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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendesripsikan dan menganalisis Pelaksanaan 

Tugas Pendamping Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam 

meningkatkan proses pembangunan di desa serta kemajuan desa yang lebih 

baik dimana dapat dilihat dari beberapa fokus penelitian, yaitu : 1) 

mendampingi desa dalam perencanaan Pembangunan desa, 2) pelaksanaan 

dan pemantauan terhadap pembangunan desa, 3) pemberdayaan masyarakat 

desa. Penelitian dilakukan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kongbeng, 

Kabupaten Kutai Timur menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan 

teknik pengumpulan data dengan cara penelitian ke perpustakaan dan 

penelitian di lapangan berupa observasi, wawancara dan penelitian dokumen. 

Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data interaktif berupa 

pengumpulan data , Kondensasi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Hasil  penelitian ini diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas 

Pendamping Desa  di Desa Sidomulyo Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai 

Timur sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan langsung  turunnya 

Pendamping desa kelapangan untuk melihat secara langsung proses kegiatan 

pembangunan yang ada dilapangan. Selain itu sebelum kegiatan pembangunan 

di laksanakan proses perencanaan yang sudah di sepakati bersama dengan  

pemerintah desa, lembaga-lembaga desa serta masyarakat sehingga tidak ada 

konflik yang terjadi. 

 

Kata Kunci : pelaksanaan, tugas pendamping desa, penyelenggaraan  

pemerintahan desa 

 

Pendahuluan 

 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil 

guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mensejahterakan 
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masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui 

peningkatan daya saing daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu 

sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dengan pemerintah pusat. Melalui Undang -Undang Pemerintahan daerah 

ini dilakukan pengaturan  yang dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan 

yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang 

seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi 

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang urusan 

pemerintahannya di desentralisasikan ke daerah. Sinergi urusan 

pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara pemerintah pusat 

dan daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah non kementerian 

akan tahu siapa pemangku kepentingan (stakeholder) dari 

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian tersebut di tingkat 

provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. 

Sinergi pemerintah pusat dan daerah akan sulit tercapai tanpa adanya 

dukungan personil yang memadai baik dalam jumlah maupun standar 

kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan  daerah. Dengan cara tersebut pemerintah daerah akan 

mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan 

kompetensinya. Langkah akhir untuk memperkuat otonomi daerah adalah 

adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan serta sanksi 

yang jelas dan tegas. Adanya pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang 

tegas dan jelas tersebut memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan, 

pengawasan dari kementrian yang melakukan pembinaan dan pengawasan 

umum serta kementrian/lembaga pemerintah non kementrian yang 

melaksanakan pembinaan teknis. Sinergi antara pembinaan dan pengawasan 

umum dengan pembinaan dan pengawasan teknis akan memberdayakan 

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk pembinaan dan 

pengawasan terhadap daerah kabupaten/kota memerlukan peran dan 

kewenangan yang jelas dan tegas dari gubernur sebagai wakil pemerintah 

pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan 

terhadap daerah kabupaten/kota. 

Pemerintahan memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan 

dalam bentuk penerapan hukum dan undang – undang di kawasan tertentu. 

Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka. 

Pemerintahan berbeda dengan pemerintahan . Pemerintah merupakan organ 

atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintahan hanyalah 

lembaga eksekutif saja. Sedangkan arti pemerintahan dalam arti luas adalah 

mencangkup aparatur negara yang meliputi semua organ – organ badan atau 

lembaga. Alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas 

untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah 
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lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jika pemerintah adalah  lebih 

kearah organ, pemerintahan menujukan kearah bidang dan fungsi.  

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah 

keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh 

seorang Kepada Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota 

yang merupakan kesatuan. Pemerintah desa adalah lembaga pemerintah 

yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Pemimpin 

Pemerintah Desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah 

Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan. 

Otonomi daerah merupakan bagian dari desentralisasi. Dengan 

adanya otonomi daerah, daerah mempunyai hak serta kewajiban untuk 

mengatur daerahnya sendiri tetapi masih tetap dikontrol oleh Pemerintah 

Pusat serta sesuai dengan undang-undang. Secara umum, pengertian 

otonomi daerah yang biasa digunakan yaitu pengertian otonomi daerah 

menurut Undang - Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Dalam Undang - Undang tersebut berbunyi otonomi daerah merupakan hak, 

wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan mengatur 

sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Peraturan Mentri No.3 tahun 2015 tentang Pendamping Desa, 

Pendamping desa (PD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Sidomulyo (P3MD) ini pada dasarnya besifat kolektif 

yang dikoordinir oleh salah seorang diantara pendamping desa itu sendiri 

dan dipilih oleh mereka sendiri dan atau difasilitasi oleh supervisornya. 

Pendamping desa mempunyai tugas pokok dan mendampingi desa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa, kerjasama antar desa, pengembangan 

BUMDes, dan fasilitasi pembangunan yang bersekala lokal. Pendampingan 

Desa di Desa Sidomulyo adalah memfasilitasi dan mendampingi masyarakat 

dalam Penyelenggaraan pemerintahan desa, Pelaksanaan Pembangunan 

desa, Pembinaan Kemasyarakatan desa dan Pemberdayaan masyarakat desa.  

Fasilitasi dapat dilakukan dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif dengan 

berpedoman kepada Undang - Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa 

beserta seluruh aturan pelaksanaannya. Masyarakat desa difasilitasi untuk 

belajar agar mampu mengelola kegiatan pembangunan secara mandiri. 

Berbagai pelatihan dan beragam kegiatan pengembangan kapasitas 

diberikan oleh pendamping kepada masyarakat  desa.  Pengembangan 
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kapasitas di desa dikelola langsung oleh masyarakat sebagai bagian proses 

belajar sosial. 

Dalam bangunan kerangka pikir pemberdayaan masyarakat desa, 

penerapan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang  desa ini harus dikawal 

oleh Tenaga Pendamping Profesional yang bertugas mensosialisasikannya 

kepada masyarakat desa. Pendampingan dan pelatihan dari pendamping 

kepada masyarakat desa ini diharapkan mempercepat proses internalisasi 

Undang-Undang sebagai sebuah proses pembiasaan sosial dalam diri 

masyarakat desa. Selain itu, tenaga pendamping profesional juga bertugas 

mendampingi warga Desa Sidomulyo dalam meningkatkan daya tawar dan 

mengakses sumberdaya yang dibutuhkan masyarakat desa sehingga 

program dan kegiatan pembangunan mampu dikelola masyarakat desa 

Sidomulyo Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. 

Tenaga Pendamping desa difokuskan pada upaya memberdayakan 

masyarakat desa melalui proses belajar sosial. Dengan demikian, 

pendamping tidak dibebani dengan tugas-tugas pengelolaan administrasi 

keuangan dan pembangunan desa, karena berdasarkan peraturan perundang-

undangan hal tersebut sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah 

desa. Kerja Pendampingan bukanlah melakukan kontrol dan mobilisasi 

partisipasi terhadap warga desa dalam rangka menjalankan prosedur - 

prosedur kerja yang serba dirancang dari kepentingan luar desa. Kerja 

pendampingan lebih tepat dimaknai sebagai proses fasilitasi terhadap warga 

desa agar berdaya dalam memperkuat desanya sebagai komunitas yang 

memiliki pemerintahannya sendiri (self governing community). Gambaran 

self governing community tercermin dari definisi desa dalam undang-undang 

No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu bahwa desa adalah desa dan desa adat 

atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Pelaksanaan 

Menurut Syaukani dkk (2004 : 295) Implementasi adalah pelaksanaan 

serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik 

sehingga kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan. mereka 

termasuk serangkaian kegiatan, persiapan Pertama maju menetapkan aturan 

yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. kedua, mempersiapkan 

sumber daya untuk mendorong pelaksanaan kegiatan termasuk infrastruktur, 

sumber daya keuangan dan tentu saja penentuan siapa yang bertanggung jawab 
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untuk melaksanakan kebijakan ini. ketiga, bagaimana mengahantarkan 

kebijaksanaan konkret untuk umum. 

Menurut Syukur dalam Surmayadi (2005 : 79) Mengemukakan ada tiga 

unsur penting dalam proses implementasi, yaitu: (1) adanya program atau 

kebijakan yang sedang dilaksanakan (2) kelompok sasaran, yaitu kelompok 

masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan untuk manfaat dari program, 

perubahan atau perbaikan (3) menerapkan elemen (Pelaksana) baik untuk 

organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk memperoleh 

pelaksanaan dan pengawasan proses implementasi. 

Menurut Nurdin Usman (2002 : 70) dalam buku berjudul Konteks 

Berbasis Implementasi Kurikulum nya menyatakan pendapatnya mengenai 

implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :Implementasi diarahkan untuk 

kegiatan, tindakan, tindakan, atau mekanisme sistem implementasi tidak hanya 

aktivitas, tetapi kegiatan dan untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang 

direncanakan 

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah sebuah kegiatan yang 

dilakukan oleh sekelompok organisasi yang saling bekerja sama dalam 

mencapaai tujuan bersama. 

 

Desa 

Undang - Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang desa, 

desa adalah desa dan desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Menurut Sunardjo dalam Sadu Wasistiono dan Irawan Tahir (2006: 9) 

Desa adalah suatu kesatuan dalam masyarakat hukum berdasarkan adat dan 

hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah tertentu batas – batasnya, 

memiliki batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan 

kepentingn politik, ekonomi, sosial, dan keamanan memiliki susunan pengurus 

terpilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. 

  

Pemerintah Desa 

Undang-Undang  Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut 

dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut 

dengan nama lain. pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan. 
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Pemerintah adalah lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang 

memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi 

mewujudkan pembangunan pemerintah. berdasarkan peran tersebut maka di 

terbitkanlah peraturan – peraturan atau undang – undang yang berkaitan dengan 

pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan desa sehingga roda 

pemerintahan berjalan dengan optimal.  

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia  

 

Pendamping Desa 

Menurut pasal 1 angka (13) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PermenDesaPDTTrans) Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Pendampingan Desa, Pendampingan desa adalah kegiatan untuk 

melakukan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, 

pengarahan dan fasilitasi desa. Pendampingan desa dilaksanakan oleh 

Pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten, Kecamatan. Pendamping desa 

adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan 

Undang-undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan 

masyarakat di sebuah desa. 

 

Penyelengaraan pemerintahan Desa 

Menurut HAW. Widjaja (2003: 3) 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. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 72 Tahun 

2005 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. adapun maksud dari 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat adalah urusa – 

urusan yang sudah ada dan berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Penyelengaraan pemerintahan desa adalah seluruh proses kegiatan 

manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenagan desa 

yang ada, meliputi perencanaan, pendapatan kebijakan, pelaksanaan, 

pengorgansaiaan, penyempurnaan dan pengembangannya (PEMENDAGRI No. 
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35 Tahun 2007 tentang pedoman  Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung 

jawaban Penyelengaraan Pemerintahan Desa ).     

 

Metode Penelitian 

Berdasarkan judul yang  penulis teliti maka dapat diketahui bahwa jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Yaitu suatu metode penelititan deskriptif dimana penelitian bertujuan untuk 

memaparkan dan menjelaskan tentang bagaimana Pelaksanaan Tugas 

Pendamping desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa 

Sidomulyo Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Adapun waktu 

penelitian yang dilakukan penulis dari bulan Agustus 2018-selesai. 

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 

beberpa teknik penelitian lapangan (field work research), penelitian lapangan 

meliputi: observasi, wawancara, dokumentasi.  Key informan: Ketia PKK. 

Informan: Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD, Pendamping Desa.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Mendampingi Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa 

Bahwa pelaksanaan Tugas Pendamping desa dalam mendampingi 

perencanaan pembangunan desa bahwa, dalam rencana pembangunan desa 

yaitu melakukan musyawarah antara desa dan lembaga – lembaga ada di 

likungan desa tesebut antara lain Badan Permusyawartan Desa (BPD), 

Pendamping Desa PD), Lembaga Pemberdayaan Mayarakat (PLM), Tokoh 

Masyarakat, Kepala Dusun (KADUS), Rukun Tetangga (RT) maupun 

perwakilan dari masyarakat untuk membahas perencanaan pembangunan di 

desa. Dari musyawarah tersebut sudah apabila telah disepakati bersama maka 

penyusunan perencanaan di susun ke dalam RAB. Agar dalam proses 

pembanguan yang akan di lakukan nantinya sesuai dengan aturan sehingga 

proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. 

 

Pelaksanaan dan Pemantauan Terhadap Pembangun Desa 

Bahwa pelaksanaan tugas pendamping desa dalam pelaksanaan dan 

pemantauan terhadap Pembangunan desa sudah di lakukan dengan baik, 

berdasarka pernyataan yang di ungkapkan oleh Kepala Desa Sidomulyo 

Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur bahwa Pendamping desa ikut 

terlibat kedalam proses pelaksanaan dan pemantauan  dalam  pembangun desa 

dan ikut serta  turun kelapangan untuk melihat secara langsung sampai dimna 

proses pembangunan berjalan dan memberikan solusi serta arahan apabila 
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terjadi kendala-kendala di lapangan sesuai dengan dengan aturan yang ada. 

 

Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Bahwa dalam Pelaksanaan Tugas Pendamping desa yaitu dalam 

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pendamping desa (PD) di Desa 

Sidomulyo Kecamatan Kongbeng sudah berjalan sesuai dengan tugas dan  

fungsinya, selama ini dalam proses pemberdayaan masyarakat  yang dilakukan 

oleh pendamping desa di Desa Sidomulyo seperti ikut serta dalam 

berpartisipasi dan mensosialisasikan dalam pemberdayaan masyarakat serta 

memberikan masukan – masukan yang bersifat membangun, selain itu 

pemberdayaan perekonomian desa dengan cara memperkenalkan kepada orang-

orang yang belum mengerti terkait pengelolaan BumDes. 

 

Faktor Pendukung  dalam Pelaksanan Tugas Pendamping Desa 

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan diketahui, bahwa dalam 

Pelaksanaa Tugas Pendamping Desa yang dilakuakan oleh Pendamping Desa 

(PD) kepada Desa Sidomulyo yang menjadi faktor penunjang terkait dengan 

pelaksanaan tugas pendamping desa yaitu dana, karna dengan adanya dana itu 

salah satu dalam proses kelancaran semua jenis kegiatan.  Selain itu kemauan 

dan keikutsertaaan baik itu pemerintah desa maupun masyarakat desa dalam 

mendukung semua kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh pendamping desa 

dalam memajukan desa tersebut. 

 

Faktor Penghambat  dalam  Pelaksanan Tugas Pendamping Desa 

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan diketahui, bahwa dalam 

Pelaksanaa Tugas Pendamping Desa yang dilakuakan oleh Pendamping Desa 

(PD) kepada Desa Sidomulyo yang menjadi Faktor Penghambat terkait dalam 

pelaksanaan tugas pendamping desa seperti yang  dijelaskan oleh pendamping 

Desa sendiri bahawa tidak semua desa mau menerima arahan, baik itu 

masukan-masukan dalam proses yang akan di lakukan di lapangan. Serta 

kurangnya peran serta berpartisipasi dalam kegitan-kegiatan yang dilakukan 

oleh Pendamping desa. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di lapangan yang telah 

penulis paparkan mengenai Pelaksanaan Tugas Pendamping Desa dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Kongbeng 

Kabupaten Kutai Timur. berdasarkan uraian yang dapat disimpulkan bahwa 
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Pelaksanaa Tugas Pendamping Desa memiliki tugas dalam mendampingi 

Pelaksanaan Pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa serta 

Pemberdayaan masyarakat desa. yang dilakukan dengan cara-cara yang kreatif 

dan inovatif dengan berpedoman kepada Undang-undang No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa beserta seluruh aturan pelaksanaanya yang bertujuan untuk 

memperlancar dalam semua kegiatan serta kemajuan Desa Sidomulyo dan juga 

kesejahteraan masyarakat. yang dapat dilihat pada kesimpulan yaitu sebagai 

berikut : 

1. Mendampingi desa dalam perencanaan Pembangunan desa 

Dalam pendampingan perencanaan pembangunan desa di Desa Sidomulyo 

Kecamatan Kongbeng  bahwa dapat di golongkan ke dalam 2 jenis 

tahapan. Yaitu tahapan yang pertama, Rencana  pembangunan jangka 

panjang (5 tahun) dituangakan dalam dokumen rencana pembangunan desa 

RPJM des. pada tahap ini dimulai dari musyawarah dusun/ antar dusun 

dengan tujuan untuk menggali segala permasalahan yang  ada. adapan 

tahapan rencana pembangun yang kedua yaitu tahapan 1 tahun yang di 

ambil dari rencana yang telah di tuangkan dalam RPJM kemudian di 

musrenbangdeskan  bersama pemerintahan desa lembaga – lembaga desa 

serta masyarakat. 

2. Pelaksanaa dan pemantauan terhadap pembanguan desa  

Pemantauan ini dilakukan dengan langsung turun kelapangan untuk dapat 

memastikan secara langsung dalam proses kegiatan pembangunan baik 

program pembangunan itu sendiri agar sesuai  dengan perencananan yang 

sudah di tetapkan dan kemudian agar pelaksanaan sesuai pada aturan – 

aturan yang yang sudah terencana sebelumnya. Serta berkordinasasi 

dengan baik itu pemerintah desa Pendamping Desa, Pendamping Lokal 

Desa, maupun Lembaga-lembaga yang lain dalam  pelaksanaan 

pembangunan, apakah ada kendala-kendala atau tidak yang di hadapi 

untuk itu dari pihak Penddamping Desa akan memberikan  arahan terkait 

dari permasalahan itu dengan aturan – aturan yang ada. 

3. Pemberdayaan masyarakat desa 

Keikutsertaan partisipasi pada  kegiatan pemerintah desa serta mengajak 

masyarakat agar  mau untuk belajar berkembang dan mau peduli terhadap 

desa iu sendiri. selain itu pemberdayaan perekonomian desa dengan cara 

memperkenalkan kepada orang-orang yang belum mengerti terkait  

pengelolaan Bumdes. selain itu  pemberdayaan yang dikakuka ikut serta 

dalam berpartisipasi dan mensosialisasikan dalam pemberdayaan 

masyarakat serta memberikan masukan – masukan yang bersifat 
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membangun dalam menuju perubahan yang lebih baik dan maju dan 

mengikuti segala jenis kegiatan – kegiatan dalam pemberdayaan 

masyarakat  desa. 

4. Faktor  pendukung   dalam pelaksanaan tugas pendamping desa.  

Adanya dukungan dari masyarakat, Lembaga – lembga perintah desa serta 

dalam menjalankan kegiattan – kegiatan . selain itu sumber daya manusia , 

media informasi, serta penunjang – penunjang lalinnya serta kemaun dan 

prtsipasi masyarakt dalam keikutsertaan dalam menjalankan kegiatan yang 

di kalukan. dalam membawa perubahan yang lebih baik. 

5. Faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pendamping desa 

Salah satu yang memjadi factor penghambat di Desa Sidomulyo 

Kecamatan Kongbeng yaitu salah satunya lambatnya dalam proses 

pencairan dana baik itu dana dari kabuaten maupun dana dari pusat yang 

nanti nya akan digunakan untuk proses kegiatan . selain itu faktor 

penghambatnya sikap partisipasi masyarakat yang kurang maupun 

perangkat desa untuk berperan aktif serta selain terkadang tidak semua 

desa menerima dengan baik semua hal yang dilakukan oleh pendamping 

desa bahkan beranggap bahwa pendmping desa mengintai / memata-matai. 

Serta berkas – berksa yang kurang lengkap, baik itu profil desa maupun 

peta desa. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, maka selanjutnya 

peneliti menyampaikan rekomendasi yang nantinya dapat memberikan 

rekomendasi kepada pihak- pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun 

saran yang dapat disampaikan penulis ialah 
1. Sekiranya untuk pendamping desa untuk bisa lebih meningkatkan lagi 

dalam  hal pendampingan  semua kegiatan yang dilakukan di lapangan 

terhadap desa yang di dampingi agar  meyakinkan kepercayaan terhadap 

pemerintah desa, Lembaga-lembaga desa maupun masyarakatnya desanya 

agar mereka dapat mempercayai kemampuan yang dimiliki oleh 

Pendamping desa yang bertugas dalam pendampingan semua jenis 

kegiatan yang ada di desa. 

2. Agar terhindarnya konflik/permaslahan anatara Pendamping desa, 

pemdamping lokal desa terhadap pemerintah desa, lembaga maupaun 

masyarakat desanya untuk itu dalam merencanakan semua kegiatan yang 

akan di lakukan harus  ada kordinasi yang baik dan persetujuan dari 

semua pihak serta  jangan mengambil keputusan sendiri. 

3. Di harapakan untuk setiap pemerintah desa  jika ada seorang 

pendampingan desa yang dikirim dari provinsi untuk membantu dalam 
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roda kepemerintahan terutamadalam hal pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat jangan langsung menganggap tidak baik serta berfikiran yang 

negatif. 
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