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ABSTRACT 

 

ABILITY ANALYSIS APPARATUS VILLAGE ADMINISTRATION IN  

PUBLIC SERVICE IN THE VILLAGE HANURA  

DISTRICK PESAWARAN 

 

By 

TECKY PRAYUDA 

 

Village Administrative Apparatus ability Hanura in this case already has the 

technical capability and capacity that is human. The purpose of this study was to 

determine the ability of Administrative Reform of Public Services In the village In 

the village Hanura Pesawaran District. 

 

The village administration capabilities apparatus viewed from two indicators, 

technical capabilities include proficiency, speed and timely in serving the 

community, and human capabilities that include not discriminate, fair and more 

concerned with the interests of society. This study uses qualitative research type, 

with informants that Village Community Representative Hanura, data was 

collected through interviews and documentation, then the data is analyzed 

qualitatively. 

 

The results of this study indicate that the indicator technical ability finesse, speed 

and timely in serving the people all of the informants stated that the whole 

apparatus of the Village Hanura own technical abilities in running the Village 

Administration. On indicators human abilities do not discriminate, fair and more 

concerned with the interests of society, some informants say fairer with human 

abilities apparatus Village Hanura because all the people Mersa fair and is 

considered to be thorough and fair in the execution order of the administrative 

villages and already menjalakankannya in accordance with the guidelines given 

by Teluk Pandan. Which showed that the apparatus village has been able to 

organize orderly Village Administration. This can be seen by the capability of 

personnel in serving the community and the village has been able to account for 

the results and the process of administrative services to the Government of the 

village of Teluk Pandan. 

 

Keywoord: Ability Administration, Reform Village, Administrative Services 

 

 

  



 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

ANALISIS KEMAMPUAN ADMINISTRASI APARATUR DESA  

DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA HANURA  

KABUPATEN PESAWARAN 

 

Oleh 

TECKY PRAYUDA 

 

Kemampuan Administrasi Aparatur Desa Hanura dalam hal ini sudah memiliki 

kemampuan teknik dan kemampuan yang bersifat manusiawi. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui Kemampuan Administrasi Aparatur Desa Dalam 

Pelayanan Publik Di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran. 

 

Kemampuan administrasi aparatur Desa dilihat dari dua indikator yaitu, 

kemampuan teknis yang meliputi kemahiran, kecepatan dan tepat waktu dalam 

melayani masyarakat, dan kemampuan manusiawi yang meliputi tidak membeda-

bedakan, adil dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Penelitian ini 

menggunakan tipe penelitian  kualitatif, dengan informan yaitu perwakilan 

masyarakat desa hanura, Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara  dan 

dokumentasi, selanjutnya data dianalisa secara kualitatif.  

 

Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa pada indikator kemampuan teknis 

kemahiran, kecepatan dan tepat waktu dalam melayani masyarakat semua 

informan menyatakan bahwa keseluruhan aparatur Desa Hanura sudah memiliki 

kemampuan teknis dalam menjalankan Administrasi Desa. Pada indikator 

kemampuan manusiawi tidak membeda-bedakan, adil dan lebih mementingkan 

kepentingan masyarakat, sebagian informan mengatakan adil dengan kemampuan 

manusiawi aparatur Desa Hanura karena semua masyarakat merasa adil serta 

dinilai sudah teliti dan adil dalam pelaksanaan tertib Administrasi Desa serta 

sudah menjalakankannya sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kecamatan 

Teluk Pandan. Yang menunjukan bahwa aparatur Desa sudah mampu untuk 

menyelenggarakan tertib Administrasi Desa. Hal tersebut dilihat berdasarkan 

kemampuan aparatur Desa dalam melayani masyarakat dan sudah mampu untuk 

mempertanggungjawabkan hasil dan proses layanan Administrasi Desa tersebut 

kepada Pemerintah Kecamatan Teluk Pandan.  

 

Kata Kunci: Kemampuan Administrasi, Aparatur Desa, Pelayanan 

Administrasi  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Keberhasilan kerja pegawai secara kuantitas maupun kualitas memerlukan 

perhatian dan keseriusan dari pegawai itu sendiri untuk dapat meningkatkan 

keterampilan, dan kemampuan dalam menunjang keberhasilan organisasi 

atau lembaga tertentu. Adapun upaya meningkatkan kinerja yang sinergis, 

setiap pegawai dituntut untuk dapat memaksimalkan segenap potensi yang 

ada pada diri pegawai dalam usaha meningkatkan kemampuan dalam 

pelayanan publik, baik secara individu ataupun kelompok seluruh komponen 

kerja harus dijalankan secara seimbang agar apa yang menjadi tujuan dapat 

tercapai sesuai dengan waktu dan anggaran yang ada. 

 

Kemampuan Administrasi yang baik merupakan wujud awal dalam 

mencapai tujuan suatu desa, dan turut memegang andil dalam suksesmya 

suatu desa. Saat ini bagian administrasi bukan hanya dituntut untuk terampil 

menyelesaikan tugas-tugasnya di desa, namun juga perlu memiliki sikap 

positif terhadap pekerjaan. Sebagai pegawai administrasi harus bisa 

merencanakan, mengorganisir serta mengontrol seluruh pekerjaan dengan 

baik, agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.  

http://jogja-training.com/
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Menurut Mc Shane dan Glinow dalam Buyung (2007:37) ability the natural 

aptitudes and learned capabilities required to successfullycomplete a task 

(kemampuan adalah kecerdasan-kecerdasan alami dan kapabilitas dipelajari 

yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas). Kecerdasan adalah bakat 

alami yang membantu para pegawai mempelajari tugas-tugas tertentu lebih 

cepat dan mengerjakannya lebih baik. 

Berdasarkan uraian di atas yang menjelaskan mengenai aparatur pemerintah 

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya terdapat 

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 yang mengatur tentang Desa. 

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan pada Pasal 18 ayat 7 dan 

Pasal 18B ayat 2 menjelaskan bahwa desa membentuk Pemerintahan Desa 

yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab untuk 

meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna 

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. 

Perangkat Desa yang terdiri dari Sekertaris Desa dan Kepala-Kepala Seksi. 

Desa adalah sumber sebagai bahan keterangan dan sumber data yang paling 

murni yang paling mendekati kenyataan, data dan bahan keterangan yang 

diperoleh dari kelurahan sering kali dipergunakan untuk rencana daerah atau 

pemerintahan, maka data buatan atau data karangan harus dihindarkan karna 

dapat mengagalkan tercapainya tujuan negara, data dari desa sebagai produk 

administrasi kelurahan harus bernilai dan dipercaya. Desa pada pernyataan 

di atas merupakan sebuah organisasi yang memiliki perangkat yang 

menjalankan sistem organisasi dibidang pemerintahan. 
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Desa Hanura Kabupaten Pesawaran merupakan pusat pelayanan desa yang 

dekat perkotaan yang  masih terbilang baik, diantara nya menurut Kepala 

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi 

Lampung, Yuda Setiawan mengatakan bahwa : 

“Desa Hanura Kab. Pesawaran Provinsi Lampung menjadi desa 

percontohaan se Sumatera. Keberhasilan Desa Hanura meraih nilai 

tertinggi karena semua aspek indikator dalam pelayanan desa sangat 

memuaskan. Yakni Desa Hanura sudah mampu melayani pembuatan 

surat, domisili, kartu keterangan tidak mampu dengan sistem on line. jadi 

masyarakat bisa akses lewat internet dimana saja dilayani oleh aparatur 

desanya. Dimana desa bertugas sebagai perpanjangan tangan dari 

pemerintah pusat yakni memberikan pelayanan terbaik kepada warganya 

yang memanfaatkan teknologi dengan baik dan bermanfaat." jadi warga 

melek teknologi, dengan cara ini desa memberikan pelayanan dengan 

transfaran dan akutabel”. 

(http://lampungprov.go.id/berita/desa-hanura-jadi-desa-percontohan-se-

sumatera.html di akses pada 23 Agustus 2016) 

 

Melihat dari segi kemampuan administrasi desa hanura tersebut petugas 

Aparatur Desa Hunura  dapat dikatakan baik memberikan pelayanan dengan 

transfaran dan akutabel, sehingga dalam proses kecepatan pelayanan 

aparatur yang diberikan kepada masyarakat menjadi cepat dan mampu 

memberikan pelayanan yang menjanjikan dengan segera dan memuaskan 

masyarakat berdasarakan penilaian dari 4 (empat) indikator bidang, meliputi 

Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Kewilayahan Desa, Bidang 

Kemasyarakatan, serta Profil Desa (Prodeskel). Serta itu dibuktikan dengan 

Kunjungan Kerja Kepala BPMPD Belitung yang sekaligus ketua rombongan 

memilih Desa Hanura sebagai tempat kunjungan karena Desa Hanura 

mampu memanfaatkan Tehnolgi Informasi  untuk melakukan layanan prima 

selain itu juga sudah menjadi Desa terbaik di Regional 1 sumatera pada 

http://lampungprov.go.id/berita/desa-hanura-jadi-desa-percontohan-se-sumatera.html
http://lampungprov.go.id/berita/desa-hanura-jadi-desa-percontohan-se-sumatera.html
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lomba desa tingkat nasional 2016 dan sebelumnya 12 desa tiga kecamatan di 

Kabupaten Tulang Bawang Barat beserta BPMPD kabupaten Tulang 

Bawang Barat lebih dulu melakukan kunjungan kerja. 

Kemampuan seseorang bisa diukur dari tingkat keterampilan  dan 

pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. 

Dengan keterampilan yang ada maka pegawai akan berusaha meningkatkan 

kualitas dan kuantitas hasil kerjanya. Jika proses pelayanan aparatur lamban 

dalam menangani masyarakat maka akan berdampak pada hal yang sangat 

merugikan bagi masyarakat. 

Banyaknya masalah yang terjadi di beberapa desa maupun kelurahan 

mengenai  buruknya pelayanan administrasi bukan berarti pelayanan 

administrasi di setiap desa buruk. Beberapa desa bahkan meraih 

penghargaan karena prestasinya dalam memberikan pelayanan ke 

masyarakat.  Sebagai contoh Desa Hanura Pesawaran yang melahirkan 

prestasi-prestasi  yang membanggakan. 

Sejarah Roda Pemerintahan Desa Hanura sebelum pemilihan Kepala Desa 

ditunjuklah Sukarsono sebagai Pejabat Kepala Desa Hanura sampai tahun 

1993. Oleh karena suksesi kepemimpinan Desa belum dapat dilaksanakan 

sesuai dengan harapan, maka Pejabat Kepala Desa Hanura Langsung 

dibawah kendali Camat Padang Cermin kala itu Badril Amiril dari tahun 

1993 – 1995. 
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Pemilihan Kepala Desa baru dapat terlaksana pada tahun 1995, saat itu 

Suroto terpilih menjadi menjadi Kepala Desa Hanura dari tahun 1995 – 

2005. Pada Bulan Maret 2005 deiselenggarakan pemilihan Kepala Desa 

Hanura yang baru, terpilihlah Samino dari tahun 2005 – 2011. 

Sejak tahun 2011 – 2012 terjadi kekosongan Kepala Desa, maka di 

angkatlah Sukarsono, sebagai pejabat Sementara Kepala Desa Hanura, 

untuk mempersiapkan pemilihan Kepala Desa Hanura yang Definitif. Pada 

tahun 2012 terpilihlah Kepala Desa Baru yang definitive yaitu Chodri 

Cahyadi. 

Selama kurun waktu lebih dari empat dasa warsa, Desa Hanura telah 

mengalami banyak perubahan, dari sebuah cetak biru daerah transmigran 

yang telah terpola kini jauh berkembang sehingga tata wilayah, tata kelola 

desa hanura adalah salah satu yang terbaik di wilayah Kabupaten Pesawaran 

Propinsi Lampung sebagai percontohan se sumatera. 

Berikut ini adalah tabel data tentang Desa Hanura : 

Tabel 1. Data Desa Hanura  

No Data Desa  

1 Nama Desa Hanura 

2 Jumlah Penduduk 6.641 Jiwa 

3 Jumlah Kepala Keluarga 1.636 KK 

4 Luas Wilayah 600 Ha 

5 Nama Kepala Desa Chodri Cahyadi, A.Md. 

6 Kecamatan Teluk Pandan 

7 Jumlah Dusun 4 Dusun 

8 Jumlah RT 34 RT 

(Sumber Data : Wawancara Sekretaris Desa, 25 November 2016) 
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Pada wawancara pra-riset yang dilakukan penulis pada tanggal 25 

November 2016, pukul 09.00 WIB yang bersumber dari pendapat 

masyarakat serta hasil dari wawancara dengan Sekretaris Desa Hanura 

Baru diperoleh keterangan informasi tentang alasan Pemerintah Kota 

Bandar Lampung melakukan suatu pemekaran wilayah desa transmigran 

tersebut. Tujuan pemekaran wilayah Desa khususnya bidang pemerintahan 

salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk lebih mengefektifkan 

pelayanan masyarakat serta guna memperpendek rentang kendali 

pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya 

wilayah Desa Hanura Kabupaten Pesawaran.  

Desa Hanura memiliki aparatur pemerintah yang baik dalam hal kinerja 

aparatur pemerintah desa. Khususnya dalam memberikan pelayanan 

administrasi. Karena pada penelitian ini penulis mengkaji permasalahan 

kemampuan administrasi aparatur desa dalam pelayanan publik yang 

diberikan kepada masyarakat yang menjadikan desa percontohan terbaik 

se sumatera berdasarkan hasil penilaian Tim Pelaksana dan Penilai Desa 

Terbaik Tingkat Provinsi Lampung. Adapun potensi pembangunan yang 

dimiliki Desa Hanura yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2. Potensi Pembangunan Desa Hanura Kabupaten Pesawaran 

No Potensi Pembangunan Desa Hanura Jumlah 

1 Jumlah Penduduk 6.641 Jiwa 

2 Pendidikan :  

a. PAUD/TK  

b. Sekolah Dasar  

c. Sekolah menengah Pertama  

d. Sekolah Menengah Atas  

e. Diploma I/III  

f. Strata Satu (Sarjana)  

g. Master 

 

1925  Orang 

1929  Orang 

1248  Orang 

1119  Orang 

219   Orang 

211   Orang 

11   Orang 
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No Potensi Pembangunan Desa Hanura Jumlah 

3 Mata Pencaharian Pokok  

a. Petani  

b. Pegawai Negeri Sipil  

c. TNI/Polri  

d. Buruh  

e. Pedagang 

f. Karyawan 

g. Wiraswasta 

i. Pensiun 

 

223  Orang 

235  Orang 

116  Orang 

525  Orang 

208  Orang 

163  Orang 

154  Orang 

88  Orang 

4 Sarana Peribadatan  

a. Masjid  

b. Mushola 

c. Gereja 

d.P.A 

 

3 Unit 

15 Unit 

3 Unit 

12 Unit 

5 Sarana Pendidikan Formal 

a. PAUD 

b. TK  

c. SDN 

d. SMPN  

e. SMAN  

 

2 Lembaga 

1 Lembaga 

3 Lembaga 

1 Lembaga 

1 Lembaga 

6 Sarana Non Formal 

a. Kursus Ketrampilan Bahasa Inggris 

b. Kursus Keterampilan Komputer SHK 

 

1 Lembaga 

1 Lembaga 

7 Sarana Kesehatan 

a. Puskesmas 

b. Balai Pengobatan 

 

1 Unit 

1 Unit 

8 Lembaga Keuangan dan Jasa 

a. BRI 

b. Kantor Pos dan Giro 

c. Kantor Pelayanan PT. PLN 

 

1 Unit 

1 Unit 

1 Unit 

(Sumber : Monografi Desa Hanura Kabupaten Pesawaran 2015) 

Dilihat dari data tabel 2 bahwa pada kenyataannya Desa Hanura Kabupaten 

Pesawaran memiliki potensi yang besar jika dilihat dari sumber daya 

manusianya sendiri, khususnya pada kualitas masyarakat dalam mata 

pencaharian pokok.  
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Perbandingan penelitian terdahulu dengan nama sebagai berikut : 

Tabel 3.Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Skripsi Kesimpulan 

1 Yustio Clara 

Diko 

0616021066 

“ANALISIS 

KEMAMPUAN 

APARAT DESA 

DALAM 

PELAYANAN 

PUBLIK (Studi Pada 

Desa Purwodadi 

Kecamatan Trimurjo 

Kabupaten Lampung 

Tengah)” 

Kemampuan yang cukup 

baik dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya, yang 

meliputi kemampuan 

visual, kemampuan 

oral/lisan, kemampuan 

analisa dan kemampuan 

teknis. Hal ini didasarkan 

pada data sebanyak yang 

mengisi kuisioner yang 

menyatakan hal tersebut. 

 

Kondisi yang memunculkan pandangan kritis terhadap kinerja Pemerintah 

Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Desa 

dipandang kurang aspiratif, kurang responsif, kurang akuntabel, dan 

pandangan negatif lainnya yang berujung pada rendahnya kepercayaan 

masyarakat kepada aparatur Pemerintah Desa. Sementara, masyarakat tidak 

mungkin menolak keharusan berhubungan  dengan Pemerintah Desa 

sebagai organisasi pemerintahan di tingkat paling bawah. 

Pelayanan terhadap masyarakat merupakan faktor yang perlu diperhatikan 

dalam meningkatkan daya dukung masyarakat itu sendiri terhadap kemajuan 

suatu desa. Hal ini dapat melalui pelayanan berbagai sektor, misalnya 

kemampuan pelayanan dalam hal administrasi. Pelayanan terhadap 

masyarakat termasuk ke dalam pemerintahan umum. Tidak hanya 

mempengaruhi pemberian pelayanan aparatur kepada masyarakat tetapi juga 

akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan dari visi dan misi Desa. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, dalam hal ini penulis tertarik melakukan 

penelitian yang mengkaji tentang “Kemampuan Administrasi Aparatur 

Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok dari penelitian ini adalah 

Bagaimana Kemampuan Administrasi Aparatur Desa Dalam Pelayanan 

Publik Di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kemampuan 

Administrasi Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Hanura 

Kabupaten Pesawaran. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini merupakan salah satu kajian ilmu 

pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan.   

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan 

bagi aparatur desa yang menangani langsung masalah tentang 

Kemampuan Administrasi Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di 

Desa Hanura Kabupaten Pesawaran. 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA. 

 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Kemampuan Administrasi 

 

 

Kemampuan merupakan salah satu unsur dalam kematangan berkaitan 

dengan pengetahuan atau keterampilan yang dapat diperoleh dari 

pendidikan, pelatihan dan suatu pengalaman. Sesungguhnya kemampuan 

ditujukan seseorang baru sebagian dari potensi yang terdapat pada dirinya 

sendiri. Dalam hal ini perlu adanya motivasi untuk menggerakkan agar 

prestasi kerja semakin dapat dilihat dan dirasakan. 

Kemampuan menunjukkan potensi orang untuk melaksanakan tugas atau 

pekerjaan. Kemampuan itu mungkin dimanfaatkan atau mungkin juga tidak. 

Kemampuan berhubungan erat dengan kemampuan fisik dan mental yang 

dimiliki orang untuk melaksanakan pekerjaan dan bukan yang ingin 

dilakukannya ( Gibson, 1994:104) 

Victor H. Vroom sebagaimana dikutip oleh Gibson Ivancevich dan Donnely 

dalam buku “Organisasi dan Managemen” (1984:104), memberikan batasan 

kemampuan sebagai potensi orang untuk melaksanakan tugas atau 

pekerjaan. Mungkin kemampuan itu dimanfaatkan atau mungkin juga tidak 

 Kemampuan seseorang berhubungan erat dengan kemampuan fisik dan 
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kemampuan mental yang dimiliki oleh seorang untuk melaksanakan 

pekerjaan atau bukan yang ingin dilaksanakan.  

Sedangkan Kartono (2008:31) memberikan pengertian lain mengenai 

kemampuan, yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan, ketrampilan teknis 

dan sosial yang dianggap melebihi kemampuan anggota biasa lainnya.  

Berdasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa kemampuan 

adalah suatu potensi kesanggupan yang dimiliki dan dicurahkan oleh 

seseorang dalam melaksanakan tugasnya. 

Ada 2 jenis kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk mendukung 

seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas, sehingga tercapai hasil 

yang maksimal (Robert R.Katz, dalam Moenir 2010), yaitu: 

1. Technical Skill (Kemampuan Teknis) adalah pengetahuan dan 

penguasaan kegiatan yang bersangkutan dengan cara proses dan 

prosedur yang menyangkut pekerjaan dan alat-alat kerja. 

2. Human Skill (Kemampuan bersifat manusiawi) adalah kemampuan 

untuk bekerja dalam kelompok suasana di mana organisasi merasa aman 

dan bebas untuk menyampaikan masalah. 

Menurut pengertian di atas, kemampuan teknis yang dimaksud adalah 

seorang pegawai di dalam organisasinya harus mampu dalam penguasaan 

terhadap metode kerja yang ada. Artinya bahwa seorang pegawai yang 

mempunyai kemampuan teknis yang meliputi prosedur kerja, metode kerja 
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dan alat-alat yang ada seperti yang telah dinilai dapat meningkatkan hasil 

kerja pegawai sehingga lebih maksimal. 

Kecakapan bersifat manusiawi disini merupakan kemampuan yang dimiliki 

oleh pegawai dalam bekerja dengan team work atau kelompok kerja, yakni 

dalam bekerja sama dengan sesama anggota organisasi. Hal ini penting 

sekali karena jika menutup diri maka tidak akan mencapai hasil kerja yang 

maksimal. Jadi kemampuan dalam berkomunikasi mengeluarkan ide, 

pendapat bahkan di dalam penerimaan pendapat maupun saran dari orang 

lain dapat menjadi faktor keberhasilan melaksanakan tugas yang baik. 

Jadi, human skill di sini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai 

dalam bekerja dengan team work atau kelompok kerja di dalam organisasi 

seperti terurai di atas bahwa hal ini penting untuk mencapai hasil kerja yang 

maksimal. 

Sedangkan Menurut Sondang P. Siagian (2002:2) mengemukakan bahwa 

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau 

lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya. 

Istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan 

manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Kerjasama adalah rangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, teratur dan 

terarah berdasarkan pembagian tugas sesuai dengan kesepakatan bersama. 
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Banyak para ahli mengungkapkan pengertian tentang administrasi yang 

berbeda, tetapi dari sekian banyak pengertian tentang administrasi tersebut 

semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama. 

Secara etimologi kata “administrasi“ berasal dari bahasa latin yang terdiri 

dari kata ad dan ministrate yag berarti pemberian jasa atau bantuan. Kata ad 

mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa inggris, yang 

berarti “ ke“ atau “kepada “. Kata ministrate sama artinya dengan kata to 

serve atau to conduct yang berarti pula melayani, membantu, atau 

mengarahkan. Dari perkataan itu terbentuk kata benda administration dan 

kata sifat administrativus yang kemudian masuk ke dalam bahasa inggris 

administration. Perkataan itu selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia menjadi administrasi. 

Jadi secara etimologi pengertian administrasi dapat diartikan sebagai 

kegiatan memberikan bantuan dan mengelola informasi, mengelola 

manusia, mengelola harta benda ke arah suatu tujuan yang terhimpun dalam 

organisasi. 

Administrasi dapat dibedakan dalam 2 pengertian, yaitu administrasi dalam 

arti sempit dan administrasi dalam arti luas. 

1. Administrasi dalam arti sempit dikemukakan oleh Soewarno 

Handayaningrat dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu 

Administrasi dan Manajemen, : 

“Administrasi dalam arti sempit, yaitu dari kata administratie (Bahasa 

Belanda) yang meliputi kegiatan : catat-mencatat, surat-menyurat, 
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pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang 

bersifat teknis ketatausahaan (clerical work). Jadi Tata Usaha adalah 

bagian kecil kegiatan daripada Administrasi yang akan dipelajari” 

(Handayaningrat, 1994:2). 

Sedangkan Administrasi dalam arti sempit menurut Ulbert menyatakan 

pengertian administrasi, yaitu :  

“Merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara 

sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta 

memudahkan memperoleh kembali secara keseluruhan dan dalam 

hubungannya satu sama lain” (Silalahi, 2003:5). 

Berdasarkan definisi diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan 

bahwa pengertian Administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut 

tata usaha. 

2. Administrasi dalam arti luas menurut Siagian (1980) yang dikutip oleh 

Ulbert Silalahi dalam bukunya yang berjudul Studi Tentang Ilmu 

Administrasi menyatakan bahwa : 

“Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk 

usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya”.  

Sedangkan administrasi dalam arti luas menurut Silalahi  (Silalahi, 

2003: 9), adalah “Kegiatan  kerjasama yang dilakukan sekelompok 

orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam 

struktur dengan mendayagunakan sumber daya-sumber daya untuk 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien“ (Silalahi, 2003 : 11). 
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Berdasarkan definisi tersebut administrasi mempunyai ciri-ciri pokok 

sebagai berikut : 

1. Adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas dua 

orang atau lebih; 

2. Adanya kerjasama dari kelompok tersebut, artinya kegiatan 

administrasi terjadi jika dua orang atau lebih melakukan kerjasama; 

3. Adanya pembagian tugas; 

4. Adanya kegiatan/proses/usaha; 

5. Adanya tujuan yang dicapai, artinya sesuatu yang diinginkan untuk 

dicapai melalui kegiatan kerjasama.  

Jadi Kemampuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan 

seseorang atau kelompok ketika melaksanakan tugasnya dalam administrasi 

khususnya dalam kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan 

ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersipat teknis 

ketatausahaan (clerical work). Sebagaimana yang dikemukakan oleh  

R.Katz Robert, dalam moenir 2010 bahwa 2 hal  jenis kemampuan dasar 

yang harus dimiliki untuk mendukung seseorang dalam melaksanakan 

pekerjaan atau tugas dalam administrasi, sehingga tercapai hasil yang 

maksimal . Kedua aspek ini adalah sebagai berikut:  

1. Technical Skill (Kemampuan Teknis) Adalah pengetahuan dan 

penguasaan kegiatan yang bersangkutan dengan cara proses dan 

prosedur yang menyangkut pekerjaan dan alat-alat kerja. 
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2. Human Skill (Kemampuan bersifat manusiawi) Adalah kemampuan 

untuk bekerja dalam kelompok suasana di mana organisasi merasa aman 

dan bebas untuk menyampaikan masalah. 

B. Tinjauan tentang Aparatur Desa 

 

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di desa 

dibentuk aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang 

merupakan pemerintah desa. Aparat desa terdiri atas kepala desa dan 

perangkat desa. Berdasarkan hal ini, yang dimaksud aparat desa adalah 

kepala desa dan perangkat desa. 

 

1. Kepala Desa 

Kepala desa adalah warga desa yang dipilih oleh masyarakat desa yang 

kemudian diangkat dan dilantik menjadi kepala desa. Kepala desa 

bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kepala desa berhak: 

a.  Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa 

b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa 

c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan 

lainnya 

d. yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan 
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e. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan 

f. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya 

kepada 

g. perangkat desa. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kepala desa berkewajiban: 

a.  Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; 

d. Menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-Undangan; 

e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 

f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, 

trasnparan,profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari 

kolusi, korupsi, dannepotisme; 

g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 

kepentingan di desa; 

h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; 

i. Mengelola keuangan dan aset desa; 

j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; 

k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; 

l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa; 
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m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; 

n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa; 

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup; 

p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa. 

 

2. Perangkat Desa 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak menjelaskan 

secara rinci mengenai perangkat desa. Menurut Widjaja (2002: 22) yang 

dimaksud dengan perangkat desa adalah: 

a. Unsur Staf, yaitu unsur pelaksana kesekretariatan (sekretaris desa) 

bertanggungjawab kepada kepala desa. 

1) Sekretaris desa berkedudukan sebagai: 

a. Urusan staf sebagai orang kedua. 

b. Memimpin sekretariat desa. 

2) Tugas sekretaris desa 

a. Memberikan pelayanan staf 

b. Melaksanakan administrasi desa. 

3) Fungsi sekretaris desa 

a. Kegiatan surat-menyurat, kearsipan dan pelaporan 

b. Kegiatan pemerintahan dan keuangan desa. 

c. Administrasi kependudukan 

d. Administrasi umum 

e. Melaksanakan fungsi kepala desa apabila berhalangan. 
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b. Unsur pelaksana teknis, yaitu kepala urusan, bertanggungjawab kepada 

sekretaris desa 

1. Kedudukan kepala urusan adalah sebagai unsur pembantu sekretaris 

desa dalam bidang tugasnya. 

2. Tugas kepala urusan adalah membantu sekretaris desa dalam bidang 

tugasnya. 

3. Fungsi kepala urusan adalah. 

a. Kegiatan sesuai dengan unsur bidang tugas. 

b. Pelayanan administrasi terhadap kepala desa. 

c. Unsur wilayah, adalah kepala dusun yang membantu kepala desa di 

wilayah bagian desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa. 

1. Kedudukan kepala dusun adalah sebagai pelaksana tugas kepala 

desa di wilayahnya. 

2. Tugas kepala dusun adalah melaksanakan tugas-tugas di wilayah 

kerjanya. 

3. Fungsi kepala dusun adalah: 

a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan. 

b. Melaksanakan keputusan desa di wilayah kerjanya 

c. Melaksanakan kebijaksanaan kepala desa. 
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3. Fungsi Desa 

Pelaksanaan pelayanan aparatur masyarakat yang dilakukan melalui 

Desa harus didasarkan pada visi dan misi didirikannya, seperti visi dan 

misi Desa Hanura adalah sebagai berikut: 

1. Visi 

Terwujudnya Desa Hanura yang Mandiri, Berbudaya, Berteknologi 

dan Sejahtera 

 

2. Misi 

- Peningkatan pelayanan oleh aparatur pemerintahan desa 

- Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing 

- Pembangunan Perekonomian berdasarkan potensi lokal 

- Pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian 

masyarakat 

 

Desa sebagai pusat pengembangan aparatur diwilayah kerjanya 

sehingga fungsi dari aparatur desa dapat dirasakan oleh masyarakat.  

Menurut Satrianegara dan Soleha (2009: 29) Desa memiliki fungsi 

yaitu: 

a) Sebagai pusat pembangunan kerja di wilayah kerjanya. 

b) Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka 

meningkatkan kemampuan aparatur desa. 

c) Memberikan pelayanan yang menyeluruh dan terpadu kepada 

masyarakat di wilayah kerjanya. 
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Tiga fungsi desa di atas harus didukung dengan Standar Pelayanan.  

Standar Pelayanan merupakan  tolak ukur pelayanan aparatur desa 

yang berkualitas yang telah ditetapkan oleh Peraturan  Pemerintah 

daerah. Desa sebagai organisasi pemerintah daerah di tingkat bawah 

yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakt hendaknya 

telah menerapkan Standar Pelayanan yang diharapkan masyarakat.   

 

4. Indeks Kepuasan Masyarakat 

Kualitas dapat diukur dengan tingkat kepuasan dari masyarakat, seperti 

kualitas pelayanan aparatur yang dapat dilihat dari indeks kepuasan 

masyarakat.  Menurut Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat (2009: 85) 

adapun unsur indeks kepuasan  masyarakat adalah sebagai berikut:  

a) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 

pelayanan 

b) Persyaratan pelayanan yaitu persyaratan teknis dan administratif 

yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 

pelayanannya 

c) Kejelasan tugas pelayanan yaitu keberadaan dan kepastian petugas 

yang memberikan pelayanan (nama jabatan serta kewenangan dan 

tanggungjawabnya ) 

d) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

e) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan 

tanggung jawab petugas dalam penyelengggaraan dan penyelesaian 

pelayanan. 

f) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan 

keterampilan yang dimiliki oleh petugas dalam memberikan atau 

menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.  

g) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat 

diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit 

penyelenggara pelayanan 

h) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan 

dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang 

dilayani 
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i) Kesopanan dan keramahan petugas yaitu sikap dan prilaku petugas 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan 

ramah serta saling menghormati dan menghargai 

j) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat 

terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan 

k) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang di 

bayarkan dengan biaya yang ditetapkan 

l) Kepastian jadwal pelayanan yaitu pelaksanaan waktu pelayanan 

sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan  

m) Kenyamanan lingkungan yaitu kondisi sarana dan prasarana 

pelayanan yang bersih, rapih dan teratur sehinga dapat memberikan 

rasa nyaman kepada penerima pelayanan 

n) Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan 

lingkungan unit penyelenggaraan pelayanan atau sarana yang di 

gunakan. 

 

  

Berdasarkan empat belas unsur tersebut peneliti mengambil dua 

kategori yang dijadikan pedoman untuk melihat indeks kepuasan 

masyarakat terhadap kualitas pelayanan aparatur di Desa Hanura, 

diantaranya: 

1. Kedisiplinan Aparatur 

- Aparatur mampu menunjukan konsistensi waktu kerja  

- Aparatur selalu ada di tempat saat dibutuhkan masyarakat 

2. Kecepatan Pelayanan 

- Aparatur melakukan pelayanan dengan cepat dan tepat 

- Ketanggapan aparatur dalam melayani masyarakat 

 

C. Tinjauan Pelayanan Publik 

 

 

1. Pengertian Pelayanan Publik 

 

Pelayanan merupakan tugas utama bagi aparatur negara sebagai abdi 

negara dan abdi masyarakat.  Tugas ini secara jelas telah digariskan 
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dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Ke empat, yang 

meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat 

yang berbunyi:  Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah  

Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa.  Untuk memajukan kesejahteraan umum, pelayanan 

publik dari pemerintah harus ditingkatkan kualitasnya.  Karena 

eksisitensi dari kesejahteraan umum adalah pelayanan publik. 

Menurut Surjadi (2012:7) Penyelenggaraan pelayanan publik 

merupakan upaya Negara dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak-

hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa, dan pelayanan 

administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  

Selain itu telah dijelaskan sebelumnya bahwa Undang-Undang 1945 

juga telah mengamanahkan kepada Negara untuk memenuhi kebutuhan 

dasar setiap warga Negara demi kesejahteraanya.  Sehingga efektivitas 

suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya 

penyelenggara pelayanan publik.  

2. Pedoman Pelayanan Publik 

 

Pedoman pelayanan publik merupakan landasan pelaksanaan 

penyelenggaraan pelayanan publik.  Pedoman penyelenggaraan 

pelayanan publik memberikan kemudahan untuk pegawai penyedia 

layanan dalam memberikan standar pelayanan yang jelas dan 

berkualitas kepada penerima pelayanan.  Ridwan dan Sudrajat (2009) 

mengemukakan standar pelayanan publik sebagai berikut: 
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a. Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit-

belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan 

b. Kejelasan memuat tentang:  

1. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik 

2. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab 

dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelyanan 

publik  

3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran 

c. Kepastian waktu, dimana dalam pelaksanaan pelayanan publik 

dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan 

d. Akurasi, dimana produk pelayanan publik diterima dengan benar, 

tepat dan sah 

e. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan 

keamanan dan kepastian hukum 

f. Tanggungjawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau 

pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

pelayanan dan keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan 

pelayanan publik 

g. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan 

prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang 

memadai termasuk dalam penyediaan sarana teknologi komunikasi 

dan informatika ( telematika ). 

h. Kemudahan Akses, dimana  tempat dan lokasi serta sarana 

pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan  

dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika 

i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dimana pemberi pelayanan 

harus bersikap, disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan 

pelayanan yang ikhlas 

j. Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, 

disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan 

yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung 

pelayanan seperti parker, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain. 

  

3. Tujuan Pelayanan Publik 

 

Tujuan pelayanan pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan 

pelayanan publik yang dikehendaki atau dibutuhkan publik.  Sehingga 

hakekat dari tujuan pelayanan publik tidak hanya memberikan 

pelayanan sesuai prosedur atau pedoman pelayanan publik. Tetapi juga 

memberikan dan memenuhi permintaan publik sesuai keluhan sehingga 
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mampu memberikan rasa kepuasan kepada publik.  Uraian di atas 

sesuai dengan pendapat Syafiie (2011: 200) sebagai berikut:  

a. Menentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja macamnya 

b. Memperlakukan pengguna pelayanan sebagai customer 

c. Berusaha memuaskan pengguna pelayanan, apa yang diinginkan 

mereka 

d. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan 

berkualitas 

e. Menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada yang 

lain 

 

4. Standar Pelayanan Publik 

 

Setiap pelayanan harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan 

sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.  Standar 

pelayanan adalah ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan 

pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima 

pelayanan.  Adapun standar pelayanan yang dikemukakan Ridwan dan 

Sudrajat (2009: 133 ) meliputi: 

a. Prosedur pelayanan, yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan termasuk pengaduan 

b. Waktu penyelesaian, yang ditetapkan saat pengajuan permohonan 

sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 

c. Biaya pelayanan, biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang 

ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan 

d. Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan 

e. Sarana dan Prasarana, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan 

yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 

f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan, harus ditetapkan dengan 

tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan 

perilaku yang dibutuhkan. 

 

Pedoman pelayanan publik, tujuan pelayanan publik, serta standar 

pelayanan publik yang telah diuraikan berlaku untuk semua pelayanan, 
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Pelayanan aparatur merupakan salah satu indikator pelayanan publik. 

oleh sebab itu peneliti menggunakan tinjauan dari pelayanan aparatur 

karena mengingat aparatur merupakan salah satu kebutuhan hidup yang 

sangat penting dalam  menunjang aktifitas sehari-hari kegiatan yang ada 

di desa yang membutuhkan pelayanan aparatur di desa dalam hal 

mengenai ketertiban administrasi itu sendiri. 

 

D. Kerangka Pikir 

 

 

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk 

yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah 

kecamatan, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. 

Kantor Desa juga merupakan tempat yang paling dekat bagi masyarakat 

dalam menerima layanan pemerintah, Selain itu aparatur desa juga berperan 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam layanan 

administratif. Seperti sebagaimana penulis lakukan di Desa Hanura yang 

mengkaji tentang analisis kemampuan administrasi aparatur desa tersebut.  

Menurut R.Katz Robert, dalam Moenir (2010) bahwa ada 2 jenis 

kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk mendukung seseorang dalam 

melaksanakan pekerjaan atau tugas dalam administrasi, sehingga tercapai 

hasil yang maksimal . Kedua aspek ini adalah sebagai berikut:  

1. Technical Skill (Kemampuan Teknis) adalah pengetahuan dan 

penguasaan kegiatan yang bersangkutan dengan cara proses dan 
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prosedur yang menyangkut pekerjaan dan alat-alat kerja yang meliputi 

kemahiran, kecepatan dan tepat waktu dalam melayani masyarakat. 

2. Human Skill (Kemampuan bersifat manusiawi) adalah kemampuan 

untuk bekerja dalam kelompok suasana di mana organisasi merasa 

aman dan bebas untuk menyampaikan masalah yang meliputi tidak 

membeda-bedakan, adil dan lebih mementingkan kepentingan 

masyarakat. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A.    Tipe Penelitian 

 

 

 Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan analisis 

kualitatif yaitu penelitian ini menitik beratkan pada upaya untuk 

memberikan deskripsi (gambaran) umum mengenai kemampuan 

administrasi aparatur desa dalam pelayanan publik di Desa Hanura. Yang 

menjadikan desa hanura terbaik, mengenai yang menjadikan desa hanura 

terbaik apakah dirasakan oleh beberapa masyarakat berkaitan dengan 

kemampuan administrasi aparatur desa dalam pelayanan publik di Desa 

Hanura Kabupaten Pesawaran. 

Dalam pelaksanaan dan proses penelitian ini yang menjadi penekanan 

adalah unsur manusia sebagai instrumen penelitian. Diharapkan penulis 

mampu secara tanggap merespon kondisi dan kenyataan di lapangan selama 

penelitian. Proses ini menuntut kecermatan, ketelitian dan konstensi tentang 

topik dan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan serta menjaga 

obyektifitas penelitian. 

Berdasarkan konsepsi tipe penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini 

yang diteliti adalah “Kemampuan Administrasi Aparatur Desa Dalam 

Pelayanan Publik Di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran”. 
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B.    Fokus Penelitian 

 

 

Pada penelitian kualitatif ini penulis memfokuskan masalah penelitian pada 

kemampuan administrasi aparatur desa melalui partisipasi masyarakat yang 

merupakan suatu langkah dalam lebih memperbaiki tata kelola pemerintahan 

yang baik dan benar dalam memberikan layanan yang seharusnya yang 

menjadikan aparatur pemerintahan di Desa Hanura menjadi desa 

percontohan se sumatera.  

Adanya kemampuan dalam kegiatan tersebut, dapat dilihat bagaimana 

kemampuan yang dilakukan aparatur Desa Hanura dalam pelaksanaan 

kegiatan tersebut, dengan menggunakan indikator pengukuran kemampuan 

administrasi menurut R.Katz Robert, dalam Moenir (2010) yaitu sebagai 

berikut : 

 

1. Technical Skill (Kemampuan Teknis) adalah pengetahuan dan 

penguasaan kegiatan yang bersangkutan dengan cara proses dan 

prosedur yang menyangkut pekerjaan dan alat-alat kerja yang meliputi 

kemahiran, kecepatan dan tepat waktu dalam melayani masyarakat. 

2. Human Skill (Kemampuan bersifat manusiawi) adalah kemampuan 

untuk bekerja dalam kelompok suasana di mana organisasi merasa 

aman dan bebas untuk menyampaikan masalah yang meliputi tidak 

membeda-bedakan, adil dan lebih mementingkan kepentingan 

masyarakat. 
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C.   Waktu dan Lokasi Penelitian  

Penelitian ini bertempat di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran. Waktu 

penelitian ini berlangsung selama lima bulan, mulai dari penyusunan Rencana 

penelitian, Seminar Usul Penelitian, Turun Lapangan, hingga Seminar Hasil 

Penelitian. 

D.  Jenis Data  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 jenis data, yaitu :  

1. Data Primer  

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan cara wawancara 

langsung terhadap sumber dari objek penelitian yaitu Desa Hanura. Data 

primer pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. Data Primer 

No Nama Pekerjaan 

1 SUNARTO Pensiunan Guru 

2 SUSMIADI Tani 

3 SUKARSONO Tani 

4 TONGAM SI TOMPUL Pensiunan TNI 

5 MEMED SUBOWO Wiraswasta 

6 SAMSUDIN Pensiunan PNS 

7 MARYONO Tani 

8 NUR WIDAYATI Ibu Rumah Tangga 

(Sumber : Hasil Pengolahan Penulis) 
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2. Data Sekunder  

Yaitu data yang diperoleh atau diambil serta dikumpulkan dengan cara 

studi kepustakaan atau studi pustaka dengan cara mengumpulkan data 

seperti dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan judul skripsi ini 

serta dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

E.  Teknik Pengumpulan Data  

Berdasarkan tujuan penelitian maka teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah: 

1. Wawancara  

Menurut Nasution wawancara (interview) adalah suatu bentuk komunikasi 

verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada masalah, 

tujuan, dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik wawancara secara terstruktur dengan menggunakan 

panduan wawancara (interview guide). Informan pada penelitian ini adalah 

berfokus pada penilaian masyarakat Desa Hanura.  

 

Dalam menemukan data yang lebih mendalam dengan mencatat, merekam 

dan mendengarkan keterangan dari informan yang berdasarkan respon 

masyarakat , penulis memberikan penjelasan secara lebih detail mengenai 

proses wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis selama penelitian 

berlangsung. 
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2. Observasi  

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau 

fenomena yang ada pada objek. Pada penelitian ini pengamatan yang 

dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa 

sehingga observer berada pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, 

observasi yang dilakukan oleh penulis adalah mengamati dan 

mewawancarai masyarakat di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran.  

 

3. Dokumentasi  

Data sekunder (dokumentasi) adalah data yang diperoleh dari kantor, buku 

(kepustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat 

kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian. Data ini biasanya sudah 

diolah atau ditabulasikan oleh kantor dan pihak yang bersangkutan. 

peneliti mendapatkan dokumen-dokumen yaitu sebagai berikut : 

 

 Tabel 5. Daftar Dokumen-Dokumen yang Berkaitan dengan   

     Penelitian 

 

No Dokumen-Dokumen Substansi 

1 Undang-Undang No. 6 Tahun 

2014 

Desa dan Peraturan 

Pelaksanaannya 

2 Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 

Pelayanan Publik 

3 Dokumen Desa Profil Desa Hanura 

(Sumber : Hasil Pengolahan Penulis) 
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F.  Teknik Analisis Data  

Menurut Miles dan Huberman dalam Tresiana (2013:119-120) tahapan-

tahapan analisis data adalah :  

1. Pengumpulan Data  

Tahap pengumpulan data yaitu seluruh kegiatan yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data dan informasi. Kegiatan yang telah dilakukan peneliti 

dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah melakukan Riset. 

Dalam kegiatan Riset ini, peneliti mencari data-data yang berkaitan 

dengan hasil kinerja aparatur melalui wawancara langsung dengan 

masyarakat di Desa Hanura antar keterwakilan antar dusun yang ada di 

Desa Hanura Kabupaten Pesawaran. Selain itu, peneliti juga 

mengumpulkan data dari media cetak maupun elektronik yang terkait 

dengan analisis kemampuan aparatur di Desa Hanura Kabupaten 

Pesawaran. 

 

2. Reduksi Data  

Reduksi data adalah kegiatan proses pemilihan, pemilahan, focusing dan 

penyederhanaan data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan 

dokumen lapangan. Kegiatan mereduksi data yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini meliputi : perekapan hasil wawancara, pengamatan dan 

dokumentasi baik yang berhasil direkam melalui recorder maupun catatan-

catatan lapangan dan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan 

dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, data yang diperoleh kemudian 

dipilih dan diseleksi, serta difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan 
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penilaian serta hasil kinerja yang dimiliki aparatur Desa Hanura 

Kabupaten Pesawaran.  

 

3. Tampilan Data (Data Display)  

Tampilan data yaitu kegiatan penyajian data atau informasi dalam bentuk 

yang terorganisasi dengan baik sehingga kegiatan pembuatan kesimpulan 

dalam bentuk narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan 

informan dapat dilakukan. Pada penelitian ini, data ditampilkan dalam 

bentuk uraian, tabel, gambar atau foto. Tetapi, yang paling banyak 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks 

naratif.  

 

4. Membuat Kesimpulan  

Membuat kesimpulan yaitu kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk 

narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan. Pada 

penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dicari pola, 

tema serta hal-hal yang sering muncul, yang dituangkan dalam 

kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan 

dilakukan dengan cara mendiskusikan data hasil penemuan di lapangan 

dengan teori-teori yang diusulkan dalam Bab Tinjauan Pustaka, serta 

dengan pengambilan intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan 

observasi, wawancara, serta dokumentasi. 
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G. Teknik Keabsahan Data  

1. Teknik Memeriksa Derajat Kepercayaan (credibility)  

Dalam penelitian ini, kriteria keabsahan data yang digunakan adalah 

kriteria derajat kepercayaan, penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya 

menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Kriteria ini 

berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat 

kepercayan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat 

kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti 

pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Adapun untuk memeriksa 

derajat kepercayaan ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Denzin yang dikutip dalam Moleong (2007:332) 

membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Untuk 

menguji kredibilitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif. 

2. Teknik memeriksa Keteralihan Data (transferability)  

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan 

melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang 



36 

 

menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat 

keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau 

mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. 

Upaya untuk memenuhi hal tersebut, peneliti melakukannya melalui 

tabulasi data serta disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan.  

3. Teknik Memeriksa Kebergantungan (dependability)  

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan 

melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering 

terjadi peneliti tidak melakukan penelitian di lapangan tetapi bisa 

memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependability-nya, dan 

untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti 

mendiskusikannya dengan pembimbing. Hasil yang dikonsultasikan antara 

lain proses penelitian dan taraf kebenaran data serta penafsirannya.  

4. Kepastian Data (confirmability)  

Kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses 

yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya 

ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat 

terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing menyangkut kepastian 

asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat 

ketelitian serta telah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data. 

 



   

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 

 

 

A. Kondisi Desa Hanura 

 

Desa Hanura adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Teluk Pandan 

Kabupaten Pesawaran yang terhampar 2 KM
2 

dengan luas wilayah 416,813 

Ha dihiasi Pesisir Teluk Pandan dan Perbukitan yang subur dan indah. 

Mengalir Sungai Way Cilimus dan beberapa aliran anak sungai di hamparan 

wilayah desa, dilintasi jalan provinsi yang menghubungkan antar desa dan 

antar kecamatan di Kabupaten Pesawaran. Jalan Kecamatan juga 

membentang sepanjang 2 KM dan beraspal menghubungkan satu dusun 

dengan dusun yang lain atau dengan desa yang lain. Desa Hanura terbagi 

kedalam 4 (empat) dusun yakni Dusun A, Dusun B, Dusun C, dan Dusun D 

dan terdiri dari 34 (tiga puluh empat) Rukun Tetangga (RT). 

 

Keadaan masyarakat Desa Hanura cukup beragam baik dilihat dari sisi 

kepercayaan, suku dan pekerjaan maupun strata sosial, namun interaksi 

sosial masyarakatnya sangat harmonis dan rukun, satu sama lain saling 

menghargai dan menghormati sehingga tercipta lingkungan yang kondusif, 

aman, tentram kertaraharja dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 

kegotongroyongan dalam membangun. 
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B. Sejarah Desa Hanura 

 

Transmigrasi Angkatan Darat merupakan gagasan luhur Bapak Jendral 

Ahmad Yani Menteri Panglima Angkatan Darat saat itu, sebagai bentuk 

pengejawantahan akar bangun prajurit TNI Angkatan Darat, dari rakyat  

untuk rakyat oleh rakyat dan kembali kerakyat, dan pengejawantahan dari 

pola Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (HANKAMRATA). Gagasan 

luhur tersebut pula yang memberikan peluang kesejahteraan anggota TNI 

Angkatan Darat beserta keluarganya setelah mencapai bebas tugas dan 

pensiun. 

Pada Tahun 1966, sebagai akibat dari peremajaan dilingkungan TNI-AD, 

maka segala kemampuan dana dan daya yang ada pada Angkatan Darat, 

lahirlah Proyek Trans-AD yang ke-2, yaitu HANURA. Trans-AD II Hanura 

merupakan Proyek Transmigrasi Angkatan Darat ke-2 di Propinsi Lampung 

setelah Proyek Transmigrasi Angkatan Darat I di Poncowati Kecamatan 

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. 

Proyek Tranmigrasi Angkatan Darat  Ke-2 di Propinsi Lampung dibuka 

secara resmi oleh Mayor Jendral Alamsyah Ratu Prawira Negara selaku 

Assisten VII KASAD mewakili Pimpinan Angkatan Darat pada tanggal 17 

September 1966. Kemudian Proyek Transmigrasi Angkatan Darat ke-2 di 

Propinsi Lampung diberi Nama Hanura yang merupakan kepanjangan dari 

“HATI NURANI RAKYAT”.  Pemberian nama tersebut dimaksudkan agar 

Proyek Transmigrasi Angkatan Darat ke-2 di Propinsi Lampung merupakan 



39 

 

pencerminan keinginan para transmigran (Pensiunan Angkatan Darat) dan 

merupakan pencerminan kembali TNI di tengah-tengah masyarakat. 

Meskipun Proyek Trans-AD II Hanura dibuka pada tanggal 17 September 

1966, namun pemberangkatan keluarga transmigran baru dituntaskan pada 

Bulan April 1967. Lokasi Proyek berada di titik antara KM 12 dan KM 14 

Jalan Raya Teluk Betung – Padang Cermin. Luas Proyek 600 Ha dengan 

pembagian area sebagai berikut : 

a. Pekarangan Keluarga Transmigran seluas   : 117,75 Ha 

b. Perladangan / Perkebunan seluas     : 196,25 Ha 

c. Area Publik, Kav Guru dan Area Cadangan seluas  : 286,00 Ha 

Dibandingkan dengan Proyek Trans-AD yang lain, maka Proyek Trans-AD 

II Hanura terdapat Enclave tanah-tanah penduduk yang administasinya 

diluar administrasi Desa Trans- AD II Hanura. Hal ini sedikit menyulitkan 

pembinaan dan administrasi kependudukan di kemudian hari, seyogyanya 

penduduk dalam areal Enclave tersebut dapat dimasukkan dalam 

administrasi Desa Trans-AD II Hanura. 

Anggota Trans-AD II Hanura berjumlah 157 orang yang terdiri dari : 

a. Dephan Pusat sebanyak   : 4 KK 

b. Kodam Sriwijaya sebanyak  : 12 KK 

c. Kodam Siliwangi sebanyak  : 14 KK 

d. Kodam Diponegoro sebanyak : 86 KK 

e. Kodam Brawijaya sebanyak : 32 KK 

f. Veteran sebanyak    : 9 KK 
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Proses pengkavlingan tanah, baik tanah pekarangan maupun tanah garapan 

telah selesai seluruhnya dan masing-masing anggota transmigran telah 

menerima sertifikat. Tanah kavling pekarangan dan garapan untuk Trans-

AD II Hanura seluas 2 Ha Per Kepala Keluarga, dan jumlah sertifikat yang 

terbagikan adalah 319 buah sertifikat. Oleh karena atas sertifikat tanah 

untuk warga Trans-AD II Hanura telah selesai seluruhnya dan batas-batas 

desa telah dipasang patok-patok oleh Dit. Agraria. 

Mengenai fasilitas public, Proyek Trans-AD II Hanura menyediakan 

fasilitas pendidikan tingkat SD dan SMP yang kala itu telah berstatus negeri. 

Untuk lembaga perekonomian yang disediakan hanya Proyek Trans_AD I 

Poncowati dan Hanura yang telah memiliki KUD yang berbadan hukum. 

Pembinaan agama sebagai bentuk kebhinekaan pada Proyek Trans-AD II 

Hanura disediakan sarana dan prasarana tempat ibadah. 

C. Pemerintahan Desa Hanura 

Selama dalam pembinaan dan tanggung jawab Kordinator Pelaksana 

lapangan, maka secara resmi dibentuklah Pemerintahan Desa Trans-AD II 

Hanura. Sebagai Kepala Pemerintahan Desa ditunjuklah Mayor Mariyo 

dengan pertimbangan umur dan pangkat yang tertinggi kala itu. Mengingat 

usia dan kemampuanya telah menurun maka pada tahun 1967 digantikan 

oleh Kapten William Corne sampai tahun 1969. 

Pada tahun 1969 adalah proses awal demokrasi dalam suksesi 

kepemimpinan desa, pemilihan Kepala Desa Trans-AD II Hanura 
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dilksanakan. Sebagai Kepala Desa Terpilih yaitu Kopral Satu Tugio. Namun 

dalam perjalanan memimpin Desa Hanura, yaitu pada tahun 1971 tepatnya 

Bulan November Bapak Kopral Satu Tugio meninggal dunia, Untuk 

melanjutkan roda kepemimpinan desa diteruskan oleh Pembantu Letnan 

Satu Sankardi sampai tahun 1972. 

Periode 1972 – 1977 Desa Trans-AD  II Hanura kembali melaksanakan 

pemilihan Kepala Desa Baru, dan pada saat itu terpilihlah Sersan Mayor 

Sularno. Selanjutnya Periode 1977 – 1982 terpilihlah Pembantu Letnan Satu 

Enan Setiyadi untuk menjabat Kepala Desa Trans-AD II Hanura. Namun 

ditengah perjalanan kepemimpinannya Pembantu Letnan Satu Enan Setiyadi 

meninggal dunia pada bulan September 1978, dan pemerintahan desa 

diteruskan oleh Sersan Mayor Supardi sebagai Pejabat Kepala Desa Trans-

AD II Hanura sampai tahun 1980. 

Pada tanggal 27 Desember 1978 berdasarkan Surat Perintah Panglima 

Komando Daerah Militer II Sriwijaya Nomor: SPRIN/2549/XII/1978, 

seluruh Proyek Transmigrasi Angkatan Darat di Propinsi Lampung (6 

Proyek Transmigrasi) diserahkan pengelolaanya kepada Pemerintah Daerah 

Propinsi Lampung. Serah terima proyek transmigrasi dilakukan pada 

tanggal 14 Februari 1979 di Trans-AD I Desa Poncowati. 

Pada masa persiapan dan pembenahan Desa Trans-Ad II Hanura untuk 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dalam hal ini 

dibawah pembinaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, saat itu Desa 

Hanura dibawah kepemimpinan Pembantu Letnan Dua M.Gunung dari 
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tahun 1980 – 1990. Semenjak diberlakukanya pembinaan dan pengawasan 

oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, maka penyelenggaraan 

Pemerintah Desa mengacu pada Undang-Undang No.5 tahun 1979, oleh 

karena itu suksesi Kepemimpinan Desa segera dipersiapkan sesuai dengan 

UU yang berlaku. 

Untuk menjalankan Roda Pemerintahan Desa sekaligus untuk 

mempersiapkan pemilihan Kepala Desa yang baru ditunjuklah Sukarsono 

sebagai Pejabat Kepala Desa Hanura sampai tahun 1993. Oleh karena 

suksesi kepemimpinan desa belum dapat dilaksanakan sesuai dengan 

harapan, maka Pejabat Kepala Desa Hanura langsung dibawah kendali 

Camat Padang Cermin kala itu Badril Amiril dari tahun 1993 – 1995 

Pemilihan Kepala Desa baru dapat terlaksana pada tahun 1995, saat itu 

Suroto terpilih menjadi menjadi Kepala Desa Hanura dari tahun 1995 – 

2005. Pada Bulan Maret 2005 diselenggarakan pemilihan Kepala Desa 

Hanura yang baru, terpilihlah Samino dari tahun 2005 – 2011. 

Sejak tahun 2011 – 2012 terjadi kekosongan Kepala Desa, maka di 

angkatlah Sukarsono, sebagai pejabat sementara Kepala Desa Hanura, untuk 

mempersiapkan pemilihan Kepala Desa Hanura yang definitif dan terjadi 

pemekaran kecamatan menjadi Kecamatan Teluk Pandan Desa Hanura 

tersebut. Pada tahun 2012 terpilihlah kepala desa baru yang definitive yaitu 

Chodri Cahyadi. 
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D. Keadaan Geografi Desa Hanura 

1. Letak Wilayah 

Letak Hanura teletak pada ketinggian rata-rata 10 M dari permukaan 

laut (DPL), dengan batas-batas desa sebagai berikut : 

 Sebelah Utara   : Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan 

 Sebelah Selatan  : Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan 

 Sebelah Barat  : Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan 

 Sebelah Timur  : Pesisir Laut Teluk Pandan 

(sumber: Monografi Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

 Pesawaran Tahun 2015) 

 

2. Luas Wilayah 

Topografi Desa Hanura sebagian besar Daratan, sebagian bergelombang 

dan bukit dengan luas wilayah : 600 Ha yang terdiri dari : 

a. Sawah     : 14 Ha 

b. Tanah Bukan Sawah   :  Ha 

 Pekarangan   : 117,5 Ha 

 Perkebunan Rakyat  : 176,25 Ha 

 Hutan Desa   : 20 Ha 

 Tanah Pemukiman  : 40 Ha 

 Pemakaman   : 2,5 Ha 

 Perkantoran   : 0,5 H 

 Sarana Pendidikan  : 3,5 H 
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 Pesisir/Tambak  : 30 Ha 

 Sarana Ibadah   : 2 Ha 

 Area Publik Dan Lain-lain : 26,6 Ha 

(sumber: Monografi Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

 Pesawaran Tahun 2015) 

 

3. Sumber Daya Alam 

 Pertanian 

 Peternaka 

 Lahan/Tanah 

 Sungai 

 Pesisir Pantai/Manggrove 

 (sumber: Monografi Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

  Pesawaran Tahun 2015) 

 

4. Aksebilitas 

 Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan  : 1 Km 

 Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 65 Km 

 Jarak dari Ibu Kota Provinsi   : 13 Km 

 Jarak dari Ibu Kota Pusat    : 360 Km 

(sumber: Monografi Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

  Pesawaran Tahun 2015) 
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E. Demografi Desa Hanura 

Jumlah penduduk Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

Pesawaran berdasarkan pemutahiran data Bulan Juni 2016, Jumlah 

Penduduk adalah: 6.641 Jiwa yang terdiri dari 3.248 jiwa laki-laki dan 3.343 

jiwa perempuan yang tersebar di 34 RT dan 4 Dusun yang ada di Desa 

Hanura dengan Perincian sebagai berikut : 

Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Menurut Kepala Keluarga (KK) 

Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga (KK) Tiap RW 

Nama 

RW 

Nama 

Dusun 

K K Laki-

Laki 

Perempuan Jumlah 

RW.01 Dusun A 127 264 271 535 

RW.02 Dusun A 132 232 238 470 

RW.03 Dusun A 148 269 278 547 

RW.01 Dusun B 274 551 573 1124 

RW.02 Dusun B 232 424 450 874 

RW.01 Dusun C 236 456 472 928 

RW.02 Dusun C 174 379 369 748 

RW.03 Dusun C 84 159 164 323 

RW.01 Dusun D 136 304 314 618 

RW.02 Dusun D 93 211 213 424 

(sumber: Monografi Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

Pesawaran Tahun 2015) 
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2.  Menurut Kelompok Umur 

Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 

Kelompok 

Umur 

0-4 5-6 7-

12 

13-

15 

16-

18 

19-

25 

26-

64 

65-

Keatas 

Total 

Jumlah 297 187 991 417 469 935 2912 438 6641 

(sumber: Monografi Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

Pesawaran Tahun 2015) 

 

3. Menurut Mata pencaharian  

Mata pencaharian penduduk di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan 

Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di 

Desa Hanura 

 

No 

(1) 

Mata Pencaharian  

(2) 

Jumlah (Orang) 

(3) 

1 Buruh  525 

2 PNS 235 

3 Tani 223 

4 Pedagang 208 

5 Karyawan 163 

6 Wiraswasta 154 

7 TNI 116 

8 Pensiunan 88 

 Jumlah  

(sumber: Monografi Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

Pesawaran Tahun 2015) 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian 

penduduk di Desa Hanura bekerja sebagai Buruh dengan jumlah 525 Orang. 
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 4. Pendidikan Penduduk 

Untuk mengetahui latar belakang pendidikan penduduk di Desa Hanura 

Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No 

(1) 

Tingkat Pendidikan 

(2) 

Jumlah (Orang) 

(3) 

1 Strata 2 11 

2 D 4/strata 1 211 

3 D.III/Sarjana Muda 123 

4 D.I/D.II 96 

5 SLTA/sederajat 1119 

6 SLTP/sederajat 1248 

7 Tamat SD/sederajat 1929 

8 Blm. Tamat SD 1448 

9 Blm. Sekolah 477 

 Total 6641 

(sumber: Monografi Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

  Pesawaran Tahun 2015) 

 

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa mayoritas latar belakang 

pendidikan penduduk di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

Pesawaran adalah tamatan SD dengan jumlah 1929 orang, sedangkan latar 

belakang pendidikan penduduk yang paling sedikit adalah pendidikan Strata 

2 yaitu 11 orang. 
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F. Kondisi Sosial Desa Hanura 

a. Kantor Desa       : Semi Permanen 

b. Gedung Sanggar Manggliawan 

c. Gedung Keluarga Besar ABRI 

d. Gedung KUD Harapan Jaya 

e. Lapangan Krida Yuwana 

f. Telekomunikasi Radio Gema Lestari (RGL FM) 

g. Lembaga Keuangan dan Jasa 

1) BRI       : 1 Buah 

2) Kantor Pos dan Giro    : 1 Buah 

3) Kantor Pelayanan PT. PLN   : 1 Buah 

h. Prasarana Kesehatan 

1) Puskesmas       : 1 Buah 

2) Balai Pengobatan      : 1 Buah 

i. Prasarana Pendidikan Formal 

1) Gedung Sekolah PAUD     : 2 Buah 

2) Gedung Sekolah TK     : 1 Buah 

3) Gedung Sekolah SD    : 3 Buah 

4) Gedung Sekolah SLTP    : 1 Buah 

5) Gedung Sekolah SLTA    : 1 Buah 

j. Prasarana Pendidikan Non Formal 

1) Lembaga Kursus Ketrampilan Bahasa Inggris : 1 Buah 

2) Lembaga Kursus Keterampilan Komputer  : 1 Buah 
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k. Prasaran Ibadah 

1) Masjid      :  3 Unit 

2) Mushola      : 15 Unit 

3) Gereja      : 3 Unit 

4) P.A       : 12 Unit 

(sumber: Monografi Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

Pesawaran Tahun 2015) 

 

G. Kondisi Pemerintah Desa Hanura 

Telah diketahui bersama bahwa yang dimaksud pemerintahan desa adalah 

kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala 

Desa dan Perangkat Desa. Dalam hal ini Kepala Desa adalah merupakan alat 

Pemerintah Desa yang memimpin penyelengaraan Pemerintah Desa dan 

kedudukannya sejajar dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD. 

1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Hanura sebagai 

berikut: 

(1) Kepala Desa    : Chodri Cahyadi, A.Md. 

(2) Sekretaris Desa    : Agus Guntoro 

(3) Kaur Pemerintahan   : Khairul Awam, SP 

(4) Kaur Umum     : Yudi Apriyanto 

(5) Kaur Kesra     : Wimbo Sukmono, A.Md. 

(6) PLH. Kaur Pembangunan   : Desita, S.KOM. 

(7) Kaur Keuangan    : Riki Wicaksono, SE 
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 (9) Kepala Dusun A    : Sudarto, S.Pd 

(10) Kepala Dusun B    : Suminto 

(11) Kepala Dusun C    : Supardi 

(12) Kepala Dusun D    : Suparno, S.Pd 

(sumber: Monografi Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten  

Pesawaran Tahun 2015) 

 

2. Keadaan Perangkat Desa 

(1) Personil Pemerintah Desa 

Pemerintah Desa Hanura terdiri dari seorang Kepala Desa, seorang 

Sekretaris Desa, Kepala Urusan Lima Orang dan  Kepala Dusun Empat 

orang. 

Tabel 10. Personil Pemerintahan Desa Hanura 

No 

(1) 

Nama 

 (2) 

Jabatan 

(3) 

1 CHODRI CAHYADI KADES 

2 AGUS GUNTORO SEKDES 

3 KHAIRUL AWAM.SP KAUR PEMERINTAHAN 

4 YUDI APRIYANTO KAUR UMUM 

5 WIMBO SUKMONO KAUR KESRA 

6 AGUS GUNTORO PLH. KAUR PEMBANGUNAN 

7 RIKI WICAKSONO. SE KAUR KEUANGAN 

8 SUDARTO. S.Pd KADUS A 

9 SUMINTO KADUS B 

10 SUPARDI KADUS C 

11 SUPARNO KADUS D 

(sumber: Monografi Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

  Pesawaran Tahun 2015) 
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Tabel 11. Personil Rukun Setangga Desa Hanura 

No 

(1) 

Nama 

 (2) 

Jabatan 

(3) 

1 SUPRIYADI KETUA RT/01.01 

2 KUSYONO KETUA RT.02/01 

3 YANCE GIELING KETUA RT.03/01 

4 ADMANTO KETUA RT.01/02 

5 SUWARDI KETUA RT.03/02 

6 AHMAD ABAS KETUA RT.02/02 

7 RASMANTO KETUA RT.01/03 

8 SUGIONO KETUA RT.02/03 

9 AMIR FANTONI KETUA RT.03/03 

10 DWI HANDOKO.P KETUA RT.01/01 B 

11 SUGIYANTO  KETUA RT.02/01 B 

12 SUGIYANTO SIS KETUA RT.02/01 B 

13 SUBANDIYOTO KETUA RT.03/01 B 

14 HADI PRAYITNO KETUA RT.04/01 B 

15 SUMARYANTO KETUA RT.05/01 B 

16 APRIANSYAH KETUA RT.01/02 B 

17 TAUFIK KETUA RT.02/02 B 

18 IRHAM KETUA RT.03/02 B 

19 ABDUL ROHIM KETUA RT.05/02 B 

20 ALEX SABAR SUYADI KETUA RT.01/01 C 

21 ISMAYANTO KETUA RT.02/01 C 

22 DULKARIM KETUA RT.03/01 C 

23 TAHERUL ANAM KETUA RT.04/01 C 

24 HARYANTO KETUA RT.05/01 C 

25 MISDI SUGIANTO KETUA RT.01/02 C 

26 UNTUNG AGUS PURWANTO KETUA RT.01/01 C 

27 IRIANTO KETUA RT.02/02 C 

28 AGUS TRIWINARNO KETUA RT.01/03 C 

29 BUSTANIL AFANDI KETUA RT.02/03 C 

30 JOHANSYAH KETUA RT.02/01 D 

31 SYAFRIAKI KETUA RT.02/01 D 

32 TRIJOKO BUDI SAPTONO KETUA RT.02/01 D 

33 WANDAR KETUA RT.01/02 D 

34 JUMRAT KETUA RT.02/02 D 

(sumber: Monografi Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

  Pesawaran Tahun 2015) 
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(2) Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa Hanura sudah cukup relatif bagus. Hal 

ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 12. Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa Hanura 

No 

(1) 

Nama 

 (2) 

Jabatan 

(3) 

Pendidi

kan 

(4) 

1 CHODRI CAHYADI KADES SMA 

2 AGUS GUNTORO SEKDES SMA 

3 KHAIRUL AWAM.SP KAUR PEMERINTAHAN S.1 

4 YUDI APRIYANTO KAUR UMUM SMA 

5 WIMBO SUKMONO KAUR KESRA SMA 

6 AGUS GUNTORO KAUR PEMBANGUNAN SMA 

7 RIKI WICAKSONO. SE KAUR KEUANGAN S.1 

8 SUDARTO. S.Pd KADUS A S.1 

9 SUMINTO KADUS B SMA 

10 SUPARDI KADUS C SMA 

11 SUPARNO KADUS D SPG 

(sumber: Monografi Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

  Pesawaran Tahun 2015) 
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H. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa Hanura 

Berdasarkan Pengawasan peneliti terkait administrasi desa di Desa Hanura 

bahwa adanya kordinasi yang baik antara seketaris dan kaur-kaur 

dibidangnya sehingga masih terdapat buku-buku administrasi desa yang 

sudah lengkap atau sudah terisi, yaitu sebagai berikut: 

a. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi 

mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum, 

terdiri dari: 

1) Buku Data Peraturan Desa     : Terisi 

2) Buku Data Keputusan Kepala Desa    : Terisi 

3) Buku Data Inventaris Desa     : Lengkap 

 4) Buku Data Aparat Pemerintah Desa    : Terisi 

5) Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa  : Lengkap 

6) Buku Data Tanah di Desa     : Lengkap 

7) Buku Agenda      : Terisi 

8) Buku Ekspedisi      : Tidak terisi 

b. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi 

mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi 

Penduduk, terdiri dari: 

1) Buku Data Induk Penduduk Desa    : Lengkap 

2) Buku Data Mutasi Penduduk Desa    : Terisi 

3) Buku Data Rekapitulasi     : Terisi 
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4) Buku Data Penduduk Sementara    : Terisi 

c. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi 

mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan, 

terdiri dari: 

1) Buku Anggaran Penerimaan     : Terisi 

2) Buku Anggaran Pengeluaran Rutin    : Terisi 

3) Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan  : Terisi 

4) Buku Kas Umum      : Terisi 

5) Buku Kas Pembantu Penerimaan    : Terisi 

6) Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin   : Terisi 

7) Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembanguna : Terisi 

d. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi 

pembangunan yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan pada Buku 

Administrasi Pembangunan, terdiri dari: 

1) Buku Rencana Pembangunan    : Terisi 

2) Buku Kegiatan Pembangunan    : Terisi 

3) Buku Inventaris Proyek     : Terisi 

4) Buku Kader-Kader Pembangunan    : Terisi 

e. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat atau yang disebut dengan BPD dan LPMD adalah kegiatan 

pencatatan data dan informasi mengenai BPD dan LPMD, terdiri dari: 

1) Buku Data Anggota BPD dan LPMD   : Lengkap 
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2) Buku Data Keputusan BPD dan LPMD  : Terisi 

3) Buku Data Kegiatan BPD dan LPMD  : Terisi 

4) Buku Agenda BPD dan LPMD    : Terisi 

5) Buku Ekspedisi BPD dan LPMD   : Terisi 

 

Yang dimaksud sudah terisi atau sudah lengkap disini, bahwasanya pada 

bagian buku administrasi desa yang yang ada di Desa Hanura agenda 

perencanaan yang bersifat administrasi umum, administrasi penduduk, 

administrasi keuangan desa, administrasi pembangunan dan administrasi 

badan permusyawaratan desa (BPD) dan LMPD sudah adanya perencanaan 

yang sudah ditetapkan dalam agenda yang terdapat di bagian pencatatan 

bagian umum serta pencatatan penduduk yang masuk maupun keluar atau 

pindah dari desa hanura semua tercatat dalam buku yang ada di adminitrasi 

desa.  

(sumber: Survei Peneliti pada Tanggal 10 Januari 2017 Pukul 10.00 di Desa  

Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran) 

  

Prosedur SOP Desa Hanura yaitu masyarakat desa hanura membawa 

persyaratan yang sudah ditetapkan dalam hal pengurusan administrasi desa, 

selanjutnya memintak surat pengantar dari RT/RW, selanjutnya ke kantor 

desa dengan mengisi sesuai dengan formulir yang dibutuhkan 

masyarakatnya. Masyarakat cukup menunggu dalam hal penerbitan 

administrasi desa yang di butuhkan. 
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I. Kondisi Kantor dan Sarana Pemerintahan Desa 

Kantor Desa sebagai sarana penyelengaraan Pemerintahan Desa Hanura 

sebagai pusat pelayanan terhadap masyarakat desa kondisinya cukup 

memadai serta terawat dengan baik meski masih perlu pembangunan untuk 

meningkatkan kualitas keamanan dan kenyamanan sebagai pusat layanan 

publik Desa Hanura. 

 (sumber: Hasil Observasi Peneliti pada Tanggal 9 Januari 2017 Pukul 10.00  

   di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran) 

 

J. Kondisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (LPMD) sebagai lembaga Rakyat di Desa Hanura yang 

merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila, berkedudukan 

sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa, Kondisi BPD dan LPMD 

yang ada di Desa Hanura selama ini sudah menjalankan tugas dan fungsinya 

dengan baik karena hubungan BPD, LPMD dan Pemerintah Desa terjalin 

harmonis dan komunikatif, segala persoalan yang menyangkut kesejahteraan 

kehidupan masyarakat selalu dimusyawarahkan bersama, adapun personal 

BPD dan LPMD Desa Hanura adalah: 
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Tabel 13. Struktur Badan Permusyawaratan Desa Hanura 

No 

(1) 

Nama 

 (2) 

Jabatan 

(3) 

1 TRIJOTO KETUA 

2 HARSONO WKL. KETUA 

3 YUNAS PRIYANTNO SEKRETARIS 

4 MUJIYADI ANGGOTA 

5 AMRUDIN ANGGOTA 

6 LEO HARYANJA ANGGOTA 

7 NASWARI ANGGOTA 

8 TUMPRADI ANGGOTA 

9 HARTOTO ANGGOTA 

(sumber: Monografi Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten  

Pesawaran Tahun 2015) 

 

Tabel 14. Pengawas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hanura 

No 

(1) 

Nama 

 (2) 

Jabatan 

(3) 

1 LEONARDO KETUA 

2 BENECDITUS. E WKL. KETUA 

3 SURATNO. TS SEKRETARIS 

4 SUNARSIH BENDAHARA 

5 SAYUTI ANGGOTA 

6 JANIM ANGGOTA 

7 SUSMIYADI ANGGOTA 

8 SUPRAPTO ANGGOTA 

9 MAWARDI ANGGOTA 

10 SLAMET WIDODO ANGGOTA 

11 HASRI ANGGOTA 

12 ROHIM ANGGOTA 

(sumber: Monografi Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten  

Pesawaran Tahun 2015) 



 

 

 

 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang Analisis 

Kemampuan Administrasi Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa 

Hanura Kabupaten Pesawaran dengan kondisi Technical Skill yang meliputi 

kemahiran, kecepatan dan tepat waktu dalam melayani masyarakat dan 

Human Skill yang meliputi tidak membeda-bedakan, adil dan lebih 

mementingkan kepentingan masyarakat maka peneliti memberikan simpulan 

bahwa : 

1. Kondisi Technical Skill (Kemampuan Teknis) aparatur Desa Hanura 

dapat melaksanakan tugas menggunakan teknik dan alat-alat pendukung 

serta prosedur-prosedur yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

seorang aparatur desa dalam hal ini kemampuan aparatur Desa Hanura 

dalam pelayanan administrasi kemahiran, kecepatan dan tepat waktu 

dalam melayani masyarakat dalam surat menyurat yang dilakukan 

dengan online maupun manual mengenai keterampilan teknis pegawai 

administrasi Desa Hanura sebagian besar menguasai IT. Jadi kemampuan 

teknis pegawai administrasi Desa Hanura dikatakan baik. 
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2. Kondisi Human Skill (Kemampuan bersifat manusiawi) aparatur Desa 

Hanura dalam hal ini penulis melihat dari segi kemampuan aparatur desa 

saling memberi motivasi dalam menjalankan tugas antar aparatur desa 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat memberikan nuansa 

positif bagi pengenalan dan pengembangan yang ada di perangkat desa 

dalam kemampuan bersipat manusiawi tidak membeda-bedakan, adil dan 

lebih mementingkan kepentingan masyarakat semua dilakukan dengan 

adil tanpa membeda-bedakan status sosial.  

 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran : 

1. Pemerintah Desa Hanura dalam keterampilan teknik harus memperbaiki 

kemampuan melaksanakan tugas menggunakan teknik dan alat-alat 

pendukung serta prosedur-prosedur yang sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki seorang aparatur desa, dalam hal ini kemampuan aparatur Desa 

Hanura dalam pelayanan administrasi kemahiran, kecepatan dan tepat 

waktu dalam melayani masyarakat dalam surat menyurat yang dilakukan 

dengan online maupun manual sebaiknya ditingkatkan lagi. 

2. Disarankan mempunyai peran aktif meningkatkan keterampilan tidak 

membeda-bedakan, adil dan lebih mementingkann kepentingan 

masyarakat serta melayani masyarakat dalam hal memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan baik antar aparatur desa. 
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