atas  

kebawah harus merupakan mata rantai vertical yang jelas dan tidak 

terputus-putus serta menempuh jarak pendek. Sebaliknya 

pertanggungjawaban dari bawahan keatas melalui mata rantai vertikal, jelas 

dan menempuh jarak terpendeknya. Hal ini penting, karena dasar organisasi 

yang fundamental adalah rangkaian wewenang dari atas kebawah.  

11. Principle of efficiency (asas efisien) 

 Menurut asas ini, suatu organisasi dalam mencapai tujuannya harus dapat  

mencapai hasil yang optimal dengan pengorbanan yang minimal. 

12. Principle of continuity (asas kesinambungan) 

 Organisasi harus mengusahakan cara-cara untuk menjamin kelangsungan 

hidupnya. 

13. Principle of coordination (asas koordinasi) 
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 Asas ini merupakan tindak lanjut dari asas-asas organisasi lainnya.  

Koordinasikan dimaksudkan untuk mensinkronkan dan mengintegrasikan 

segala tindakan supaya terarah kepada sasaran yang ingin dicapai. 

 

1.4.1 Jenis-Jenis Organisasi 

Adapun jenis-jenis organisasi yang diungkapkan oleh Malayu S.P. 

Hasibuan (2005 :146) antara lain adalah: 

1. Berdasarkan proses pembentukannya 

Dikenal dua macam, yaitu “organisasi formal dan organisasi informal”. 

a. Organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dan 

dengantujuan-tujuan tertentu yang disadari pula, yang diatur dengan 

ketentuan-ketentuan formal, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangganya. Kegiatan-kegiatan/hubungan-hubungan yang 

terjadi di dalamnya adalah kegiatan (hubungan) jabatan sebagaimana 

diatur dalam ketentuan-ketentuan tertulis. Ikatan-ikatan formal. 

b. Organisasi informal adalah organisasi yang terbentuk tanpa disadari 

sepenuhnya, tujuannya juga tidak jelas, Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangganya tidak ada dan hubungan-hubungan 

terjalin secara pribadi saja. 

2. Berdasarkan kaitan hubungan dengan pemerintah 

Dikenal dua macam, yaitu “organisasi resmi dan organisasi tidak resmi”. 

a. Organisasi resmi adalah organisasi yang dibentuk oleh (ada 

hubungannya) dengan pemerintah dan atau harus terdaftar pada 

Lembaran Negara. 

b. Organisasi tidak resmi adalah organisasi yang tidak adanya hubungan 

dengan  

c. pemerintah dan atau tidak terdaftar pada Lembaran Negara, seperti 

organisasi-organisasi swasta. 

3. Berdasarkan skala (ukuran) besar kecilnya dikenal ada tiga macam yaitu: 

a. Organisasi besar 

b. Organisasi sedang (menengah) 

c. Organisasi kecil 

4. Berdasarkan tujuannya 

Dikenal dua macam, yaitu “organisasi sosial dan organisasi perusahaan”. 

a. Public organization (organisasi sosial) adalah organisasi yang (non 

profit) tujuan utamanya untuk melayani kepentingan umum, tanpa 

perhitungan rugi laba. 

b. Business organization (organisasi perusahaan) adalah organisasi yang 

didirikan untuk tujuan komersial (mendapat laba) dan semua 

tindakannya selalu bermotifkan laba (profit motive). Jika organisasi 

perusahaan tidak memberikan laba/keuntungan lagi maka tidak 

rasional untuk melanjutkan lagi. 
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2. Pemerintahan Desa 
Pemerintah Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang 

penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah suatu 

proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan 

dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 

Surasih (2002: 23). 
 Sebelum lahirnya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah 

Daerah berlaku kebijakan Pemerintah Desa dengan Undang-Undang Pemerintah Desa 

No. 5 tahun 1979 yang menyatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati 

oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di 

bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan tersebut memuat konsep hak untuk 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, namun juga disebutkan bahwa desa 

merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat.  

  

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
Pemerintahan Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya “Otonomi 

Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai: “Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga 

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan 

Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati” Widjaja 

(2003: 3). 

Metode Penelitian 

Menurut Nawawi (2005: 63) yaitu Metode Deskriptif dapat diartikan 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan/melukis keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, 

masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak atau sebagaimana adanya. 

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, setelah 

menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, maka penulis 

menggunakan beberapa cara, yaitu : 

1. Penelitian kepustakaan (Library Research) 

Yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpul  

data, dengan mempelajari sebagai bahan refrensi. 

2. Penelitian Lapangan (Field Work Research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan 

menggunakan beberapa teknik, yaitu : 

a. Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lapangan 

b. Wawancara mendalam yaitu mengadakan wawancara dengan 

beberapa key informan untuk menggali data dengan informasi 
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tentang pelayan publik di kelurahan pelabuhan kecamatan 

Samarinda Ilir. 

c. Penelitian dokumen-dokumen yaitu pengumpulan data dari 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pelayanan publik di kelurahan pelabuhan kecamatan Samarinda 

Ilir. 

3. Dokumentasi  
Pengumpulan data dengan cara kata gorisisasi dan klasifikasi bahan 

yang tertulis maupun berupa gambar. Dalam pengumpulan data melalui 

dokumentasi ini, diginakan sebagai bahan pelengkap dari penggunaan 

observasi dan wawancara dalam sebuah penelitian kualitatif. 

Hasil Penelitian  

Kinerja Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Desa: 

1. Responsivitas  
 Responsiveness (responsivitas) adalah ukuran kemampuan organisasi 

mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan mengembangkan 

program-program pelayanan publik dengan kata lain responsivitas merupakan 

daya tanggap organisasi publik terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang 

dilayaninya. Pemerintah Desa sebagai wadah dalam menampung dan 

merealisasikan segala aspirasi masyarakat di desa,baik yang sifatnya keinginan 

maupun yang menjadi kebutuhan, kemudian kewajiban dari pemerintah desa itu 

sendiri adalah menindaklanjuti aspirasi masyarakat, tentunya dalam 

menindaklanjuti sebuah aspirasi itu adalah dengan menentukan skala prioritas. 

karena tidak semua aspirasi bisa dimasukan ke dalam program dalam 

penyelenggaraan Pemerintah Desa, kemudian saling melakukan musyawarah 

atara aparatur di Kantor Desa Sempayang. 

 

2. Responsibilitas  
 Responsibility (responsibilitas) adalah ukuran apakah pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. Responsibilitas 

organisasi merujuk pada persesuaian pelaksanaan kerja organisasi dengan 

prosedur dan taat kerja yang berlaku dan bertanggungjawab.  

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah Desa bertanggungjawab 

melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah dipercayakan 

kepada masing-masing bagian dalam unsur Pemerintahan Desa yang dibebankan 

sebagai wujud tanggungjawab untuk melaksanakantugas, fungsi dan wewenang 

yang telah dipercaya kepada setiap Aparatur Pemerintah Desa dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  
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3. Akuntabilitas  
 Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan 

penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.Accountability (akuntabilitas) adalah ukuran seberapa kebijakan dan 

kegiatan sektor publik dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau konsisten 

dengan kehendak rakyat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

 

4. Faktor Pendukung 

Pembinaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah desa, dan juga 

dukungan dana dari pemerintah daerah yang diberikan kepada pemerintahan desa 

melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan kemudian peralatan kantor yang sudah 

lengkap sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan 

yang berlaku. 

 

5. Faktor Penghambat  

Kurangnya tingkat pemahaman dari SKPD yang berada di kabupaten/kota 

dengan pelayanan yang kita laksanakan di dalam masyarakat, sehingga kinerja 

pemerintah desa tidak terlaksana dengan baik. 

 

Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian tentang Kinerja Pemerintah Desa dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sempayang Kecamatan Malinau Barat 

Kabupaten Malinau maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Responsivitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam 

menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat, dalam menjaring 

dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dinilai sudah baik. Cara yang 

dilakukan pemerintah Desa Sempayang dalam menerima dan 

merealisasikan aspirasi masyarakat, yaitu dengan bekerjasama dengan 

setiap ketua RT yang ada di desa sempayang untuk mengumpulkan warga 

RT masing-masing guna menggali aspirasi serta keluhan-keluhan 

dilingkungan RT, untuk kemudian akan ditampung oleh pemerintah desa 

sempayang.  

2. Responsibilitas 

Responsibilitas Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di 

Desa Sempayang, Pemerintah Desa melakukan pembagian pekerjaan 

aparatur sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing urusan, baik 

urusan Pemerintahan, Pelayanan, Kesejahtraan, dan Perencanaan. 

3. Akuntabilitas 

Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam bentuk laporan 

pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPJ) kepada masyarakat di 

Desa Sempayang disampaikan secara tulisan atau melalui media informasi 

yang ada di Kantor Desa Sempayang melalui BPD dan pertemuan di desa, 
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dan selama ini tidak ada LPJ pemerintah desa yang ditolak oleh 

masyarakat Desa Sempayang ini menunjukkan akuntabilitas yang baik 

oleh pemerintah Desa Sempayang dan suatu penghargaan.  

4. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung Kinerja Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Desa Sempayang adalah melalui pembinaan anggaran  

dan juga dukungan dana dari pemerintah daerah yang diberikan kepada 

pemerintah desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan peralatan kantor 

yang sudah cukup lengkap sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat 

terlaksana. 

5. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat Kinerja Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Desa Sempayang adalah kurangnya tingkat pemahaman 

dari beberapa SKPD untuk melepaskan kewenangan yang sepenuhnya 

diberikan kepada masyarakat seperti proyek yang berada di pedesaan, dan 

kemudian halaman kantor juga menjadi salah satu faktor penghambat 

kerja karena melihat halaman kantor yang sempit dan tampak kusam 

sehingga tidak dapat melaksanakan apel yang seharusnya menjadi 

kewajiban setiap aparatur pemerintah desa. 

 

Rekomendasi  

Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Lebih ditingkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas, fungsi dan 

wewenang pemerintah desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 

sebagai bukti kinerja pemerintah desa dengan cara menjalankan semua yang 

di tetapkan oleh pemerintahan desa. 

2. Dalam melaksanakan kinerja pemerintah desa harus mengikuti dan 

menjalankan dengan sungguh-sungguh sesuai peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. 

3. Perlu diberikan pendidikan dan pelatihan tentang tugas, fungsi, dan kewajiban 

dalam memberikian pelayanan. Dengan demikian dapat menambah 

pengetahuan dan keterampilan kinerja pemerintah dalam menjalankan 

tugasnya baik dalam Pembangunan, Pelayanan, Kesejahtraan, dan 

Perencanaan. 

4. Masyarakat harus lebih aktif dan kritis dalam menyikapi berbagai kegiatan 

pembangunan, pelayanan, kesejahtraan, dan perencanaa yang dikeluarkan 

oleh pemerintah desa. 

5. Setiap aparatur desa dan masyarakat harus dapat membedakan antara tugas 

dan keluarga. 
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