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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran bagaimana Kinerja 

Aparatur Desa Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Santan 

Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 

menjalankan tugasnya sebagai aparatur desa. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Lokasi di kantor Desa Santan Tengah Kecamatan 

Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengumpulan Data dilakukan 

dengan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara mendalam, dan 

dekomentasi. Narasumber pada penelitian ini Kepala Desa, Sekretaris Desa dan 

Kepala BPD serta masyaraka santan tengah dalam penelitian ini diketahui 

bahwa analisis kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemeritahan desa telah 

diberikan target dalam sehari nya harus ada pelayanan yang diberikan untuk 

masyarakat, dan ketentuan penyelesaikan pekerjaan telah ditentukan di dalam 

SOP pelayanan, dan aparatur desa masih sering terlambat dalam penyusunan 

APBDes sehingga dilakukannya kerjasama dengan mahasiswa S1 Pemerintahan 

Integrarif untuk melakukan pelatihan penyusunan APBDes kepada aparatur desa, 

akan tetapi masih saja terlambat dengan desa lainnya dalam mengumpulkan 

APBDes nya di tingkat kecamatan serta dalam laporan SPJ tidak sesuai dengan 

waktu yang telah di tentukan hal ini terjadi karena aparatur desa saat ini tidak 

memiliki pengalaman sebagai aparatur desa sebelumnya dan akan tetapi 

memiliki kesanggupan dalam penyelenggaraan pemerintah desa meski memiliki 

fasilitas yang kurang memadai seperti komputer dan tidak ada sebuah jaringan 

internet.  

 

 

Kata Kunci : kinerja, penyelenggaraan pemerintahan desa. 

 

Pendahuluan 

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, menerangkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
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masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan,  

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, 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 professional. Seiring 

dengan perkembangannya 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 mampu 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil 

guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan. 

Disisi lain para aparatur desa seringkali dikontruksikan sebagai pamong 

desa yang diharapkan dapat menjadi pengayom di masyarakat, namun masih ada 

pengelolaan pemerintahan desa dalam konteks ini lemah dalam proses kerja 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Pada pengamatan peneliti ketika 

melakukan observasi lapangan, gejala-gejala yang timbul sehingga menimbulkan 

permasalahan di Kantor Desa Santan Tengah yaitu kurangnya penilaian terhadap 

kualitas aparatur desa yang memerlukan pembenahan antara lain masih kurangnya 

pemahaman aparatur desa dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan desa 

sehingga membuat proses penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan kurang 

baik, aparatur desa masih kurang paham dalam penyusunan APBDes sehingga 

beberapa kali terlambat untuk mengumpulkan APBDes, Serta tupoksi kerja yang 

diberikan oleh kepala desa masih kurang cepat dan tanggap karena kurangnya 

pengalaman sebagai aparatur desa, sehingga timbul gejala-gejala penundaan tugas 

dan meminta bantuan ke aparatur desa lainnya yang seharusnya dikerjakan sendiri 

dan hal ini juga disebabkan dari dampak dari perombakan seluruh struktural 

aparatur desa Kantor Desa Santan Tengah dalam periode masa Bapak Nasrullah 

sebagai Kepala Desa, yang dimana seluruh aparatur desa tergolong baru sehingga 

menjadi tingkat perhatian tersendiri karena dalam proses transisi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Otonomi Desa 

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, 

adalah kesatuan masayarkat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, setempat, 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia (UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

pemerintahan Daerah). 
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Dengan dipertegasnya desa. Desa menjadi memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan sosial budaya masyarakat setempat yang berarti adanya 

peluang untuk tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga kemasyarakatan 

sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Lembaga-lembaga 

kemasyarakatan dimaksud merupakan mitra dari pemerintah desa dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat. 

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya 

perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi 

keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan 

pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa. Oleh karena itu, upaya untuk 

memperkuat desa merupakan langkah yang harus segera di wujudkan baik oleh 

pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. 

Otonomi desa merupakan sub-sistem dari sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Desa di dalam sistem pemerintahan yang 

berkedudukan di daerah Kabupaten. Penyelenggaraan pemerintahan desa 

menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan 

dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. 

 

Pemerintahan 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 pengembangnya (PERMENDAGRI No. 35/2007 

tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa). Menurut Care Internasional Indonesia 

(2004) bahwa, kewenangan pemerintahan desa mencangkup: 

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

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan. 

2.) Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum 

dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah pusat. 

3.) Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten/kota. 

 Pemerintahan desa merupakan sebuah mekanisme pemerintahan yang 

dilakukan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dimana 

desa memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, memperhatikan 

kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat sebagai upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan desa 

adalah mencangkup segala upaya untuk mengatur, mengelola, mengawasi, dan 
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menertibkan peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di tingkat 

desa, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. 

 

Aparatur Pemerintah Desa 

  Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur 

tentang aparatur sipil Negara (ASN) maka aparat pemerintah seperti pegawai 

negeri sipi dan pegawai pemerintah lainnya dengan perjanjian kerja yang telah 

menjadi sebuah profesi yang memiliki asas, nilai dasar, pengembangan 

kompetensi, kode perilaku dank ode etik. Layaknya profesi lainnya maka ASN 

harus dapat bekerja secara professional serta memiliki kompetensi, objektivitas, 

transparansi, kinerja, dan kualifikasi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah 

bebas dari kepentingan politik dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan 

semua unsur yang mempunyai peran pentimg dan terlibat didalam lingkungan 

desa contonya aparatur desa adalah : BPD,LKMD/LPM, Karang Taruna, PKK, 

Pemangku adat, RT, RW, Kaur/Kasi, Sekdes dan Kades, 

 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

 Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari 

kepala desa dan perangkat desa. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa pasal 25 dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah “sebagaimana dimaksud 

adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh 

perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain”. Badan Permusyawaratan 

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (UU Desa Nomor 6 

Tahun 2014). 

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

Desa” Pemerintah 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). 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan 

Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang 

turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat 

desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan 

pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, dan/atau  Badan Permusyawaratan 

Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa dan unsur masyarakat 

yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk 

memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 
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Konsep Kinerja 

 Mangkunegara (2005) mengemukakan bahwa faktor-faktor penentu 

kinerja (prestasi kerja individu) dalam organisasi adalah faktor individu dan 

faktor lingkungan kerja organisasi. 

1) Faktor Individu 

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang 

memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya 

(jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, 

maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. 

2) Faktor Lingkungan Organisasi 

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu 

dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud 

antara lain uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, target kerja yang 

menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja 

respek dan dinamis, peluang berkarier dan fasilitas kerja yang relatif memadai. 

Sedangkan John Locke dalam teori lingkungan berpandangan bahwa 

hanya faktor lingkungan yang sangat menentukan seorang individu mampu 

berprestasi baik atau tidak. menentukan kinerja pegawai juga dapat dilihat dari 

kreatifitas pegawai. Kreatifitas adalah kemampuan untuk mengolah informasi 

sehingga informasi tersebut bisa bermakna, bermanfaat, dan menjadi sesuatu hal 

yang baru. 

Kreativitas seseorang akan bermanfaat jika didukung oleh lingkungan sekitarnya. 

Jadi kreatifitas yang didukung oleh organisasi dan lingkungan sekitarnya akan 

dapat meningkatkan kinerja seseorang dan secara langsung juga dapat 

menciptakan efektivitas organisasi. (Dubrin, 1984 ). 

 

Standar Pengukuran Kinerja 

Menurut Westra (2009) bahwa kinerja manusia adalah keadaan atau 

kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk 

memberikan sesuatu yang diharapkan oleh organisasi sementara itu, Siagin (1998) 

memberikan batasan pengertian kinerja adalah:“Kinerja adalah penyelesaian 

pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan atau dapat dikatakan apakah 

pelaksanaan sesuai yang di rencanakan. Artinya apakah pelaksanaan tergantung 

pada bilamana itu di selesaikan dan tidak menjawab pertanyaan, bagaimana 

melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut terkandung pengertian bahwa 

pelaksanaan suatu tugas dimulai baik atau tidak baik bergantung pada akhir 

pelaksaan tugas tersebut. Di dalam pelaksana dari semua kegiatan, sehingga 

kinerja pegawai merupakan unsur yang paling menentukan kinerja suatu 

organisasi, berdasarkan beberapa pendapat di atas maka penulis katakan bahwa 

kinerja pegawai menurut Westra (2009) digunakan sebagai acuan penelitian 

skripsi ini. Dari konsep diatas tersebut maka dapat diturunkan indikator sebagai 

berikut : 
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1) Tingkat Kuantitas Kerja  

a) Pencapaian target kerja. 

b) Kecepatan penyelesaian pekerjaan. 

2) Tingkat Kualitas Kerja 

a) Pencapaian hasil kerja sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

b) Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan prosedur kerja yang benar. 

3) Tingkat Inisiatif  

a) Frekuensi memberikan usul/ pertimbangan dalam usaha 

memecahkan masalah. 

b) Frekuensi usul yang diterima. 

c) Usaha mencari dan menghasilkan cara kerja baru yang lebih. 

4) Tingkat Tanggung Jawab 

a) Ketetapan waktu menyelesaikan pekerjaan. 

b) Kesedian menerima resiko atau suatu tindakan. 

 

Metode Penelitian 

 Metode Penelitian digunakan yaitu deskriptif yang dilakukan dengan 

bertujuan utama untuk membuat gambaran tentang deskripsi suatu keadaan secara 

obyektif. Sehingga tidak memerlukan hipotesis. Namun demikian, dalam 

perkembangannya selain menjelaskan tentang situasi atau kejadian yang sudah 

berlangsung sebuah penelitian deskriptif juga dirancang untuk membuat 

komparasi maupun mengetahui hubungan atas satu variabel kepada variabel lain, 

karena itu pola komparasi dan korelasi juga dimasukkan dalam kelompok 

penelitian deskriptif. Dengan dasar tertentu, maka penelitian ini di harapkan 

mampu memberikan gambaran mengenai kinerja pemerintah desa dengan 

didukung data-data tertulis maupun data-data hasil wawancara, serta juga 

memakai dokumentasi untuk membenarkan data yang diambil. 

 Penelitian ini dilakukan di desa santan tengah kecamatan marangkayu 

kabupaten kutai kartanegara dengan di dukung oleh data-data key informan yaitu 

kepala desa dan sekretaris desa serta informan yaitu Kepala BPD dan masyarakat 

desa santan tengah sehingga data yang diberikan oleh key informan dan informan 

dapat memberikan gambaran tentang deskripsi mengenai kinerja pemerintah desa 

santan tengah kecamatan marangkayu kabupaten kutai kartanegara.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

  Dalam penyelenggaran pemerintahan desa yang dimana gejala-gejala 

yang timbul di dalam aparatur desa saat ini dalam kinerjanya masih lambat dalam 

penyusunan APBDes dan sering kali terlambat dalam mengumpulkan APBDes 

ditingkat kecamatan serta dalam penyusunan Laporan SPJ juga masih lambat dan 

tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, dalam hal ini aparatur desa tergolong 

baru sehingga tidak memiliki pengalaman kerja sebagai aparatur desa 
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sebelumnya, serta Kepala Desa memberikan kewajiban bahwa setiap hari nya 

harus ada pelayanan yang dilakukan sehingga membuat masyarakat terlayani dan 

penerapan SOP pelayanan yang memberikan dampak baik dan buruknya, serta 

hubungan harmonis,komunikasi efektif serta fasilitas yang kurang memadai di 

dalam kantor desa santan tengah. Analisis Kinerja Pemerintah Desa dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Santan Tengah dapat dilihat dalam 

kemampuan kerja aparatur masing-masing memiliki tugas dan wewenang di 

antaranya yang telah dijalankan meliputi pelayanan kepada masyarakat serta 

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang 

No. 6 Tahun 2014, Sehingga saya mengambil indikator dalam Analisis Kinerja 

Pemerintah Desa yaitu Kuantitas Kerja, Kualitas Kerja, Inisiatif, Tanggung 

Jawab,Faktor Individu dan Faktor Lingkungan Organisasi. Berdasarkan hasil 

penelitian, analisis kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan 

di desa santan tengah kecamatan marangkayu kabupaten kutai kartanegara 

sebagai berikut : 

 

Kuantitas Kerja 

  Bahwa kuantitas aparatur desa santan tengah telah mencapai hasil target 

yang telah diberikan oleh kepala desa dengan setiap hari harus ada melakukan 

pelayanan, Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa saling 

berkordinasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa terutama dalam bidang 

pelayanan oleh karena itu aparatur desa dapat bekerja secara baik dan benar 

sehingga membuat masyarakat desa santan tengah terlayani. 

 

 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BIDANG 

PELAYANAN  

Tabel 4.6 

NO. 

 

Sub Bidang 

 

Kegiatan 

Banyaknya 

(setiap hari) / 

Jumlah 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

Pelayanan Untuk 

Masyakarakat 

 

 

 

a. Pengantar KK Baru 

b. Pengantar KTP  

c. Pengantar SKCK 

d. Rekomendasi 

 

1 

2 

1 

2 

Sumber : Kantor Desa Santan Tengah 

Kualitas Kerja         

         Bahwa kualitas kerja di kantor desa santan tengah sudah berjalan dengan 

baik dengan adanya SOP pelayanan sehingga ukuran penyelesaikan pekerjaan 
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yang diminta sesuai dengan SOP pelayanan dan pencapaian hasil seperti yang 

dibutuhkan masyarakat contohnya saja seperti pengantar KTP yang telah 

dihasilkan dan ditetapkan dengan waktu 5 menit dalam pembuatannya, jika lewat 

dari waktu yang ditetapkan maka masyarakat dapat mengkritik pemerintah desa. 

“SOP PELAYANAN SURAT PENGANTAR KTP” 

Tabel 4.7 

NO Komponen Uraian 

1 Dasar Hukum Perbup No 7 2016 ttg SOTP Desa 

2 Persyaratan 1. Pengantar RT  

2. Fotocopy Kartu Keluarga 

3 Sistem, Mekanisme, 

dan Prosedur 

1. Mengumpulkan berkas kepada petugas 

2. Petugas mencatat nomor surat yang akan 

dibuat 

3. Petugas menginput data pelapor  

4. Meminta paraf kaur kesra untuk di 

verifikasi  

5. Ditanda tangani oleh kepala desa  

4 Jangka Waktu 

Penyelesaian 

5 Menit  

5 Biaya/Tarif Gratis  

6 Produk Layanan Surat pengantar KTP 

7 Sarana Prasarana dan 

atau fasilitas lainnya 

1. Komputer 

2. Printer 

3. Kertas  

8 Kompetensi 

Pelaksana 

1. Dapat mengoprasikan komputer  

2. Memahami mekanisme pengantar KTP 

9 Pengawasan Internal Kasi Kesra dan pelayanan  

10 Penanganan 

Pengaduan 

Kepala Desa 

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang  

12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan  

13 Jaminan Keselamatan 

dan Keamanan 

Pelayanan 

- 

14 Evaluasi Kinerja  Evaluasi kegiatan pelayanan 

 

Inisiatif 

Bahwa tingkat inisiatif aparatur desa dalam memberikan usul dan 

pertimbangan untuk bekerjasama dengan mahasiswa S1 Pemerintahan Integratif 

dalam memberikan pelatihan penyusunan APBDes untuk aparatur desa setelah itu 

adanya cara kerja baru seperti rapat kecil (breafing)yang sebagaimana wadah 

solusi untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, adanya Grub Whatshaap 

sebagai tempat berkordinasi di luar jam kantor dan memberikan pelayanan yang 
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bersifat mendesak di luar jam kantor, dan menganalisa permasalahan yang terjadi 

di desa 

Tanggung Jawab        

     Bahwa tanggung jawab aparatur desa saat ini dalam penyusunan APBDes 

terlambat dalam menyelesaikannya dan terhambat dalam penyelenggaraan 

pemerintah desa terutama dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tidak 

sesuai dengan waktunya, sering sekali APBDes santan tengah terlambat dari desa 

lain untuk pengumpulan APBDes di kecamatan, serta laporan SPJ yang juga tidak 

tepat waktu dalam batas waktu yang diminta. 

                                     Gambar 4.1    

                      “SPJ DI DESA” 

 

Faktor Individu        

   Bahwa Faktor individu aparatur desa santan tengah kondisi rohani nya 

aparatur desa saat ini tidak mempunyai pengalaman sebelumnya menjadi aparatur 

desa, sehingga harus belajar untuk memperoleh pengalaman menjadi aparatur 

desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa santan tengah, walaupun untuk 

tingkat pendidikan secara keseluruhan aparatur desa santan tengah adalah lulusan 

strata satu dan dapat dikatakan cukup untuk menjadi aparatur desa, dan sehingga 

tingkat jasmaniah aparatur desa memiliki kondisi manusia seperti umumnya dan 

memiliki kesanggupan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. 

Faktor Lingkungan Organisasi      

   Bahwa faktor lingkungan organisasi yang menunjang individu dalam 

mencapai prestasi kerja di kantor desa santan tengah memiliki karakter kerja yang 

baik karena telah diberikan uraikan kerja yang jelas sesuai tugas dan fungsi nya, 

aparatur desa santan tengah memiliki komunikasi yang baik setiap hari nya 

sehingga timbulah komunikasi kerja yang efektif terlihat dalam saling membantu 

satu sama lain serta memiliki hubungan kerja yang harmonis seperti menganggap 

keluarga sendiri di dalam kantor, dalam lingkup kantor desa memiliki fasilitas 

yang cukup walaupun rata-rata fasilitas yang tersedia adalah fasilitas lama 
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sehingga kondisi komputer yang kurang baik, sehingga aparatur desa memakai 

laptop nya sendiri dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan yang paling 

penting adalah jaringan internet yang tidak dimiliki kantor desa santan tengah, 

karena jaringan internet memiliki fungsi sangat penting untuk menunjang 

informasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. 

Kesimpulan dan Saran 

     Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kinerja Pemerintah Desa 

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Santan Tengah Kecamatan 

Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara telah berjalan dengan baik dengan 

kondisi aparatur yang baru yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya sebagai 

aparatur sehingga kemampuan aparatur desa perlu ditingkatkan lagi terutama 

dalam penyusunan APBDes dan laporan SPJ. Dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa dibidang pelayanan telah di tetapkan didalam SOP pelayanan 

dan adanya target dari kepala desa santan tengah. Maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai Berikut : 

1.  Kuantitas Kerja dalam penyelenggaraan pemerintah desa santan tengah 

aparatur desa diberikan target bahwa setiap hari nya harus ada pelayanan yang 

diberikan, dan juga setiap pelayanan yang diberikan masyarakat sudah harus 

terlayani dengan baik serta adanya kordinasi dengan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintah desa. 

2.  Kualitas Kerja dalam penyelenggaraan pemerintah desa santan tengah 

dilakukan dalam pencapaian hasil kerja dalam penyelesaian pekerjaan sesuai 

dengan SOP pelayanan yang ada ditetapkan di kantor desa santan tengah, 

sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan permintaan masyarakat dan 

telah ditentukan dengan adanya SOP pelayanan dan memberikan masyarakat 

untuk bisa mengkritik jika tidak sesuai dengan SOP pelayanan. 

3.  Inisiatif dalam penyelenggaraan pemerintah desa telah memberikan cara kerja 

baru dan usul dan pertimbangan seperti bekerja sama dengan mahasiswa S1 

Pemerintahan Integtarif dalam memberika pelatihan penyusunan APBDes 

kepada aparatur desa serta cara kerja baru yang lakukan yaitu adanya  rapat 

kecil (breafing) di setiap pagi hari dan sore hari dan menganalisa permasalahan 

yang terjadi di desa serta membuat grub Whatshaap sebagai tempat 

berkordinasi dan menempatkan nomor surat terakhir ketika terjadi pelayanan 

yang mendesak diluar jam kantor. 

4.  Tanggung Jawab dalam penyelenggaraan pemerintah desa santan tengah saat 

ini dalam waktu penyelesaikan pekerjaaan nya yang tidak tepat waktu dalam 

penyusunan APBDes sehingga sering tertinggal dengan desa lain dalam 

pengumpulan APBDes nya di tingkat kecamatan serta laporan SPJ yang juga 

tidak sesuai waktu yang seharusnya ditetapkan serta menghambat pencairan 

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. 

5.  Faktor Individu dalam penyelenggaraan pemerintah desa di kantor desa santan 

tengah dalam kondisi rohani nya bahwa aparatur desa tidak memiliki 
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pengalaman sebagai aparatur desa sebelumnya sehingga walaupun tingkat 

pendidikan aparatur yang sekarang dapat dikatakan cukup dengan lulusan 

strata satu akan tetapi perlu adanya pengalaman, dan kondisi jasmaniah 

aparatur desa santan tengah seperti manusia umum nya dan sanggup dalam 

penyelenggaraan pemerintah desa. 

6.  Faktor Lingkungan Organisasi dalam kondisi penyelenggaraan pemerintah 

desa di dalam kantor memiliki hubungan seperti keluarga sehingga adanya 

komunikasi yang sangat baik dan menimbulkan rasa saling membantu satu 

sama lain hal ini yang menjaditujuan dari kepala desa santan tengah dan 

fasilitas kantor yang masih kurang memadai seperti komputer yang seharusnya 

ada pengadaan komputer baru serta harus adanya pemasangan jaringan internet 

untuk menunjang informasi. 

 

 Adapun saran yang diberikan penulis adalah : 

1. Memberikan pelatihan penyusunan APBDes untuk aparatur desa. 

2. Memberikan pelatihan dalam laporan SPJ. 

3. Melakukan pengadaan komputer baru untuk menunjang penyelenggaraan 

pemerintah desa. 

4. Memasangan jaringan internet untuk menunjang informasi dalam 

penyelenggaraan pemerintah desa. 
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