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ABSTRACT 

Performance analysis of Pendamping Desa of the village in an attempt 

to develop the independence of villages (study in the village of Notoharjo sub-

district of Central Lampung Regency Trimurjo) 

 

By: 

Ahmad Fajar Adi Pratama 

1316041006 

 

This research aims to describe and analyze the performance pendamping 

desa of the village in an attempt to develop the independence of the village, as 

well as what became the constraints in the process of mentoring in the village 

of Notoharjo sub-district of Central Lampung Regency Trimurjo. Because in the 

implementation performance pendamping desa of the village still not  maximized 

in the exercise of his duties, such as escorting not village pendamping desa from 

the beginning to the end of the program program planning. 

This research included in qualitative descriptive study with reference to 

the opinion of Mohamad Mahsun (2014) as the main focus of research. This 

research was conducted  in Trimurjo and in the village of Notoharjo, with a wide 

range of interviewees  from the village and Subdistrict  officers escort  Trimurjo, 

Village Notoharjo  apparatus, and also the villagers in the village 

of Notoharjo. Engineering data collection done by observation, interviews, and 

documents. Then the data were analyzed in qualitative descriptive. 

The results showed that the performance pendamping desa of the village is 

still notas hoped by the Ministry, pendamping desa role so far only limited 

to give instructionsonly, a lot of people who don't know about the existence of an 

escort pendamping desa village, the village only lived to see results, without the 

accompanying village from the start of planning itself, the 

real contribution of pendamping desa  in administration village, and the impact 

of the presence of a pendamping desa that is helpful and facilitate related work in 

completing the village administration and the village is faster in get the latest 

information about the village, as well as the village as a reference pendamping 

desa to the village to ask related problem about the existence of the village. With 

regard to constraints that occur in the process of mentoring that is the policy of the 

Central Government or the regions that often fickle, domicile or place of 

residence they are located quite far from the location of mentoring, job not only as 

an escort, and channeling funds from the Centre in a timely manner so that the 

work is not so messy. 
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ABSTRAK 

Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian 

Desa (Studi di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung 

Tengah) 

Oleh: 

Ahmad Fajar Adi Pratama 

1316041006 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja 

pendamping desa dalam upaya membangun kemandirian desa, serta apa saja yang 

menjadi kendala-kendala dalam proses pendampingan di Desa Notoharjo 

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Karena dalam pelaksanaannya 

kinerja dari para pendamping desa masih belum maksimal dalam menjalankan 

perannya, seperti misalnya pendamping desa tidak mengawal dari awal 

perencanaan program hingga akhir program. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan 

mengacu pada pendapat Mohamad Mahsun (2014) sebagai fokus utama 

penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Trimurjo dan di Desa 

Notoharjo, dengan berbagai narasumber dari pendamping desa dan pegawai 

Kecamatan Trimurjo , aparatur Desa Notoharjo, dan juga masyarakat desa di Desa 

Notoharjo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, 

dan dokumen. Kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendamping desa masih belum 

sebagaimana yang diharapkan oleh Kementerian Desa, peran pendamping sejauh 

ini hanya sebatas memberikan arahan-arahan saja, banyak dari masyarakat yang 

tidak mengetahui tentang adanya pendamping desa, pendamping desa hanya 

tinggal melihat hasil, tanpa mendampingi desa dari mulai perencanaan itu sendiri, 

kontribusi yang nyata dari adanya pendamping desa yaitu pada keadministrasian 

desa, dan dampak dari adanya pendamping yaitu membantu dan memudahkan 

desa dalam menyelesaikan pekerjaan terkait keadministrasian desa dan desa lebih 

cepat dalam mendapatkan informasi terbaru tentang desa, serta pendamping desa 

sebagai rujukan bagi desa untuk bertanya terkait adanya permasalahan tentang 

desa. Adapun untuk kendala-kendala yang terjadi dalam proses pendampingan 

yaitu kebijakan dari pemerintah pusat ataupun daerah yang sering berubah-ubah, 

domisili atau tempat tinggal mereka yang berada cukup jauh dari lokasi 

pendampingan, pekerjaan yang tidak hanya sebagai pendamping, dan penyaluran 

dana dari pusat yang tidak tepat waktu sehingga pekerjaan jadi berantakan. 

Kata Kunci: Kinerja Pendamping desa. 



 

ANALISIS KINERJA PENDAMPING DESA DALAM UPAYA 

MEMBANGUN KEMANDIRIAN DESA  
(Studi di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah) 

 

 

 

 

 

Oleh 

Ahmad Fajar Adi Pratama 

 

Skripsi 

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar 

SARJANA ADMINISTRASI NEGARA 

 

Pada 

Jurusan Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 







 



 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Metro pada tanggal 25 Juni 1995. 

Penulis merupakan putra pertama dari tiga bersaudara 

pasangan Bapak Eko Dian Susanto dan Ibu Wartini. 

Penulis menempuh pendidikan formal di SD Pertiwi 

Teladan Kota Metro dan menyelesaikan studinya pada 

tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan 

pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama yaitu SMP Negeri 3 Kota 

Metro yang diselesaikan pada tahun 2010 dan setelah itu melanjutkan pendidikan 

ke jenjang Sekolah Menengah Atas yaitu SMA Negeri 1 Kota Gajah yang 

diselesaikan pada tahun 2013. 

 

Pada tanggal 1 september 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Universitas 

Lampung. Pada Januari Tahun 2016 penulis mengikuti program Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) di Desa Tanjung Mas Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten 

Mesuji. Selama menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Lampung, penulis mengikuti organisasi eksternal kampus yaitu 

JANIS atau Jalan Inovasi Sosial yang merupakan sebuah komunitas  yang 

bergerak pada bidang sosial development. 

 



 

MOTTO 
 
 

Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan 
pedangnya ke pundak lawan, tetapi pahlawan 

sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai 
dirinya dikala ia marah 
(Nabi Muhammad SAW) 

 
Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; 

hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan 
batu, tetapi dibalas dengan buah 

(Abu Bakar Sibli) 
 

Fokuslah dengan apa yang menjadi tujuan 
hidupmu, bersabarlah dalam mendapatkan hasil 
yang sudah kamu kerjakan karena tiap individu 
memiliki zona waktu yang sudah ditetapkan oleh 

tuhan, teruslah berusaha dan berjuang serta sykuri 
apa yang kamu dapatkan 

(Ahmad Fajar Adi Pratama) 



 

PERSEMBAHAN 
 

 
Dengan menyebut nama Allah SWT... 

Kupersembahakan Karya sederhana ini kepada: 
 

Ayah dan Ibu serta Adik-adikku tercinta yang 
selalu 

Memberikan yang terbaik untukku 
Terima kasih atas segala cinta, pengorbanan, 

kesabaran, 
keikhlasan, dan do’a 

dalam menanti keberhasilanku. 
Keluarga besar yang senantiasa memberikan 

dorongan 
Kepadaku 

 
Naunganku HIMAGARA 

 
Teman, Sahabat, Adik, dan Kakak Tingkatku Yang 

Selalu Memberi Warna dalam Hidupku 
 

Para Pendidik dan Almamater tercinta... 
UNIVERSITAS LAMPUNG 



 

SANWACANA 

 

Bismillahirohmanirohim. 

 

Allhamdullillah Hirrobbil Allamin, puji syukur kepada ALLAH SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita dalam menjalankan kehidupan 

ini. Tidak lupa salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang 

telah membawa kita dari zaman yang gelap ke zaman yang terang seperti saat ini. 

Segala puji syukur penulis ucapkan atas terselesaikannya skripsi penelitian ini dan 

mempersembahkannya dalam segala keterbatasan. 

 

Tentunya dalam proses penyelesaian penelitian ini, penulis menemui dan 

merasakan berbagai macam hambatan dan rintangan baik dari dalam maupun dari 

luar diri penulis. Adapun Beberapa hambatan dan rintangan tersebut penulis 

anggap sebagai pengalaman serta motivasi yang sangat besar bagi penulis untuk 

menyelesaikan penelitian ini. Tentunya hal tersebut tidak akan ada dengan 

sendirinya tanpa bantuan dan motivasi tambahan yang secara ikhlas diberikan 

kepada penulis oleh berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis 

mengutarakan terimakasih kepada : 

1. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP. selaku Dosen Pembimbing Utama 

yang telah membantu arahan dan bimbingan bagi penulis untuk menyelesaikan 

penulisan skripsi penelitian ini. Terima kasih atas segala pemahaman yang 



Bapak berikan sehingga membuat penulis menjadi lebih mengerti dan 

memahami dalam menulis skripsi sehingga bisa terselesaikan. Semoga 

keikhlasan Bapak dalam mendidik mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. 

2. Ibu Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.PA selaku Dosen Pembimbing Kedua 

yang telah membantu arahan dan bimbingan bagi penulis untuk menyelesaikan 

penulisan skripsi penelitian ini. Terima kasih atas segala pemahaman yang Ibu 

berikan sehingga membuat penulis menjadi lebih mengerti dan memahami 

dalam menulis skripsi sehingga bisa terselesaikan. Semoga keikhlasan Ibu 

dalam mendidik mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. 

3. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si. selaku dosen penguji yang telah 

memberikan banyak masukan serta saran yang sangat berguna bagi penulis, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

4. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S. selaku dosen pembimbing akademik, Bapak 

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi 

Negara dan seluruh staf pengajar di Jurusan Ilmu Administrasi Negara 

Universitas Lampung yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu dan 

pengetahuan. 

5. Teman-teman seperjuangan khususnya Alasmenara yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan kalian selama ini. 

6. Seluruh Pihak Informan yang Berada Di Desa Notoharjo dan di Kecamatan 

Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan izin penelitian 

sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini. 



7. Senior-senior Jurusan Ilmu Administrasi Negara dimulai dari angkatan 2000– 

2012. Terimakasih telah memberikan arahan dan masukan bagi penulis 

selama masa perkuliahan. Serta Junior-junior (adek tingkat) Ilmu 

Administrasi Negara dari angkatan 2014-2016. Terimakasih telah membantu 

dan mendukung penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini. 

8. Sahabat-sahabatku di Mines Fams dan teman-teman komunitas Janis, 

terimakasih atas dukungan motivasi dan semangatnya, sehingga bisa 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik, ucapan terimakasih yang tiada tara 

untuk kalian semua. Semoga Allah SWT memperlancar segala urusan kalian 

semua sehingga apa yang dicita-citakan atau yang belom tercapai bisa 

disegerakan oleh Allah. Aamiin 

9. Segenap orang-orang yang dikenal dan mengenal serta menyayangi penulis. 

Terima kasih atas segala doa yang kalian berikan. Semoga Allah SWT selalu 

memberikan balasan yang lebih besar untuk Bapak, Ibu dan teman-teman 

semua. Hanya ucapaan terima kasih dan doa yang bisa penulis berikan. 

 

Karya tulis ini adalah karya terbaik yang pernah peneliti tulis dengan 

mencurahkan seluruh pemikiran, perasaan, dan tenaga. Namun sebagai peneliti 

menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Akan tetapi penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. 

Aamiin. 

Bandar Lampung, 

Penulis 

 

 

Ahmad Fajar Adi Pratama 



 

DAFTAR ISI 

Halaman 

Daftar Tabel  ........................................................................................................ v 

Daftar Gambar  ................................................................................................... vii 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ................................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah  ........................................................................................... 18 

C. Tujuan Penelitian  ............................................................................................. 19 

D. Manfaat Penelitian ........................................................................................... 19 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kemandirian Desa  ........................................................................................... 20 

1.Pengertian Desa  ............................................................................................ 20 

2. Kewenangan Desa  ....................................................................................... 22 

3. Pemerintahan Desa  ...................................................................................... 23 

4. Kemandirian Desa  ....................................................................................... 25 

B. Pendampingan Desa  ........................................................................................ 26 

1. Pendampingan Desa  .................................................................................... 26 

2. Pendamping Desa  ........................................................................................ 28 

C. Kinerja Pendamping Desa  ............................................................................... 31 

1. Pengertian Kinerja  ....................................................................................... 31 

2. Penilaian Kinerja  ......................................................................................... 32 

D. Pembangunan  .................................................................................................. 38 

1. Pengertian Pembangunan  ............................................................................ 38 

2. Nilai-nilai Pembangunan  ............................................................................. 39 

3. Pembangunan Desa ...................................................................................... 39 

4. Kendala-kendala dalam Pembangunan Pedesaan  ........................................ 40 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian ................................................................................................. 42 

B. Fokus Penelitian  .............................................................................................. 43 

C. Lokasi Penelitian  ............................................................................................. 44 

D. Informan Penelitian  ......................................................................................... 45 



E. Sumber Data ..................................................................................................... 45 

F. Teknik Pengumpulan Data  ............................................................................... 46 

1. Observasi  ..................................................................................................... 47 

2. Wawancara  .................................................................................................. 47 

3. Dokumen  ..................................................................................................... 48 

G. Teknik Analisis Data  ....................................................................................... 48 

1. Reduksi Data  ............................................................................................... 48 

2. Penyajian Data  ............................................................................................. 49 

3. Penarikan Kesimpulan  ................................................................................. 50 

H. Teknik Keabsahan Data  .................................................................................. 51 

1. Pengujian Kredibilitas  ................................................................................. 51 

2. Keteralihan  .................................................................................................. 56 

3. Kepastian  ..................................................................................................... 56 

4. Kebergantungan  ........................................................................................... 57 

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Desa ..................................................................................................... 58 

B. Kondisi Desa .................................................................................................... 59 

C. Demografi ......................................................................................................... 59 

1. Jumlah Penduduk ......................................................................................... 60 

2. Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .................................. 60 

3. Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan ............................... 62 

4. Distribusi Penduduk Berdasarkan Agama ................................................... 63 

D. Sarana Pendidikan ............................................................................................ 63 

E. Keadaan Ekonomi ............................................................................................ 64 

1. Tanaman Pangan .......................................................................................... 64 

2. Hasil Perkebunan ......................................................................................... 65 

3. Hasil Peternakan .......................................................................................... 66 

4. Hasil Perikanan ............................................................................................ 67 

F. Kondisi Pemerintahan ...................................................................................... 67 

1. Lembaga Pemerintahan Desa ...................................................................... 68 

2. Prasarana Pemerintahan ............................................................................... 68 

3. Pembagian Wilayah Desa ............................................................................ 69 

4. Pemanfaatan Wilayah Desa ......................................................................... 70 

G. Sarana Transportasi Darat ................................................................................ 71 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil .......................................................................................................... 72 

B. Pembahasan .............................................................................................101 

 

 



 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan .............................................................................................119 

B. Saran ........................................................................................................122 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



v 
 

 

 

Daftar Tabel  

Halaman 

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun  

1998-2013  ............................................................................................................   2 

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung ............   3 

Tabel 3. Proyeksi Persentase Penduduk Daerah Perkotaan per Provinsi Tahun  

2000-2025 .............................................................................................................   8 

Tabel 4. Daftar Informan ...................................................................................... 45 

Tabel 5. Data Sekunder  ........................................................................................ 46 

Tabel 6. Contoh Tabel Triangulasi Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam 

Upaya Membangun Kemandirian Desa (Studi di Desa Notoharjo Kecamatan  

Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah) ............................................................... 53 

Tabel 7. Distribusi Penduduk Desa Notoharjo Tahun 2013 ................................. 60 

Tabel 8. Distribusi Penduduk Desa Notoharjo Berdasarkan Mata Pencaharian 

Tahun 2015 ........................................................................................................... 61 

Tabel 9.  Distribusi Penduduk Desa Notoharjo Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tahun 2015 ........................................................................................................... 62 

Tabel 10. Distribusi Penduduk Desa Notoharjo Berdasarkan Agama Tahun  

2015 ....................................................................................................................... 63 

Tabel 11. Sarana Pendidikan Desa Notoharjo Tahun 2015 .................................. 64 

Tabel 12. Jenis Tanaman Pangan Desa Notoharjo Tahun 2015 ........................... 65 

Tabel 13. Hasil Perkebunan Desa Notoharjo Tahun 2015 .................................... 66 

Tabel 14. Hasil Budidaya Peternakan Desa Notoharjo Tahun 2015 ..................... 66 



vi 
 

 

Tabel 15. Hasil Perikanan Desa Notoharjo Tahun 2015 ....................................... 67 

Tabel 16. Lembaga Pemerintahan Desa Notoharjo Tahun 2015 .......................... 68 

Tabel 17. Prasarana Pemerintahan Desa Notoharjo Tahun 2015 .......................... 69 

Tabel 18. Jumlah RT dan RW di Desa Notoharjo Tahun 2015 ............................ 69 

Tabel 19. Pemanfaatan Wilayah Desa Notoharjo Tahun 2015 ............................. 70 

Tabel 20. Sarana Transportasi Darat Desa Notoharjo Tahun 2015 ...................... 71 

Tabel 21. Data Pendamping Desa ......................................................................... 74 

Tabel 22. Data Pendidikan Terakhir Pendamping Desa ....................................... 75 

Tabel 23. Data Pengalaman Pendamping Desa..................................................... 75 

 

 

 



vii 

 

 

Daftar Gambar 

Halaman 

Gambar 1.Ilustrasi: Reduksidata ........................................................................... 49 

Gambar 2.Ilustrasi:Display data dan verifikasi  .................................................... 50 

Gambar 3. Pembangunan Gedung TK .................................................................. 85 

Gambar 4. Pembuatan Jalan Onderlaag ................................................................ 85 

Gambar 5. Pembangunan Paving Blok` ................................................................ 85 

Gambar 6. Pembangunan Gorong-gorong ............................................................ 85 



 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Pandangan bahwa desa sering kali terabaikan dalam konteks penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan adalah sebuah kenyataan yang sulit terbantahkan. 

Desa dan masyarakatnya masih berada pada kondisi serba kekurangan dan 

tertinggal dibanding kondisi masyarakat kota di berbagai aspek kehidupan, 

khususnya sosial-ekonomi. Kota dipandang lebih sejahtera daripada desa dari 

ukuran ekonomi. Untuk negara berkembang seperti Indonesia, lebih 

mengkonsentrasikan pembangunan ekonomi pada sektor industri untuk mengejar 

pertumbuhan. Akibatnya, sektor lain seperti sektor pertanian yang berada di 

pedesaan dan menjadi mata pencaharian utama masyarakat desa dikorbankan. 

Sehingga pembangunan hanya terpusat di kota dan kepentingan masyarakat desa 

dikesampingkan. 

 

Dengan terpusatnya pembangunan di kota, pembangunan yang ada di desa 

menjadi tertinggal. Seperti data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian DPDTT), disebutkan bahwa dari 

74093 desa yang ada di indonesia pada tahun 2015, desa tertinggal mencapai 

20182 atau 27,94%, desa berkembang 51010 atau 67,27% dan desa mandiri 2901 

atau 3,30%. Angka ini tergolong masih cukup tinggi, karena desa yang tertinggal 
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mencapai 20182 atau 27,94% dari 74093 desa, sedangkan untuk desa yang 

mandiri masih sangat rendah hanya 2901 atau 3,30% dari 74093 desa. Untuk di 

Provinsi Lampung, dengan jumlah desa yang ada mencapai 2435 desa, desa 

tertinggal yang ada mencapai 348 atau 14,00%, desa berkembang 2010 atau 

82,00%, dan desa mandiri 77 atau 3,00%. Dari data yang ada tersebut 

menandakan bahwa masih rendahnya tingkat pembangunan yang ada di desa, 

selain itu masyarakat desa juga masih mengalami tingkat kesejahteraan yang 

relatif rendah. (Sumber:http://datin.kemendesa.go.id/pusdatin/simpora1/ipd_ 

rekap _propsmry.php”diakses pada 03 Desember 2016, pukul 21.00”) 

 

Kesejahteraan yang dimaksud sangat erat hubungannya dengan persoalan 

kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar di 

negara manapun karena berpotensi menjadi akar masalah lain. Isu kemiskinan 

tersebut hingga kini masih menghantui masyarakat desa. Desa sampai sekarang 

tetap menjadi kantong utama kemiskinan. Berdasarkan data jumlah dan persentase 

penduduk miskin di indonesia menurut daerah tahun 1998-2013 sebagai berikut: 

Tabel 1 

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1998-2013 

Tahun 
Jumlah Penduduk Miskin (Dalam Juta dan Persentase) 

Kota Desa Kota + Desa 

1998 17,60 (21,92) 31,90 (25,72) 49,50 (24,23) 

1999 15,64 (19,41) 32,33 (26,03) 47,97 (23,43) 

2000 12,30 (14,60) 26,40 (22,38) 38,70 (19,14) 

2001 8,60 (9,76) 29,30 (24,84) 37,90 (18,41) 

2002 13,30 (14,46) 25,10 (21,10) 38,40 (18,20) 

2003 12,20 (13,57) 25,10 (20,23) 37,30 (17,42) 

2004 11,40 (12,13) 24,80 (20,11) 36,10 (16,66) 

2005 12,40 (11,68) 22,70 (19,98) 35,10 (15,97) 

2006 14,49 (13,47) 24,81 (21,81) 39,30 (17,75) 

2007 13,59 (12,52) 23,61 (20,37) 37,17 (16,58) 
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Tahun 
Jumlah Penduduk Miskin (Dalam Juta dan Persentase) 

Kota Desa Kota + Desa 

2008 12,77 (11,65) 22,19 (18,93) 34,96 (15,42) 

2009 11,91 (10,72) 20,62 (17,35) 32,53 (14,15) 

2010 11,10 (9,87) 19,93 (16,56) 31,02 (13,33) 

2011 11,05 (9,23) 18,97 (15,72) 30,02 (12,49) 

2012 10,65 (8,78) 18,48 (16,12) 29,13 (11,96) 

2013 10,33 (8,39) 17,74 (14,32) 28,07 (11,37) 

Sumber : (https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494 “diakses pada 30 

November 2016, pukul 23.00”) 

 

Berdasarkan data diatas, kemiskinan tertinggi yang terjadi di kota yaitu pada 

tahun 1998 dengan 17,60 juta penduduk atau 21,92%, sedangkan untuk 

kemiskinan tertinggi yang terjadi di desa yaitu pada tahun 1999 dengan 32,33 juta 

penduduk atau 26,03 %. Kemudian, dari data di atas tampak bahwa 

perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1998-2013 

menunjukkan angka yang berfluktuasi atau naik turun dari tahun ke tahun. Dari 

data tersebut juga dapat diketahui bahwa, sejak tahun 1998-2013 persentase 

jumlah penduduk miskin di desa selalu lebih tinggi/besar dibanding di kota. 

 

Meski demikian, sepanjang periode tersebut penduduk miskin di Indonesia selalu 

didominasi oleh penduduk desa. Sedangkan penduduk miskin yang ada di 

Provinsi Lampung berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (BPS) Lampung 

selama periode September 2014 – Maret 2015 sebagai berikut: 

Tabel.2 
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung 

Tahun 
Jumlah Penduduk Miskin (Dalam Ribu dan Persentase) 

Kota Desa Kota + Desa 

2014 224,21 (10,68%) 919,73 (15,46%) 1.143,93 (14,21%) 

2015 233,27 (10,94%) 930,22 (15,56%) 1.163,49 (14,35%) 

Sumber: (http://lampung.bps.go.id/Brs/view/id/244”diakses pada 1 desember 2016, pukul 

20.00”) 

http://lampung.bps.go.id/Brs/view/id/244
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Berdasarkan data diatas, jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Lampung  

selama periode September 2014-Maret 2015 yaitu pada september 2014 sebesar 

1.143,93 ribu orang atau 14,21% menjadi 1.163,49 ribu orang atau 14,35%, 

bertambah 19,6 ribu orang atau 0,14%. Selama periode September 2014 – Maret 

2015, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah dari 224,21 ribu orang 

pada September 2014 menjadi 233,27 ribu orang pada Maret 2015, jumlah ini 

bertambah sekitar 9,06 ribu orang atau 0,26%. Sementara di daerah perdesaan 

bertambah dari 919,73 ribu orang pada September 2014 menjadi 930,22 ribu 

orang pada Maret 2015, jumlah ini bertambah 10,50 ribu orang atau 15,46%.  

 

Selain kemiskinan, dalam perkembangannya  konflik horizontal juga terjadi di 

dalam sistem pemerintahan desa, sehingga semakin menambah kompleksitas 

berbagai persoalan yang ada di desa. Hal ini dibuktikan dari adanya berbagai 

kontoversi-kontroversi dan konflik-konflik yang timbul mengiringi 

penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya yang berhubungan dengan 

struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa. Mengenai hal ini, kajian 

Darmawan dalam Suharto (2016:16) menarik untuk diperbincangkan. Organisasi 

pemerintah desa dipandang menghadapi persoalan pada dua sisi sekaligus yaitu 

institusi organisasi pemerintahan dan human actors, sehingga sulit untuk dapat 

mengembangkan diri menjadi pilar yang kuat dalam mereproduksi tata 

pemerintahan dan sistem sosial kemasyarakatan yang kuat, mandiri dan 

berwibawa. Kondisi faktual kebanyakan kelembagaan pemerintahan desa saat ini 

berada dalam situasi yang memprihatinkan secara organisasional dan manajerial. 

Memprihatinkan secara organisasional berarti masih banyaknya konflik-konflik 
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yang timbul mengiringi penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya yang 

berhubungan dengan struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa, 

sedangkan memperihatinkan secara manajerial salah satunya mengarah pada 

pelayanan kepada masyarakat yang masih terdapat banyak keluhan-keluhan, 

misalnya dalam pengurusan administrasi yang masih berbelit dan banyaknya 

pungutan-pungutan. Sebagai unit birokrasi pemerintah, pemerintah desa 

menghadapi keterbatasan daya kreasi untuk menginisiasi gagasan-gagasan baru. 

Sementara itu, sebagai unit pelayanan publik, pemerintah desa menghadapi 

keterbatasan kapasitas manajemen-administratif.  

 

Sebagai unit representasi negara, pemerintah desa menghadapi keterbatasan 

kemandirian dalam pendanaan untuk memelihara eksistensi pemerintahan di suatu 

wilayah. Struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang ada saat ini 

belum bisa memberikan kontribusi terhadap kemandirian desa, meskipun legal 

formal persoalan kemandirian desa tidak dinyatakan secara tegas dalam peraturan 

perundang-undangan sebagai sasaran yang dituju. Namun dari sisi filososfis, 

historis, dan strategis, kemandirian desa merupakan hal yang sangat penting. 

Karena dianggap sesuatu yang sangat penting, kemandirian desa seharusnya sudah 

menjadi fokus perhatian. 

 

Upaya mewujudkan kemandirian desa pada kenyataannya hingga kini belum bisa 

diraih. Menurut Dharmawan dalam Suharto (2016:21) menyebutkan bahwa wajah 

organisasi pemerintahan desa justru diwarnai oleh beberapa hal yang kurang 

menggembirakan, seperti : 
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a. Derajat ketergantungan struktural pemerintah desa terhadap otoritas 

pemerintahan yang berada diatasnya secara hierarki yang makin hari makin 

menguat, terutama dalam hal pendanaan dan inisiasi kreativitas terhadap ide-

ide perubahan. 

b. Stok modal sosial berupa kepercayaan publik pada kelembagaan pemerintahan 

desa yang terus menipis seiring dengan etika moral penyelenggaraan 

pemerintahan yang menampakkan ciri-ciri lamban, tidak responsif, dan praktik 

pemerintahan yang masih belum transparan-akuntabel bertanggung jawab (bad 

governance). 

c. Sistem manajemen dan administrasi publik yang belum adaptif terhadap 

kebutuhan otonomi daerah seperti tegaknya efisiensi dan efektivitas dalam 

pengambilan keputusan. 

Adapun contoh dari USAID (United State Agency for International 

Development)/Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika dan DRSP 

(Democratic Reform Support Program)/Program Dukungan Reformasi Birokrasi 

dalam Suharto (2016:21) Tentang rendahnya kemandirian desa ialah dalam hal 

partisipasi masyarakat, khususnya perencanaan wilayah/pembangunan. 

Perencanaan dari desa selama ini cenderung formalistik, birokratis dan tidak 

memberdayakan masyarakat. Desa sama sekali tidak mempunyai kewenangan 

untuk mengambil keputusan dalam perencanaan lokal, tetapi hanya bertugas 

menyampaikan daftar usulan kepada daerah, yang pada akhirnya usulan dari desa 

juga tidak terwujud. Desa selama ini juga mempunyai keuangan yang sangat 
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terbatas, sementara di sisi lain terdapat sistem yang menciptakan ketergantungan 

desa meminta bantuan kepada pemerintah. 

 

Ketergantungan desa yang paling nyata adalah ketergantungan terhadap sumber-

sumber pendapatan keuangan desa. Dimanjakannya desa dengan berbagai bantuan 

keuangan dari pemerintah telah menjadikan desa bergantung pada sumber 

keuangan dari pemerintah. Proporsi bantuan atau subsidi dari pemerintah tingkat 

atas (Kabupaten/Provinsi/Pusat) biasanya lebih besar dibandingkan Pendapatan 

Asli Desa (PADesa). Jika mayoritas pendapatan diperoleh dari pemerintah tingkat 

atas, maka keleluasaan desa dalam mengelola secara mandiri juga terbatas, 

mengingat ketentuan penggunaan dana yang bersumber dari pemerintah sudah 

digariskan pemberi dana. Berbeda jika sumber pendapatan dari desa sendiri, maka 

penggunaannya mutlak kewenangan desa. 

 

Kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara langsung maupun tidak 

langsung juga mempengaruhi ketergantungan pemerintah desa terhadap pihak 

supradesa (pemerintah diatasnya) secara hierarki. Kasus yang sering terjadi di 

desa ialah keterlambatan atau kesalahan pihak desa dalam menyelesaikan tugas-

tugas pemerintahan. Seperti dalam hal perencanaan pembangunan, penyususnan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), atau Surat 

Pertanggungjawaban (SPj), desa sering kali harus menunggu bantuan pemerintah 

kabupaten untuk memberikan petunjuk. Ketergantungan desa yang besar tidak 

hanya dalam hal keuangan maupun persoalan administratif lainnya, tetapi 

masyarakat desa juga mengalami ketergantungan terkait kesejahteraan mereka. 
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Contohnya ketergantungan dalam hal kedaulatan pangan. Selain ketergantungan 

dalam hal pangan, desa dan masyarakatnya juga mempunyai ketergantungan 

tinggi atas sektor-sektor lain seperti ketergantungan sosial, politik, energi, dan 

lain-lain. Ketergantungan-ketergantungan terhadap pihak lain itu harus semakin 

dikurangi dengan cara memandirikan desa. 

 

Dalam perkembangannya sekarang ini, ternyata ada masalah lain yang akan 

dihadapi desa kedepannya yaitu desa ditinggalkan oleh penduduknya, akibatnya 

terjadi penumpukan penduduk di daerah perkotaan. Sebagaimana proyeksi 

penduduk daerah perkotaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(BAPPENAS) per Provinsi dari tahun 2000-2025, sebagai berikut: 

Tabel.3 

Proyeksi Persentase Penduduk Daerah Perkotaan per Provinsi Tahun 2000-2025 

NO Provinsi 

Tahun 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 

1 Nangro Aceh 

Darussalam 
23,6 28,8 34,3 39,7 44,9 49,9 

2 Sumatera Utara 42,4 46,1 50,1 54,4 58,8 63,5 

3 Sumatera Barat 29,0 34,3 39,8 45,3 50,6 55,6 

4 Riau 43,7 50,4 56,6 62,1 66,9 71,1 

5 Jambi 28,3 32,4 36,5 40,6 44,5 48,4 

6 Sumatera Selatan 34,4 38,7 42,9 47,0 50,9 54,6 

7 Bengkulu 29,4 35,2 41,0 46,5 51,7 56,5 

8 Lampung 21,0 27,0 33,3 39,8 46,2 52,2 

9 Kep. Bangka Belitung 43,0 47,8 52,2 56,5 60,3 63,9 

10 DKI Jakarta 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

11 Jawa Barat 50,3 58,8 66,2 72,4 77,4 81,4 

12 Jawa Tengah 40,4 48,6 56,2 63,1 68,9 73,8 

13 DI Yogyakarta 57,6 64,3 70,2 75,2 79,3 82,2 

14 Jawa Timur 40,9 48,9 56,5 63,1 68,9 73,7 

15 Banten 52,2 60,2 67,2 73,0 77,7 81,5 

16 Bali 49,7 57,7 64,7 70,7 75,6 79,6 

17 NTB 34,8 41,9 48,8 55,2 61,0 66,0 

18 NTT 15,4 18,0 20,7 23,5 26,4 29,3 

19 Kalimantan Barat 24,9 27,8 31,1 34,8 39,0 43,7 

20 Kalimantan Tengah 27,5 34,0 40,7 47,2 53,3 58,8 

21 Kalimantan Selatan 36,2 41,5 46,7 51,6 56,3 60,6 
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NO Provinsi 
Tahun 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 

23 Sulawesi Utara 36,6 43,4 49,9 55,7 61,1 65,7 

24 Sulawesi Tengah 19,3 21,0 22,9 24,9 27,3 29,9 

25 Sulawesi Selatan 29,4 32,2 35,3 38,8 42,6 46,7 

26 Sulawesi Tenggara 20,8 23,0 25,6 28,5 31,8 35,5 

27 Gorontalo 25,4 31,3 37,0 42,8 48,2 53,2 

28 Maluku 25,3 26,1 26,9 27,9 28,8 29,9 

29 Maluku Utara 28,9 29,7 30,6 31,5 32,5 33,6 

30 Papua 22,2 22,8 23,5 24,3 25,1 26,0 

Indonesia 42,0 48,3 54,2 59,5 64,2 68,3 

Sumber :(http://www.bappenas.go.id/files/3513/4986/1937/bab1-sampai-bab-

4__20110128114618__2929__3.pdf “Diakses pada 4 Desember 2016, pukul 

19.00”) 

 

Dari data diatas, dapat dijelaskan bahwa pada 2020 nanti di proyeksikan 64,2 % 

penduduk di indonesia akan tinggal di kota, yang akibatnya adanya penumpukan 

penduduk di kota. Untuk di Provinsi Lampung di proyeksikan pada tahun 2020 

sebanyak 46,2 % penduduk akan tinggal di kota. Adapun penyebab dari urbanisasi 

ini adalah kurangnya fasilitas-fasilitas yang ada di desa seperti fasilitas 

pendidikan, infrastruktur, hiburan, ataupun ekonomi menjadi penyebab utama dari 

pindahnya penduduk dari desa ke kota. Ini yang akan menjadi tantangan desa 

untuk kedepannya agar bisa menyediakan berbagai fasilitas dan lapangan 

pekerjaan yang menarik agar tidak ditinggalkan oleh penduduknya, untuk itu 

kemandirian desa sangat diharapkan agar kedepannya bisa menyediakan berbagai 

fasilitas seperti yang diharapkan. 

 

Terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru, yakni Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan harapan bagi masa depan 

kemandirian desa. Hal paling krusial ialah ketentuan menyangkut perluasan 

kewenangan desa. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 

http://www.bappenas.go.id/files/3513/4986/1937/bab1-sampai-bab-4__20110128114618__2929__3.pdf
http://www.bappenas.go.id/files/3513/4986/1937/bab1-sampai-bab-4__20110128114618__2929__3.pdf
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Tahun 2014 pasal 19, kewenangan desa meliputi : kewenangan berdasarkan hak 

asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, terdapat pula 

ketentuan menyangkut penguatan kapasitas desa, seperti penguatan keuangan desa 

melalui penambahan sumber pendapatan potensial sebagaimana tercantum pada 

pasal 72. Sumber-sumber pendapatan desa itu meliputi: a) pendapatan asli desa, b) 

alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, c) bagian dari hasil pajak daerah 

dan retribusi daerah kabupaten/kota, d) alokasi dana desa yang merupakan bagian 

dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, e) bantuan keuangan dari 

anggaran pendapatan dan belanja provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah kabupaten/kota, f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak 

ketiga, dan g) lain-lain pendapatan desa yang sah. 

 

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

menandakan bahwa arah kebijakan pembangunan pemerintah sekarang akan lebih 

memperhatikan pembangunan arah desa. Dengan lahirnya undang-undang yang 

baru, desa diberikan perluasan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya 

sendiri, dengan demikian desa dituntut agar bisa mengurus rumah tangganya 

sendiri atau dengan kata lain desa dituntut untuk mandiri. Untuk itu dalam rangka 

membangun kemandirian desa, di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, pemerintah mengubah arah pendekatan terhadap desa yang 

sebelumnya melalui pendekatan kontrol dan mobilisasi pemerintah terhadap desa 

menjadi pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat desa dan 
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pemerintah desa sebagai satu kesatuan self governing community diberdayakan 

untuk mampu hadir sebagai komunitas mandiri. Dengan demikian, desa-desa 

didorong menjadi subjek penggerak pembangunan Indonesia dari pinggiran, 

sehingga mampu merealisasikan salah satu  agenda strategis  prioritas  

Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yaitu“Membangun Indonesia dari Pinggiran 

dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara 

Kesatuan”. Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan 

berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan. 

 

Dari beberapa agenda besar yang ada, di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa mengamanatkan adanya pendampingan. Pendampingan yang 

dilakukan bukan hanya sekedar menjalankan amanat undang-undang desa saja, 

tetapi juga modal penting dalam mengawal perubahan desa untuk mewujudkan 

desa yang mandiri dan inovatif. Harapannya dari hari ke hari desa inovatif 

semakin tumbuh berkembang dengan baik, antara lain karena pendampingan, baik 

yang dilakukan oleh institusi pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan maupun 

Lembaga Swadaya Masyarakat. (Sumber: http://www.keuangandesa.comwp-

contentuploads201504Buku-5-Desa-Mandiri.-Desa-Membangun.pdf “Diakses 

pada 28 November 2016”, Pukul 21.00) 

 

Pada pemerintahan yang sebelumnya yaitu pada pemerintah Susilo Bambang 

Yudhoyono (SBY) juga terdapat program yang sama dalam pemberdayaan 

masyarakat desa, yang dikenal dengan nama Program Nasional Pemberdayaan 
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Mayarakat (PNPM) mandiri pedesaan. Dalam program PNPM juga terdapat 

pendamping desa atau yang biasa disebut dengan fasilitator desa. Fasilitator desa 

tugasnya sama-sama memberikan pendampingan. Tetapi perbedaan karakter 

pendampingannya sangat jelas berbeda. Pada program PNPM, pendamping 

memainkan fungsi sentral sebagai pengendali proyek. Sedangkan dalam program 

pendampingan desa pada saat ini, pendamping hanya berfungsi sebagai fasilitator 

untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat. Selain itu, 

pendampingan yang ada saat ini hanya bertugas untuk fasilitasi dan 

pendampingan, berbeda dengan PNPM yang menjadi instrument birokrasi. Pada 

saat program PNPM, intervensi dari pemerintah sangat jelas terasa, semua 

program didesain dan dikontrol oleh kabupaten dan kecamatan. Hal ini sangatlah 

berbeda dengan pendampingan desa yang ada saat ini hanya bertugas untuk 

mendampingi dan memfasilitasi, semuanya desa yang melaksanakan. (Sumber: 

desamerdeka.id/perbedaan-pendamping-desa-dan-eks-pnpm-menurut-kemendes/ 

“Diakses pada 30 November 2016”, Pukul 22.00) 

 

Pendampingan desa bukanlah mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke 

desa, bukan pula mendampingi dan mengawasi penggunaan Dana Desa, tetapi 

melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa. Pendampingan secara 

prinsipil berbeda dengan pembinaan. Dalam pembinaan, antara pembina dan yang 

dibina, mempunyai hubungan yang hirarkhis, sehingga pengetahuan dan 

kebenaran mengalir satu arah dari atas ke bawah. Sebaliknya dalam 

pendampingan, para pendamping berdiri setara dengan yang didampingi (stand 

side by side).  
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Misi besar pendampingan desa yang ada sekarang ini adalah memberdayakan desa 

sebagai self governing community yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. 

Kegiatan pendampingan membentang mulai dari pengembangan kapasitas 

pemerintahan, mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, 

memperkuat organisasi-organisasi warga, memfasilitasi pembangunan partisipatif, 

memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan 

akuntabilitas lokal, merajut jejaring dan kerjasama desa, hingga mengisi ruang-

ruang kosong di antara pemerintah dan masyarakat.  

 

Pendampingan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa pada pasal 128. Dalam peraturan tersebut dijelaskan secara teknis 

pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota 

dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan 

masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Tenaga pendamping profesional 

sebagaimana yang dimaksud tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa terdiri atas:  

a. Tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa untuk mendampingi desa 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pembangunan yang berskala lokal 

desa. 
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b. Tenaga pendamping desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi 

Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, 

pengembangan BUMDes, dan pembangunan yang berskala lokal desa. 

c. Tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi 

desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral. 

d. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas 

tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa. 

Dalam pendampingan desa salah satu pihak yang berhadapan langsung dengan 

desa dan masyarakat desa adalah pendamping desa. Berkaitan dengan hal tersebut 

jika dilihat dari kinerja pendamping desa, ternyata masih banyak terdapat 

masalah-masalah yang disebabkan oleh kinerja pendamping desa yang dinilai 

tidak seperti yang diharapkan dan belum bekerja dengan maksimal. Sebagaimana 

yang diberitakan oleh www.harian jogja.com sebagai berikut: 

 

Salah satu keluhan tentang petugas pendamping desa sebagaimana disuarakan 

oleh Kepala Desa Banyusoco, Kecamatan Playen yaitu Sutiyono. Menurut beliau 

keberadaan petugas kurang maksimal dalam menjalankan perannya, karena fokus 

pekerjaan tidak hanya menyasar ke satu desa. Akibatnya, pihak desa merasa 

bekerja sendirian untuk mewujudkan penyerapan dana desa semaksimal mungkin. 

Beliau juga  mencontohkan, sepanjang tahun lalu hanya sekali bertemu dengan 

petugas pendamping desa, dan hanya sekadar meminta surat pertanggungjawaban 
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kegiatan. Beliau mengatakan, pendamping seharusnya mengawal sejak awal 

hingga program berakhir, tetapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. 

 

Beliau juga mengatakan, bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa berdampak terhadap makin besarnya dana yang diterima di 

masing-masing desa. Di satu sisi, upaya ini memberikan dampak yang positif, 

tetapi tidak jarang pula membuat urusan desa menjadi lebih komplek dan rumit. 

Untuk itulah dibutuhkan peran dari pendamping desa untuk memberikan bantuan 

pemikiran atau pun solusi saat desa menghadapi suatu masalah. Contohnya, saat 

penyusunan pertanggungjawaban dana desa yang sempat mengalami masalah, dan 

seharusnya pendamping desa bisa memberikan solusi. 

 

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Gunungkidul, 

Rakhmadian Wijayanto, tidak menampik adanya keluhan yang disuarakan pihak 

desa mengenai kinerja pendamping desa. Menurut Wijayanto, ada beberapa faktor 

yang membuat tugas pendampingan itu jadi kurang maksimal. Antara lain, masih 

minimnya petugas pendamping desa.  

 

Tidak dipungkiri, jumlah pendamping saat ini belum memenuhi standar karena 

dari 144 desa hanya didampingi oleh 40 petugas. Idealnya satu pendamping satu 

desa. Tetapi kenyataanya, satu petugas melakukan pendampingan untuk dua atau 

tiga desa sehingga perannya kurang efektif karena fokus yang terpecah-pecah 

untuk beberapa  desa. Masalah lain yang membuat pendampingan kurang 

maksimal dikarenakan banyak petugas yang berasal dari luar daerah. Meski 
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terkesan sepele, namun asal usul petugas sangat penting karena bisa memudahkan 

dalam pelaksanaan tugasnya. (Sumber: http://www.Harianjogja.com/baca/2016 

/03/25 /dana-desa-kades-keluhkan-kinerjapetugas-pendamping-desa-704157 

“diakses pada tanggal 19 september 2016 “, pukul 20.00) 

 

Tidak semua pendamping desa bekerja kurang maksimal dan tidak sesuai dengan 

harapan, ada juga pendamping desa yang sudah bekerja dengan baik dan sesuai 

dengan apa yang diharapkan terkait dengan peran dan tugasnya sebagai 

pendamping, sebagaimana yang terjadi di daerah Lampung Timur, Provinsi 

Lampung. Salah satu tokoh masyarakat yaitu H.Badri, mengapresiasi kinerja dari 

para pendamping desa. Badri mengaku puas dengan kinerja Pendamping Desa. 

Menurutnya, keberadaan tenaga pendamping desa cukup membantu. Apalagi 

perannya dalam rangka  pendampingan dan mendorong peran serta masyarakat 

dalam pembangunan. Beliau juga mengatakan, selama ini masyarakat tidak 

pernah tahu sumber dana pembangunan dan skala prioritas pembangunan. Setelah 

mendapat pencerahan dari  pendamping desa, masyarakat menjadi tahu dan dapat 

mengawasi secara langsung.  

 

Dwi Suciati salah satu pendamping desa yang ada di Kecamatam Sekampung 

Udik, Lampung Timur. Mengatakan, tenaga pendamping desa terus melakukan 

pendampingan dengan mengarahkan agar pembangunan yang berjalan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Beliau mengatakan, sejauh ini melihat prioritas 

pembangunan sudah sesuai dengan keinginan masyarakat dan akan terus 

mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, agar alokasi dana desa 

http://www.harianjogja.com/baca/2016%20/03/25%20/dana-desa-kades-keluhkan-kinerjapetugas-pendamping-desa-704157
http://www.harianjogja.com/baca/2016%20/03/25%20/dana-desa-kades-keluhkan-kinerjapetugas-pendamping-desa-704157
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benar-benar tepat guna. (Sumber: http://www.kemendesa.go.id/index.php/view/de       

til/1797/tepat-gunakan-dana-desa-tokoh-masyarakat-apresiasi-kinerjapd”diakses 

pada tanggal 4 november 2016”,  pukul 22.00) 

 

Salah satu desa di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yaitu Desa 

Notoharjo adalah satu dari 11 desa yang mendapatkan program pendampingan 

desa. Desa Notoharjo merupakan desa dengan pengelolaan anggaran dana desa 

terbaik di Kecamatan Trimurjo dengan berbagai potensinya di beberapa sektor 

yaitu perikanan, pertanian, dan peternakan. Oleh karena itu melihat potensi yang 

dimiliki Desa Notoharjo sudah sepatutnya potensi yang ada harus terus digali dan 

dikembangkan agar kesejahteraan masyarakatnya bisa terwujudkan. Untuk itu 

hadirnya pendamping desa seharusnya bisa membantu desa dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan dengan baik potensi yang 

ada. 

  

Adapun pendamping desa sejauh ini dinilai cukup membantu dalam 

menyelesaikan masalah-masalah desa terkait dengan administratif desa seperti 

penyusunan laporan pertanggungjawaban desa. Seperti yang dikatakan oleh 

bendahara Desa Notoharjo, pendamping desa cepat dalam memberikan informasi-

informasi terbaru yang berkaitan dengan peraturan ataupun informasi terbaru yang 

berkaitan dengan desa, sehingga pemerintah desa bisa dengan cepat merespon 

terkait dengan apa yang di informasikan. Pendamping desa di Desa Notoharjo, 

secara berkelanjutan mengikuti perkembangan desa dan mempertanyakan 

permasalahan-permasalahan yang ada untuk dibantu penyelesaiannya. Namun, 
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untuk komunikasi antara pendamping desa dengan Kepala Desa Notoharjo masih 

sangat kurang. Seperti yang dikatakan oleh Kakam Tarmidi selaku Kepala Desa 

Notoharjo, bahwasannya untuk komunikasi dengan pendamping desa terkait 

dengan koordinasi ataupun meminta masukan maupun arahan sangat jarang 

dilakukan, bendahara desa dan pelaksana kegiatan yang sering berkomunikasi 

terkait dengan program ataupun administratif desa. (Sumber: Prariset, Agustus 

2016) 

 

Berdasarkan fakta tersebut, menjadi menarik untuk diteliti dan ditelaah lebih jauh 

bagaimana sebenarnya kinerja dari pendamping desa. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk meneliti bagaimana kinerja pendamping desa dalam upaya 

membangun kemandirian desa. Sehingga peneliti mengambil judul “Analisis 

Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa (Studi di 

Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)” 

 

B. Rumusan Masalah: 

 

1. Bagaimanakah kinerja pendamping desa dalam upaya membangun 

kemandirian desa di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung 

Tengah? 

2. Apa kendala-kendala dalam proses pendampingan desa di Desa Notoharjo 

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

yangingin dicapai melalui penelitian ini yaitu: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kinerja pendamping desa dalam upaya 

membangun kemandirian desa di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo 

Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Apa saja kendala-kendala yang terjadi dalam proses pendampingan di Desa 

Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Berikut beberapa manfaat yang dapat diberikan oleh peneliti melalui penelitian 

ini: 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi pengembangan 

konsep Ilmu Administrasi Publik di mata kuliah Manajemen Sumber Daya 

Aparatur Publik. 

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan 

pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Pemerintah 

Desa Notoharjo dalam kinerja pendamping desa dalam upaya membangun 

kemandirian desa. 

 
 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kemandirian Desa 

 

1. Pengertian Desa 

Dalam Wasistiono dan Tahir (2006:7) kata desa sendiri berasal dari bahasa India 

yakni swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah 

leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta 

memiliki batas yang jelas. Sedangkan Bintarto dalam Wasistiono dan Tahir 

(2006:8) yang memandang desa dari segi geografi, mendefinisikan desa sebagai 

suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan 

lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di 

muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis 

dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam 

hubungannya dengan daerah lain. 

 

Namun demikian, pengertian desa dapat juga dilihat dari pergaulan hidup, seperti 

yang dikemukakan oleh Bouman dalam Wasistiono dan Tahir (2006:8) yang 

mendefinisikan desa sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama 

sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan 

yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, 



21 
 

usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat 

tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi 

dan kaidah-kaidah sosial. 

 

Lebih lanjut lagi menurut Maschab dalam Wasistiono dan Tahir (2006:14) 

menjelaskan bahwa pengertian desa secara sosiologis adalah desa digambarkan 

sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau kemunitas penduduk yang 

bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan 

corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung alam. 

 

Adapun pengertian desa ditinjau dari sudut pandang ekonomi, menurut Suhartono 

dalam Wasistiono dan Tahir (2006:13) desa mengandung arti sebagai tempat 

orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan 

saling ketergantungan yang besar di bidang sosial ekonomi. Desa biasanya terdiri 

dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi 

sebagai hasil keputusan keluarga secara bersama. 

 

Sementara di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa 

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

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bataswilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 
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pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang desa diatas, maka desa adalah tempat 

tinggal bersama orang banyak atau suatu bentuk kesatuan masyarakat ataupun 

kelompok penduduk dalam suatu lingkungan yang merujuk pada satu kesatuan 

hidup, saling mengenal satu sama lain, dan kebanyakan mengandalkan hidup dari 

pertanian, perikanan, peternakan, dll. Dengan satu kesatuan norma serta memiliki 

batas yang jelas. 

 

2. Kewenangan Desa 

Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa 

meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat 

Desa. Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga 

disebutkan bahwa kewenangan desa yaitu: 

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; 

b. Kewenangan lokal berskala Desa; 

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 

atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan 

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang desa telah 

dijelaskan bahwa: 

a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal paling sedikit terdiri atas:  

1. Sistem organisasi masyarakat adat. 

2. Pembinaan kelembagaan masyarakat. 

3. Pembinaan lembaga dan hukum adat. 

4. Pengelolaan tanah kas Desa. 

5. Pengembangan peran masyarakat Desa. 

b. Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas kewenangan:  

1. Pengelolaan tambatan perahu. 

2. Pengelolaan pasar Desa.  

3. Pengelolaan tempat pemandian umum.  

4. Pengelolaan jaringan irigasi. 

5. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa. 

6. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu. 

7. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar. 

8. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan. 

9. Pengelolaan embung Desa.  

10. Pengelolaan air minum berskala Desa.  

11.  Pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.  

 

3. Pemerintahan Desa 

Di dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
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setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah Desa 

adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh 

perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. 

 

Ada tiga unsur penting dari desa yaitu kepala desa sebagai penguasa tunggal 

dalam pemerintahan desa, ia adalah penyelenggara urusan rumah tangga desa dan 

urusan-urusan pemerintah, dalam pelaksanaan tugasnya harus memperhatikan 

pendapat desa. Di dalam pelaksanaannya tugas kepala desa dibantu oleh perangkat 

desa. Sedangkan untuk hal-hal yang penting kepala desa harus tunduk pada rapat 

desa atau musyawarah desa. 

 

Indonesia sebagai sebuah negara dibangun diatas dan dari desa. Desa dipandang 

sebagai pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa 

memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan 

pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta memiliki 

kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan di undangkannya Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom 

memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan 

keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa, serta proses 

pembangunan desa. 

 

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan 

pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban untuk 
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menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Kedudukan 

pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan 

di indonesia sehingga desa memiliki kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk 

mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya. 

 

4. Kemandirian Desa 

Menurut Suharto (2016:118) Kemandirian adalah satu sikap yang mengutamakan 

kemampuan diri sendiri dalam mengatasi pelbagai masalah demi mencapai satu 

tujuan, tanpa menutup diri terhadap pelbagai kemungkinan kerja sama yang saling 

menguntungkan. Konsep mandiri disini pada hakikatnya bukan konsep yang statis 

dan sempit, yakni tidak sekadar menempatkan kemampuan masyarakat lokal 

untuk membiayai pembangunan. Konsep mandiri diartikan lebih luas yaitu 

perimbangan kekuatan antara masyarakat dan pemerintah desa atau desa dengan 

supradesa (pemerintah diatasnya) dalam menentukan arah dan tujuan perubahan 

sosial yang terjadi dalam masyarakat atau pemerintahan desa. 

 

Kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa 

merupakan suatu hal yang sangat penting. Kemandirian berarti mengedepankan 

kemampuan diri desa sebagai subjek dari penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan desa. Menurut Ismawan dalam Suharto (2016:118), kemandirian 

(self-reliance) adalah suatu konsep yang sering dihubungkan dengan 

pembangunan. Dalam konsep ini program-program dirancang secara sistematis 

agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Konsep ini 

tidak hanya mencakup pengertian kecukupan diri (self-sufficiency) di bidang 
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ekonomi, tetapi juga meliputi faktor manusia secara pribadi, yang didalamnya 

mengandung unsur penemuan diri (self-discovery) berdasarkan kepercayaan diri 

(self-confidence). 

 

B. Pendampingan Desa 

 

1. Pendampingan Desa 

a. Pendampingan desa merupakan mandat undang-undang  desa kepada negara 

dalam rangka mendorong desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis dan 

sejahtera. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Pendampingan Desa, pengertian pendampingan desa diartikan sebagai kegiatan 

untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, 

pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. 

 

Tindakan pemberdayaan yang salah satunya adalah asistensi sebagaimana yang 

disebutkan diatas, dapat dijelaskan mengapa perlu adanya asistensi dalam 

pendampingan desa, asistensi sendiri berarti membantu dalam menjalankan 

tugas professionalnya. Asistensi ini bertujuan membantu pemerintah desa 

dalam menjalankan tugas-tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, 

karena masih terbatasnya kualitas dari aparatur desa itu sendiri sehingga perlu 

adanya asistensi dari pendamping desa.  

b. Adapun tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 

tahun 2015 tentanng Pendampingan Desa,meliputi:  

1) Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa 

dan pembangunan Desa;  
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2) Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam 

pembangunan desa yang partisipatif;  

3) Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan  

4) Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris. 

c. Pendampingan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa, dijelaskan secara teknis pendampingan dilaksanakan oleh 

satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga 

pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak 

ketiga. Tenaga pendamping profesional sebagaimana yang dimaksud tertuang 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdiri atas:  

1) Tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa untuk mendampingi 

desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, 

pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pembangunan 

yang berskala lokal desa. 

2) Tenaga pendamping desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi 

Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, 

pengembangan BUM Des, dan pembangunan yang berskala lokal desa. 

3) Tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi 

desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan 



28 
 

4) Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan 

kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa. 

d. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tenaga pendamping harus 

memiliki kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang penyelenggaraan 

pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik. 

 

2. Pendamping Desa 

a. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

pendamping desa, pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam 

penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Adapun terkait dengan tugas pendamping desa dalam melaksanakan tugas 

mendampingi desa, meliputi:  

1) Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan 

terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 

2) Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial 

dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya 

alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa. 
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3) Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga 

kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat desa. 

4) Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat 

desa. 

5) Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat 

Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru. 

6) Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara 

partisipatif;dan 

7) Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan 

memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

b. Kompetensi pendamping desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi 

antara lain:  

1) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat. 

2) Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat desa. 

3) Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat desa. 

4) Mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat desa 

dalam musyawarah desa. 

5) Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya 

masyarakat desa. 

c. Pendamping desa berkedudukan di kecamatan dan ditempatkan dua 

pendamping desa, yaitu: 
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1) Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP). 

2) Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) 

(Sumber : http://kemendesa.go.id/pendamping2016 “Diakses pada 3 oktober 

2016”, pukul 20.00) 

d. Adapun syarat terkait dengan Pendamping desa, yaitu: 

1) Persyaratan Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) 

a) Pendidikan minimal D-3, semua disiplin ilmu. 

b) Memiliki pengalaman pemberdayaan masyarakat minimal 4 Tahun 

untuk D-3 dan 2 Tahun untuk S-1. 

c) Pernah bekerjasama pada program pemerintah atau institusi lain yang 

terkait langsung dengan pemberdayaan masyarakat atau program 

sejenis. 

d) Umur minimal 25 Tahun dan Maksimal 50 Tahun pada saat mendaftar. 

(Sumber : http://kemendesa.go.id/pendamping2016 “Diakses pada 3 

oktober 2016”, pukul 20.00) 

2) Persyaratan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) 

a) Pendidikan minimal D-3, Teknik Sipil. 

b) Memiliki pengalaman pemberdayaan masyarakat bidang teknik sipil 

minimal 4 Tahun untuk D-3 dan 2 Tahun untuk S-1. 

c) Pernah bekerjasama pada program pemerintah atau institusi lain yang 

terkait langsung dengan pemberdayaan masyarakat atau program 

sejenis. 

d) Umur minimal 25 Tahun dan Maksimal 50 Tahun pada saat mendaftar. 

(Sumber : http://kemendesa.go.id/pendamping2016”Diakses pada 3 

oktober 2016”, pukul 20.00) 

http://kemendesa.go.id/pendamping2016
http://kemendesa.go.id/pendamping2016
http://kemendesa.go.id/pendamping2016
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C. Kinerja Pendamping Desa 

 

1. Pengertian Kinerja 

Istilah kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan para 

cendikiawan sebagai “penampilan”,”unjuk kerja”,atau “prestasi”. Dalam kamus 

illustrated oxford dictionary (Keban, 2008:209), istilah ini menunjukkan “the 

execution of fulfilment of a duty”  (pelaksanaan atau pencapaian dari suatu tugas), 

atau a person’s achievment under test conditions etc. (pencapaian hasil dari 

seseorang ketika diuji, dsb). Sedangkan literatur manajemen sumberdaya manusia 

dalam Keban (2008:210) mengartikan kinerja sebagai “the record of outcomes 

produced on a specified job function or activity during a specified time period” 

atau catatan dari hasil yang diproduksi oleh fungsi pekerjaan tertentu atau 

kegiatan selama periode waktu tertentu. 

 

Dalam Mahsun (2014:25) kinerja (performance) adalah gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam 

starategic planning suatu organisasi. Isitilah kinerja sering digunakan untuk 

menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. 

Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut 

mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini 

berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada 
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tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui 

karena tidak adanya tolok ukurnya. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diartikan bahwa kinerja adalah 

pencapaian hasil suatu pekerjaan ataupun fungsi pekerjaan dalam menghasilkan 

prestasi atau unjuk kerja dari individu maupun kelompok individu dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, maupun visi dan misi dari suatu organisasi. 

 

2. Penilaian Kinerja 

a. Pengertian Penilaian Kinerja 

Swanson dan Holton III dalam Keban (2008:213) mengatakan bahwa Penilaian 

kinerja secara populer lebih diartikan sebagai penilaian hasil kerja individu, bukan 

kelompok, organisasi atau proses. Padahal, kinerja individu tidak terlepas dari 

kinerja proses dan organisasi. Apa yang dilakukan oleh individu tidak terlepas 

dari desain proses dan struktur serta perilaku organisasi yang berlaku. Senada 

dengan definisi diatas, Dessler dalam Keban (2008:213) menyatakan bahwa 

penilaian kinerja merupakan upaya sistematis untuk membandingkan apa yang 

telah dicapai seseorang dibandingkan dengan standar yang ada. Tujuannya adalah 

untuk mendorong kinerja seseorang agar bisa berada diatas rata-rata. 

 

Menurut Donovan dan Jackson dalam Keban (2008:214), secara teoritis dan 

praktis, penilaian kinerja ini sangat erat hubungannya dengan Job delineation. 

Artinya, suatu penilaian tidak dapat dilakukan jika masih terdapat ketidakjelasan 

tentang pekerjaan itu sendiri. Karena itu, efektivitas penilaian sangat tergantung 

pada kejelasan batasan dan definisi suatu pekerjaan ini merupakan bagian dari 
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manajemen sumber daya manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa efektivitas 

penilaian kinerja sangat tergantung pada baik-buruknya manajemen sumberdaya 

manusia yang dimiliki. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penilaian kinerja merupakan suatu capaian 

dari hasil kerja seorang individu dengan membandingkan apa yang telah dicapai 

seseorang dengan standar yang ada, tujuannya adalah untuk mendorong agar 

kinerja seseorang bisa berada diatas rata-rata, dan efektivitas penilaian kinerja ini 

sangat bergantung pada baik atau buruknya manajemen sumber daya manusia 

yang dimiliki. 

 

b. Sistem Penilaian Kinerja 

Sistem penilaian kinerja diartikan oleh Schuler dkk dalam Keban (2008:214) 

sebagai suatu proses penilaian kinerja. Dalam pandangan mereka, proses penilaian 

kinerja dapat menggunakan pendekatan komparatif, standar-standar absolut, 

pendekatan tujuan, dan indeks yang bersifat langsung atau obyektif. Penilaian ini 

dilakukan dalam rangka : 

a) Manajemen development: memberikan suatu pengembangan pegawai dimasa 

yang akan datang. 

b) Pengukuran kinerja: memberikan kontribusi tentang nilai relatif dari kontribusi 

individu terhadap organisasi. 

c) Perbaikan kinerja: mendorong individu untuk bekerja efektif dan produktif 

d) Remunerasi dan benefit: membantu menentukan imbalan dan benefit yang 

setimpal berdasarkan sistem merit dan hasil. 
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e) Identifikasi potensi: membantu promosi. 

f) Feedback: menggambarkan apa yang diharapkan dari individu. 

g) Perencanaan sumberdaya manusia: menilai kualitas SDM yang ada untuk 

perencanaan selanjutnya. 

h) Komunikasi: memberikan suatu format dialog antara atasan dan bawahan dan 

memperbaiki pemahaman tentang tujuan dan masalah-masalah yang dihadapi. 

 

c. Aspek penilaian kinerja 

1) Dalam Keban (2008:212) menjelaskan bahwa penilaian suatu kinerja selalu 

didasarkan pada kriteria atau indikator yang diilhami oleh suatu paradigma 

yang dianut. Apabila paradigma yang dianut adalah lebih didasarkan pada 

manajemen klasik, maka kriteria karakter pegawai, sikap dan tingkah lakunya 

menjadi penting. Akan tetapi kalau paradigma yang dianut lebih mengarah 

pada manajemen sumberdaya manusia, maka hasil dan partisipasi, inisiatif dan 

perkembangan pegawai akan menjadi pusat perhatian. Bila paradigma yang 

dianut adalah paradigma Good governance maka kedua-duanya akan menjadi 

sama pentingnya karena di samping harus bekerja profesional dan harus 

akuntabel terhadap apa yang telah dijanjikan kepada publik, aspek transparansi, 

responsivitas, dan sebagainya, juga harus diperhatikan. 

2) Menurut Bernardin & Russel dalam Keban (2008:212), secara umum 

parameter atau kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja meliputi kualitas, 

kuantitas, ketepatan waktu, penghematan biaya, kemandirian atau otonom 

dalam bekerja (tanpa harus selalu disupervisi). 



35 
 

3) Sedangkan menurut Schuler dan Downling dalam Keban (2008:212) kinerja 

dapat diukur dari kuantitas kinerja, kualitas kinerja, kerjasama, pengetahuan 

tentang kerja, kemandirian kerja, kehadiran dan ketepatan waktu, pengetahuan 

tentang kebijakan dan tujuan organisasi, inisiatif dalam penyampaian ide-ide 

yang sehat, dan kemapuan supervisi dan teknis. 

4) Menurut Mahsun (2014:77) pengukuran kinerja sektor publik meliputi enam 

aspek, yaitu : 

a. Masukan (input), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan 

kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini 

mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran, sumber daya manusia, 

peralatan, material, dan masukan lain, yang dipergunakan untuk 

melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya, suatu 

lembaga dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah 

sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. Tolok ukur ini dapat pula 

digunakan untuk perbandingan dengan lembaga-lembaga yang relevan. 

b. Proses (Process), yaitu ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan 

maupun ukuran tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang 

paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis 

pelaksanaan kegiatan organisasi. Efisiensi berarti besarnya hasil yang 

diperoleh dengan pemanfaatan sejumlah input. Sedangkan yang dimaksud 

dengan ekonomis adalah bahwa suatu kegiatan dilaksanakan lebih murah 

dibandingkan dengan standar biaya atau waktu yang telah ditentukan untuk 

itu. 
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c. Keluaran (output), yaitu suatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari 

suatu kegiatan yang dapat berwujud (tangible), maupun tidak terwujud 

(intangible). Indikator tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur 

keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan 

keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan telah dilaksanakan 

sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai 

kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran 

kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu, indikator 

keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Misalnya 

untuk kegiatan yang bersifat penelitian, indikator kinerja berkaitan dengan 

keluaran paten dan publikasi ilmiah. 

d. Hasil (outcome), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung. 

Pengukuran hasil indikator seringkali rancu dengan indikator keluaran. 

Indikator outcome lebih utama dari sekedar output. Walaupun produk telah 

berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah 

tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih 

tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan 

indikator outcome, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang 

telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi 

masyarakat banyak. 
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e. Manfaat (benefit), yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari 

pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang 

diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah 

beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. 

Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan dapat diselesaikan dan 

berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu). 

f. Dampak (impact), yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun 

negatif. 

Dari beberapa teori diatas, peneliti memilih menggunakan teori Mahsun karena 

dari beberapa teori yang ada lebih cocok untuk mengukur kinerja seorang 

individu, adapun pendampingan desa adalah sebuah program sehingga untuk 

menilai tentang kinerja dari pendamping desa lebih cocok menggunakan teori 

Mahsun. Pendamping desa sebagai masukan/input dalam program pendampingan 

desa nantinya juga akan lebih bisa dinilai bagaimana proses dalam melakukan 

pendampingan, sehingga seterusnya baik untuk output dari pendamping bisa 

dirasakan secara langsung, kemudian hasil/outcome dari adanya pendamping 

bagaimana, ataupun manfaat dari adanya pendamping desa, dan dampak dari 

adanya pendamping bagi desa yang didampingi. 
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D. Pembangunan 

 

1. Pengertian pembangunan 

Dalam Theresia,dkk (2015:1), Isitilah pembangunan yang biasa digunakan 

dalam bahasa Indonesia, dewasa ini telah semakin berkembang sebagai 

terjemahan dari beragam istilah asing, sehingga terkadang mengandung 

kerancuan pengertian. Pembangunan, dalam kehidupan sehari-hari, dapat 

digunakan  sebagai terjemahan atau padanan istilah: development, growth and 

change, medernization, atau bahkan juga progress. 

 

Dalam Theresia,dkk (2015:2) mengungkapkan adanya beragam rumusan yang 

dikemukakan oleh banyak pihak, namun kesemuanya itu mengarah kepada 

suatu kesepakatan bahwa: Pembangunan adalah suatu usaha atau proses 

perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu 

masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan 

melaksanakan pembangunan itu. 

 

Dalam Theresia,dkk (2015:3) menjelaskan pembangunan adalah suatu proses 

atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus 

mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka 

mencapai perbaikan mutu hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang 

juga terus menerus mengalami perubahan-perubahan. Proses perubahan yang 

akan dilaksanakan dan ingin dicapai dalam setiap pembangunan adalah 

perubahan menyeluruh yang mencakup beragam aspek dan tatanan kehidupan 

masyarakat yang bersangkutan. 
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Berdasarkan beberapa pengertian diatas, pembangunan yaitu suatu usaha untuk 

melakukan perubahan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan dan mutu 

hidup, dengan kondisi lingkungan kehidupan yang terus mengalami perubahan. 

Pembangunan yang dilakukan dan ingin dicapai adalah perubahan yang 

menyeluruh mencakup beragam aspek dalam tatanan kehidupan masyarakat 

yang terkait. 

 

2. Nilai-nilai Pembangunan 

Goulet dalam Theresia,dkk (2015:2) mengemukakan adanya tiga inti nilai-nilai 

yang terkandung dalam pembangunan, yaitu: 

a. Swasembada, dalam artian kemampuan masyarakat dalam memenuhi atau 

mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar yang mencakup sandang, pangan, 

perumahan, kesehatan, pendidikan dasar, dan keamanan. 

b. Harga diri, dalam artian kepercayaan diri untuk tidak dimanfaatkan oleh 

pihak lain untuk kepentingan mereka atau hidup dalam penindasan. 

c. Kebebasan, dalam artian kemampuan untuk memilih alternatif-alternatif 

bagi perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat. 

 

3. Pembangunan Desa 

Dalam Theresia,dkk (2015:28) pembangunan masyarakat desa, secara 

sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada 

kebutuhan masyarakat, direncanakan, dan dilaksanakan oleh masyarakat desa 

dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumber-daya (alam, manusia, 



40 
 

kelembagaan, nilai-nilai sosial, dll.) yang ada dan dapat diakses oleh 

masyarakat desa. 

 

Karena itu pembangunan masyarakat desa seharusnya pembangunan yang 

berangkat dari kebutuhan masyarakat desa dan bukannya dirumuskan oleh 

“orang luar” atau elit desa yang merasa lebih tahu dan lebih pandai untuk 

merumuskan pembangunan yang cocok untuk masyarakat. Pembangunan 

masyarakat desa, berarti pembangunan harus berbasis pada sumberdaya lokal, 

berbasis pada modal sosial, berbasis pada budaya lokal, menghormati atau 

berbasis pada kearifan lokal, dan berbasis pada modal spiritual yang dimiliki 

dan atau diyakini masyarakat desa setempat. 

 

4. Kendala-kendala dalam pembangunan pedesaan 

Menurut Soleh (2014:191) mengemukakan ada beberapa macam kendala yang 

selama ini dihadapi oleh masyarakat pedesaan dalam melaksanakan 

pembangunan, antara lain: 

a. Keterbatasan kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan potensi 

sumber daya alam yang tersedia. Keterbatasan kemampuan disini bisa 

berarti keterbatasan baik dari segi pengetahuan dari sumber daya manusia 

yang ada ataupun dari segi keterbatasan keuangan atau materi yang dimiliki 

desa, sehingga dalam memanfaatkan potensi yang ada belum bisa tergali 

dengan maksimal atau dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. 

b. Keterisolasian dan keterbatasan sarana dan prasarana fisik. Untuk desa-desa 

yang berada di daerah pedalaman, secara umum berada dalam keterisolasian 
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sehingga keterbukaan terhadap berbagai informasi yang ada menjadi 

kurang, ditambah dengan keterbatasan sarana dan prasarana fisik baik 

berupa akses jalan maupun teknologinya. 

c. Lemahnya kemampuan kelembagaan terhadap peluang-peluang bisnis yang 

ada baik jasa dan perdagangan. Peluang-peluang yang ada di desa baik itu 

perdagangan berupa ekonomi kreatif desa masih kurang dikembangkan 

dengan baik ataupun berbagai jasa, itu dikarenakan oleh sulitnya 

mendapatkan informasi dan kurang diberdayakannya lembaga-lembaga 

yang ada di desa untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang tersebut. 

d. Terbatasnya akses masyarakat kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi 

antara lain meliputi akses permodalan, akses teknologi produksi, akses 

manajemen usaha, pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang ada, akses informasi pasar dan keberlanjutan usaha-usaha 

produksi. 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif. Menurut Usman dan Akbar (2006:4) penelitian deskriptif bermaksud 

membuat pemeriaan (penyandaraan) secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu, artinya tipe penelitian ini 

menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian dengan apa yang sebenarnya 

terjadi. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif. Dalam Moleong (2001:3) mendefinisikan metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

 

Sehingga dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan 

kualitatif, peneliti dapat melihat fenomena-fenomena yang ada, yakni tentang 

kinerja pendamping desa di Desa Notoharjo dalam mengawal implementasi 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pengelolaan dana desa 

sesuai dengan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.  
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B. Fokus Penelitian 

 

Masalah pada penelitian bertumpu pada fokus. Fokus penelitian merupakan batas 

masalah yang ada di dalam penelitian kualitatif, dimana fokus ini berisikan 

tentang pokok masalah yang sifatnya umum. Adanya fokus di dalam penelitian 

dengan metode kualitatif sangatlah penting, karena dengan adanya fokus 

penelitian ini kita dapat membatasi apa saja yang akan diteliti dan dapat 

mengarahkan serta mempermudah pelaksanaan penelitian. Tanpa adanya fokus 

penelitian, dalam pembahasannya bisa melebar kemana-mana dan tidak terarah. 

Untuk itu fokus masalah diturunkan dari rumusan masalah penelitian, maka fokus 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengukuran Kinerja Menurut Mahsun (2014:77) dengan menggunakan 

indikator : 

a. Masukan (input) 

1) Pendamping Desa 

2) Kompetensi Pendamping Desa. 

a) Latar Belakang Pendidikan 

b) Pengalaman Terjun di Masyarakat 

b. Proses (process) 

1) Metode atau cara yang dilakukan dalam melaksanakan tugas 

pendampingan. 

2) Pelaksanaan tugas-tugas sebagai pendamping. 

c. Keluaran (output)   

 Pembangunan yang ada di desa. 
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d. Hasil (outcome)  

 Kualitas Pendampingan. 

e. Manfaat (benefit)  

 Bagi Desa Notoharjo. 

f. Dampak (impact)  

 Dari Adanya Pendamping Desa. 

2. Kendala-kendala dalam proses pendampingan.  

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive). 

Menurut Sugiyono (2016:299) purposive merupakan lokasi penelitian yang dipilih 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan 

peneliti. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup wilayang Kabupaten Lampung 

Tengah, khususnya di Desa Notoharjo dan di Kecamatan Trimurjo. 

 

Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Notoharjo karena Desa Notoharjo 

merupakan salah satu desa yang mendapat penempatan pendamping desa dan 

memiliki potensi yang dapat digali dan dikembangkan, adapun potensi di Desa 

Notoharjo terletak pada sektor pertanian dan perikanan maupun peternakannya. 

Penempatan pendamping desa di Desa Notoharjo sendiri adalah bentuk dari 

realisasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tujuan untuk 

menggali potensi-potensi yang ada di desa dan membangun kemandirian desa. 

Dalam proses menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa 
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haruslah didukung dengan berbagai program-program desa, sehingga diharapkan 

pengelolaan dana desa nantinya bisa terarahkan dengan baik.  

 

D. Informan Penelitian 

 

Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan observasi dan juga wawancara 

kepada orang-orang yang tahu tentang pendamping desa sebagai narasumber dan 

sumber data dalam penelitian ini. Adapun  informan dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 4.  

Informan Terkait Kinerja Pendamping Desa 

No Nama Jabatan 
Tanggal 

Wawancara 

1. Kakam Tarmidi Kepala Desa Notoharjo 15 Desember 2016 

2. Hadi Winoto Bendahara Desa Notoharjo 15 Desember 2016 

3. Heri Wibowo Kasi PAD Kecamatan Trimurjo 17 Desember 2016 

4. 
Maryati Kasi Pemerintahan Kecamatan 

Trimurjo 

21 Desember 2016 

5. 
Sudibyono Purwanto 

Sapta Kurnia 

Pendamping Desa Teknik 

Infrastruktur  

28 Desember 2016 

6. Sapto Nugroho Pendamping Desa Pemberdayaan 28 Desember 2016 

7. 
Hartono Kaur Pembangunan Desa 

Notoharjo 

18 Desember 2016 

8 Haryanto Kaur Keuangan Desa Notoharjo 18 Desember 2016 

9. Puyadi Tokoh Masyarakat 17 Maret 2017 

10. Tohadi Tokoh Agama 17 Maret 2017 

11. Siti Rujiyah Anggota PKK Desa Notoharjo 16 Maret 2017 

Sumber: Diolah oleh peneliti 2017 

 

E. Sumber Data 

 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data peneliti yang diperoleh secara langsung. 

Adapun data primer yang didapat dalam penelitian ini, yaitu hasil wawancara 
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terhadap orang-orang yang berada di Kecamatan Trimurjo, Pendamping Desa di 

Kecamatan Trimurjo, Aparatur Desa Notoharjo, dan Masyarakat Desa Notoharjo. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapat melalui dokumentasi peneliti 

terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian, serta data yang juga 

didapat dari berbagai macam media elektronik maupun cetak yang ada 

hubungannya dengan Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya 

Membangun Kemandirian Desa (Studi di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo 

Kabupaten Lampung Tengah). 

Tabel 5.  

Data Sekunder 

No Jenis Data 

Sekunder 

Data Sekunder 

1 Data-data 1. RKP Desa Notoharjo tahun 2016 

2. https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494  

3. http://lampung.bps.go.id/Brs/view/id/244 

4. http://www.bappenas.go.id/files/3513/4986/1937/bab1-

sampai-bab-4__20110128114618__2929__3.pdf 

2 Dokumentasi Foto-foto hasil Observasi pembangunan di Desa Notoharjo. 

Sumber: Diolah oleh peneliti 2017 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu, pengumpulan data yang 

akan dilakukan, yaitu dengan: 

 

http://www.bappenas.go.id/files/3513/4986/1937/bab1-sampai-bab-4__20110128114618__2929__3.pdf
http://www.bappenas.go.id/files/3513/4986/1937/bab1-sampai-bab-4__20110128114618__2929__3.pdf
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1. Observasi 

Dalam penelitian ini, peneliti telah mengamati pembangunan yang ada di Desa 

Notoharjo sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDes dari hasil 

musyawarah pembangunan desa antara aparatur desa bersama dengan masyarakat 

desa untuk menilai selaras atau tidaknya dengan tugas-tugas pendamping desa, 

sebagai acuan dari tercapainya implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa. Kemudian peneliti juga telah mengamati berbagai potensi 

yang ada di desa apakah sudah tergali dengan baik atau belum, sehingga nantinya 

kita bisa tahu apakah masyarakat desa ini sudah diberdayakan dengan baik atau 

belum. 

 

2. Wawancara 

Dalam penelitian ini, pertama, peneliti telah melakukan wawancara dengan model 

pembicaraan informal dimana hal itu bergantung pada spontanitas dalam 

mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai, sehingga tercipta suasana 

biasa dan wajar seperti pembicaraan biasa dalam sehari-hari. Kedua, peneliti juga 

telah menggunakan petunjuk umum wawancara dengan membuat kerangka dan 

garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan nantinya dalam proses wawancara, 

tujuannya untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup 

seluruhnya. 
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3. Dokumen 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 

danwawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi 

atauwawancara, lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah 

pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan 

autobiografi. Hasil penelitian juga lebih kredibel apabila didukung oleh foto-foto 

atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Untuk itu, Dokumen yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu: 

 Rencana Kerja Pemerintah Desa pada tahun 2016. 

 Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Notoharjo. 

 

G. Teknik Analisis Data 

 

Dalam  proses mencaridan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, hasil observasi dan dokumen-dokumen yang mendukung 

penelitian ini, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca dan 

temuannya dapatdiinformasikan kepada orang lain. Untuk itu,Analisis data yang 

telah dilakukan yaitu dengan : 

1. Reduksi Data (Data Reduction)  

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya  cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka 

jumlah data semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera 

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 
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Reduksi Data: 

Memilih yang penting, membuat kategori (huruf besar, huruf kecil, dan angka), 

membuang yang tidak dipakai 

dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Untuk itu, peneliti telah menyeleksi 

dan merangkum data yang diperoleh lalu difokuskan pada hal-hal yang berkaitan 

dengan fokus penelitian pada penelitian ini. Untuk lebih jelasnya seperti ilustrasi 

reduksi data pada gambar 1. 

Catatan Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Ilustrasi : Reduksi data. 

Sumber : Sugiyono (2016:340) 

 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Dalam penelitian ini, data yang disajikan yaitu dengan cara mengurai ataupun 

menjelaskan keadaan yang ada, sesuai dengan hasil data yang diperoleh. 

Penyajian dengan cara ini dapat memudahkan dalam memahami apa yang terjadi. 

Sehingga, penyajian data sangat bermanfaat untuk memudahkan peneliti melihat 

gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang 
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diberikan dalam penyajian data adalah informasi-informasi yang tersusun dan 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Seperti pada gambar 2 terlihat bahwa setelah peneliti mampu mereduksi data, 

kemudian langkah selanjutnya yaitu mendisplay data dengan mengurutkan huruf 

besar, huruf kecil, dan angka disusun ke dalam urutan sehingga strukturnya dapat 

dipahami. 

Data display: Menyajikan ke dalam pola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Ilustrasi : Display data dan verifikasi 

Sumber: Sugiyono (2016:340) 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Pada penelitian ini data yang ada sudah dicari pola, tema, hubungan persamaan, 

maupun hal-hal yang sering timbul. Barulah peneliti menarik kesimpulannya dari 

hasil dispalay data yang ada seperti ilustrasi gambar 2 diatas. Sehingga, Penarikan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ABCDEFGHIJKLM

NOPQRSTUVWXY

Z 

abcdefghijklmnopqrs

tuvwxyz 

Verification: 

Memilih yang penting, membuat kategori (huruf besar, 

huruf kecil, dan angka), membuang yang tidak dipakai. 
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kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil 

penelitian berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi hasil penelitian. 

 

H. Teknik Keabsahan Data 

 

Dalam penelitian ini, menentukan keabsahan data atau dalam pengujian 

keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda 

dengan penelitian kuantitatif, jadi dengan begitu uji keabsahan data dalam 

penelitian ini meliputi uji: 

1. Pengujian Kredibilitas (credibility) 

Dalam Sugiyono (2016:368) ada bermacam-macam cara pengujian kredibilitas 

data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, namun yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain:  

a. Perpanjangan pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah 

ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti 

hubungan peneliti dengan narasumber semakin terbentuk rapport, semakin 

akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi 

yang disembunyikan lagi. Pada tahap awal ini, peneliti memasuki lapangan, 

peneliti masih dianggap orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi 

yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam, dan mungkin masih banyak 

yang dirahasiakan. Untuk itu, perpanjangan pengamatan ini dilakukan agar 

bisa membandingkan data-data yang diperoleh itu benar atau tidak, ataupun 
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mengecek kembali apakah data yang diperoleh benar-benar bisa dipercaya 

atau tidak dengan mewawancarai beberapa narasumber. 

b. Meningkatkan Ketekunan  

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan lebih cermat dan 

berkesinambungan lagi. Dengan cara ini kepastian data dan urutan peristiwa 

akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai bekal peneliti untuk 

meningkatkan ketekunan adalah peneliti telah membaca banyak referensi 

buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait 

dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca maka wawasan peneliti akan 

semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data 

yang ditemukan itu benar atau tidak. 

c. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data yang dimiliki untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data yang dimiliki sebagai upaya untuk 

mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh 

dengan sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu 

yang berlainan dan dengan metode yang berlainan. Adapun triangulasi yang 

akan dilakukan oleh peneliti yaitu dengan tiga macam teknik 

pemeriksaanyang memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, dan 

teori. Pada penelitian ini triangulasi dilakukan dengan pengecekan dalam 

berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu pihak informan 
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yang berasal dari elemen yang berbeda yakni, dari masyarakat, pemerintah 

tingkat desa, dan tingkat kecamatan.  

Tabel 6.  

Contoh Tabel Triangulasi Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya 

Membangun Kemandirian Desa (Studi di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo 

Kabupaten Lampung Tengah) 

A. Kendala-kendala dalam pendampingan 

No Informan Deskripsi Wawancara Kategori Inti 

1 Kakam 

Tarmidi 

(Kepala Desa 

Notoharjo) 

Yang menjadi kendala 

pendamping yaitu karena 

domisili mereka yang cukup jauh. 

Jadi, mereka tidak bisa setiap saat 

melakukan pendampingan. 

 Rumah 

pendamping yang 

jauh. 

2 Hadi Winoto 

(Bendahara 

Desa 

Notoharjo) 

Menilai terkait dengan kendala-

kendala pendamping secara 

teknis dilapangan sejauh ini tidak 

ada. Hanya niat yang kurang dari 

para pendamping itu sendiri. 

 Tidak ada 

kendala di 

lapangan, hanya 

niat yang menjadi 

masalahnya. 

3 Hartono (Kaur 

Pembangunan 

Desa 

Notoharjo) 

Kendala-kendala pendamping 

sejauh ini tidak ada untuk di 

lapangan. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya salah satu 

pendamping yaitu sudibyo yang 

sering turun langsung ke desa 

untuk melihat pengerjaan 

program-program pembangunan 

desa, namun tidak diikuti dengan 

pendamping yang lain. 

 Sejauh ini 

kendala di 

lapangan tidak 

ada. 

 Pak Sudibyo 

sering turun ke 

desa tetapi tidak 

dengan 

pendamping 

lainnya. 

4 Haryanto 

(Kaur 

Keuangan 

Desa 

Notoharjo) 

Kendala para pendamping yaitu 

karena domisili rumah mereka 

yang cukup jauh. Dan pekerjaan 

mereka bukan hanya sebagai 

pendamping saja, sehingga 

mereka harus bisa membangi 

waktu dengan pekerjaannya yang 

lain. 

 

 Pendamping 

malas karena 

rumah mereka 

jauh. 

 Pendamping 

sebagai pekerjaan 

sampingan. 
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No Informan Deskripsi Wawancara Kategori Inti 

5 Heri Wibowo 

(Kasi PAD 

Kec.Trimurjo) 

Kendala pendamping sampai saat 

ini belum sepenuhnya terjun 

langsung ke desa yaitu hati 

mereka sendiri. Pekerjaan sebagai 

pendamping bukanlah pekerjaan 

utama, ada pekerjaan lain selain 

sebagai pendamping. Namun, 

untuk peraturan memang sering 

berubah-ubah dan juga 

pengeluaran dana dari pusat yang 

tidak tepat waktu memang sangat 

menghambat pekerjaan. 

 Hati yang tidak 

tergerakkan. 

 Pendamping 

sebagai pekerjaan 

sambilan. 
 

6 Maryati (Kasi 

Pemerintahan 

Kec.Trimurjo) 

Kendala-kendala pendamping 

yaitu karena domisili mereka 

yang cukup jauh, sehingga itu 

yang mungkin menjadi kendala 

pendamping. Untuk peraturan 

yang berubah-ubah hingga 

pengeluaran dana dari pusat yang 

tidak tepat waktu memang tidak 

dipungkiri jika itu menjadi 

kendala pendamping maupun 

pihak kecamatan. 

 Tidak ada 

kendala-kendala 

di lapangan. 

 Rumah 

pendamping 

jauh-jauh. 
 

7 Sapto 

(Pendamping 

Desa 

Pemberdayaan 

Masyarakat) 

Yang menjadi kendala dalam 

melakukan pendampingan yaitu 

pertama, desa tidak terbiasa 

dengan pola-pola yang baik. 

Kedua, pendamping desa 

sebelumnya tidak mengajari. 

Ketiga, tidak semua peraturan 

bisa diterapkan dalam waktu 

yang singkat. Keempat, 

kurangnya pembinaan dan 

fasilitasi dari kecamatan. Kelima, 

pola pikir masyarakat desa yang 

masih serba infrastruktur. 

Terakhir, jika peraturan benar-

benar diterapkan, ditakutkan desa 

akan tertutup dengan 

pendamping. 

 Tidak bisa keras 

harus flexible 

dengan desa. 

 Tidak semua 

peraturan bisa 

diterapkan dalam 

waktu yang 

singkat. 

 Pendamping 

sebelumnya tidak 

mengajari. 

 Desa tidak 

terbiasa dengan 

pola-pola yang 

baik. 
 Pola pikir 

masyarakat serba 

infrastruktur. 
 Kurangnya 

fasilitasi dan 

pembinaan dari 

kecamatan. 
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No Informan Deskripsi Wawancara Kategori Inti 

8 Sudibyo 

(Pendamping 

Desa Teknik 

Infrastruktur) 

Yang menjadi kendala 

pendamping dalam melakukan 

pendampingan yaitu pertama, 

kemampuan aparatur desa untuk 

mengelola dana desa masih 

kurang. Kedua, pelaksanaan di 

bidang infrastruktur juga kurang. 

Ketiga, pembinaan dari 

kecamatan juga masih kurang. 

Kemudian, kebijakan dari 

kabupaten yang kadang berubah-

ubah. Terakhir,  yang menjadi 

kendala yaitu dari penyaluran 

dana dari pusat yang tidak tepat 

waktu, yang menyebabkan 

pekerjaan menjadi tidak tepat 

waktu dan berantakan. 

 Kondisi aparat 

desa yang masih 

lemah. 

 Pembinaan dari 

kecamatan 

kurang. 

 Kebijakan dari 

kabupaten yang 

berubah-ubah. 

 Penyaluran dana 

dari pusat tidak 

tepat waktu. 

Sumber: Diolah oleh peneliti 2017 

 

d. Menggunakan Bahan Referensi  

Bahan referensi yang dimaksud disini ialah adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun alat-alat 

bantu perekam data dalam penelitian yang digunakan oleh peneliti, seperti 

kamera, handcam, alat rekam suara yang akan sangat diperlukan untuk 

mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. 

e. Pemeriksaan Sejawat 

Dalam teknik ini peneliti melakukannya dengan cara mengekspos hasil 

sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik 

dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud 

sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data. Pertama, untuk 

membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. 

Kedua, diskusi dengan teman sejawat ini memberikan suatu kesempatan 
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awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul 

dari pemikiran peneliti. 

 

2. Pengujian Keteralihan (transferability) 

Dalam Sugiyono (2016:376) nilai transfer berkenaan dengan pertanyaan, 

sampai mana hasil penelitian ini dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi 

lain. Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil dari penelitian, 

sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil dari penelitian ini. maka 

peneliti dalam hal ini telahmembuat laporan memberikan uraian rinci, jelas, 

sistematis, dan dapat dipercaya. Sehingga, pada akhirnya pembaca bisa 

memutuskan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian ini di tempat 

lain.  

 

3. Pengujian Kepastian (confirmability)  

Dalam Sugiyono (2016:377) uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, 

sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian 

berarti menguji hasil penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya 

ada. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas. Jika, hasil dari 

penelitian yang diteliti disepakati oleh banyak orang, maka hasil penelitian 

tidak lagi subjektif tetapi sudah objektif. Namun, Pada penelitian kualitatif, 

kriteria kepastian atau objektifitas hendaknya harus menekankan pada datanya 

bukan pada orang atau banyaknya orang. 
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4. Pengujian Kebergantungan (Dependability) 

Dalam Sugiyono (2016:377) uji dependability dilakukan dengan melakukan 

audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak 

melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Untuk 

itu, pada uji kebergantungan ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian oleh auditor yang independen, atau pembimbing 

maupun dosen pembahas untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam 

melakukan penelitian.Setelah penelitian dianggap benar, maka diadakanlah 

seminar tertutup dan terbuka dengan mengundang teman-teman sejawat, 

pembimbing serta dosen pembahas. 



 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Desa 

 

Berdirinya Desa Notoharjo berawal dari transmigrasi pulau Jawa pada 

pemerintahan kolonial Belanda. Secara sederhana yang dijadikan pedoman untuk 

menelusuri sejarah berdirinya Desa Notoharjo adalah saluran-saluran irigasi dan 

areal persawahan ditambah nama desa yang menggunakan istilah bedengan yaitu 

bedeng I, bedeng II, bedeng III, dst. Belanda mengadakan program transmigrasi 

masyarakat dari tanah Jawa ke Metro, dengan adanya proses pemekaran wilayah 

Kabupaten Lampung Tengah yang dipecah menjadi Kota Metro dan Kabupaten 

Lampung Tengah, sehingga Desa Notoharjo saat ini termasuk dalam wilayah 

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. 

 

Belanda mengangkat pemimpin dipilih dari kalangan ningrat untuk memimpin 

Notoharjo. Dalam perjalanannya masyarakat Desa Notoharjo diramaikan pula 

oleh kedatangan warga dari berbagai daerah, mereka menempati wilayah 

Notoharjo dan periode berikutnya banyak pendatang baru yang menetap di Desa 

Notoharjo. 
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B. Kondisi Desa 

 

Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah secara 

geografis terletak di antara 5º10º12º LS 105º22º54º81º BT dan 80m di atas 

permukaan air laut, dengan luas wilayah 477,25 Ha, jarak tempuh dengan pusat 

pemerintahan kabupaten ± 4 Km dengan waktu tempuh 15 menit, sedangkan jarak 

dengan pusat pemerintahan propinsi ± 60 Km dengan waktu tempuh 1 jam, 

dengan batas-batas wilayah yang sudah ditetapkan yaitu: 

1. Sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Untoro Kecamatan Trimurjo. 

2. Sebelah barat : Berbatasan dengan Desa Sukajadi Kecamatan Bumi Ratu 

Nuban 

3. Sebelah timur : Berbatasan dengan Desa Purwodadi Kecamatan Trimurjo 

4. Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Trimurjo. 

 

C. Demografi 

 

Demografi atau kependudukan adalah catatan atau bahasan mengenai penduduk 

suatu daerah pada waktu tertentu. Demografi di suatu wilayah atau daerah akan 

berubah-ubah diakibatkan karena adanya kematian dan kelahiran. Berdasarkan hal 

tersebut demografi untuk di Desa Notoharjo akan dijabarkan melalui beberapa 

hal, yaitu distirbusi berdasarkan jumlah penduduk, distribusi penduduk 

berdasarkan mata pencaharian, distirbusi penduduk berdasarkan tingkat 

pendidikan, dan distribusi penduduk berdasarkan agama. Oleh karena itu beberapa 

hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Jumlah Penduduk 

Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal dan menetap di suatu wilayah atau 

daerah. Jumlah penduduk di suatu daerah atau wilayah dikarena adanya 

pertumbuhan penduduk, pertumbuhan penduduk yaitu perubahan populasi 

sewaktu-waktu dan dapat dihitung perubahannya dalam jumlah individu suatu 

populasi atau kelompok. Jumlah penduduk untuk Desa Notoharjo sejauh ini dapat 

dijelaskan berdasarkan data atau tabel sebagai berikut: 

Tabel 7. 

Distribusi Penduduk Desa Notoharjo Tahun 2013 

No Dusun Laki-laki Perempuan 
Jumlah 

Jiwa 

Jumlah 

KK 

1 Dusun I 294 280 574 189 

2 Dusun II 253 260 513 128 

3 Dusun III 224 210 434 125 

4 Dusun IV 357 332 689 183 

5 Dusun V 238 251 489 148 

6 Dusun VI 205 205 410 109 

 Jumlah 1570 Jiwa 1536 Jiwa 3109 Jiwa 882 KK 

Sumber: RKP Desa Notoharjo Tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel 6 diatas, tampak jumlah penduduk paling banyak adalah laki-

laki dengan jumlah 1570 jiwa. 

 

2. Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

Mata pencaharian merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu 

dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup ataupun kebutuhan ekonominya. 

Semakin baik mata pencaharian seseorang, maka akan semakin baik tingkat 

kesejahteraannya berdasarkan pendapatan yang didapatnya, namun sebaliknya 

jika seseorang individu tidak memiliki mata pencaharian yang tetap, maka tingkat 

kesejahteraannya secara ekonomi belum baik. Di Desa Notoharjo distribusi 
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penduduknya berdasarkan mata pencaharian, sebagaimana yang dijelaskan dalam 

tabel di bawah ini: 

Tabel 8. 

Distribusi Penduduk Desa Notoharjo Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2015 

No Pekerjaan 
Laki-

laki 
Perempuan Jumlah % 

1 Petani 563 7 570 60,4 

2 Buruh Tani 123 20 143 15,1 

3 PNS 55 30 85 9 

4 Pengrajin Industri Rumah Tangga 3  3 0,3 

5 Pedagang Keliling 8 7 15 1,6 

6 Peternak 1  1 0,1 

7 Montir 9  9 1,0 

8 Dokter Swasta 0  0 0 

9 Bidan Swasta  2 2 0,2 

10 Perawat Swasta  6 6 0,6 

11 TNI 8  8 0,8 

12 Polri 11 1 12 1,3 

13 Pensiunan 15 5 20 2,1 

14 Pengusaha Kecil dan Menengah 1  1 0,1 

15 Dukun Desa Telatih  2 2 0,2 

16 Jasa Pengobatan Altenatif 1  1 0,1 

17 Dosen Swasta 1 2 3 0,3 

18 Pengusaha Besar 0  0 0 

19 Karyawan Perusahaan Swata 51 9 60 6,4 

20 Karyawan Perusahaan Pemerintah 3 0 3 0,3 

 Jumlah 853 91 944 100 

Sumber: RKP Desa Notoharjo Tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel 7 diatas, tampak mayoritas pekerjaan penduduk Desa Notoharjo 

adalah petani dengan jumlah 570 orang (60,4%). Sedangkan ketersediaan sarana 

dan prasarana penunjang perekonomian dirasakan masih kurang yang berakibat 

pada pertumbuhan perekonomian berjalan lambat. Upaya untuk meningkatkan 

nilai jual pertanian belum sepenuhnya terwujud, hal ini disebabkan oleh 

infrastruktur jalan menuju lahan-lahan pertanian serta produksi kurang memadai. 

Sehingga perlu adanya dukungan serta peran aktif pemerintah desa untuk 

mendukung tercapainya peningkatan hasil pertanian. Seperti perbaikan jalan 
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menuju persawahan, saluran irigasi atau tersier, pengadaan bibit, serta pengadaan 

pupuk secara maksimal agar kebutuhan petani terpenuhi. Selain itu, kegiatan 

petani juga tergantung pada musim tanam yang dijadwalkan sesuai dengan jadwal 

musim tanam yang ditentukan oleh pemerintah, oleh karena itu diperlukannya 

lapangan pekerjaan diluar musim tanam. 

 

3. Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pendidikan adalah salah satu aspek yang sangat penting bagi kehidupan seseorang 

agar dapat bersaing untuk mendapatkan hidup yang diharapkan, pendidikan juga 

menjadi tolok ukur bagi suatu daerah untuk menunjukkan tingkat kemajuan 

masyarakatnya. Untuk itu distribusi penduduk atau persebaran penduduk yang ada 

di Desa Notoharjo berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut: 

Tabel 9. 

Distribusi Penduduk Desa Notoharjo Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015 

No Tingkat Pendidikan 
Jumlah 

Total % 
L P 

1 
Belum Sekolah/Tidak 

Tamat SD 
1350 125 260 11 

2 Tamat SD 163 178 341 14,4 

3 Tamat SMP 194 199 393 16,6 

4 Tamat SMA 586 590 1176 49,7 

5 Tamat D-1 18 22 40 1,7 

6 Tamat D-2 27 25 52 2,2 

7 Tamat D-3 23 24 47 2 

8 Tamat S-1 25 28 53 2,2 

9 Tamat S-2 0 4 4 0,2 

10 Tamat S-3 0 0 0 0 

 Jumlah 1171 1195 2366 100 

Sumber: RKP Desa Notoharjo Tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel 8 diatas, tampak mayoritas tingkat pendidikan penduduk Desa 

Notoharjo adalah tamat SMA/Sederajat dengan persentase sebesar 49,7%. Guna 
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mendukung peningkatan kualitas pendidikan diperlukan sarana yang mendukung. 

Desa Notoharjo telah memiliki fasilitas pendidikan tingkat SD, tetapi belum 

terdapat sarana pendukung berupa perpustakaan desa yang diwujudkan dalam 

rumah pintar. 

 

4. Distribusi Penduduk Berdasarkan Agama 

Agama adalah sebuah keyakinan yang dimiliki oleh suatu individu atau kelompok 

tanpa adanya paksaan tertentu dari pihak lain, di indonesia ada enam keyakinan 

yang diyakini yaitu islam, kristen katolik, kristen protestan, hindu, budha, dan 

konghuchu. Untuk distribusi penduduk di Desa Notoharjo berdasarkan agama, 

sebagaimana bisa dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut: 

Tabel 10. 

Distribusi Penduduk Desa Notoharjo Berdasarkan Agama Tahun 2015 

No Agama Jumlah % 

1 Islam 3022 98,3 

2 Kristen 0 0 

3 Katholik 51 1,07 

4 Hindu - - 

5 Budha - - 

6 Konghucu - - 

7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME - - 

 Jumlah 3073 100 

Sumber: RKP Desa Notoharjo Tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel  9 diatas, tampak mayoritas penduduk Desa Notoharjo adalah 

beragama islam dengan jumlah 3022 orang (98,3%). Dengan demikian sangat 

diperlukannya sarana dan prasarana peribadatan yang memadai. 

 

D. Sarana Pendidikan 

Sarana pendidikan penting bagi penunjang peningkatan kualitas sumber daya 

manusia yang ada. Pendidikan sebagai sarana pengembangan sumber daya 
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manusia agar dapat berkontribusi dalam pembangunan desa serta menggali 

potensi yang ada di desa. Untuk di Desa Notoharjo sarana pendidikan yang ada 

dapat dilihat melalui tabel dibawah ini: 

Tabel 11.  

Sarana Pendidikan Desa Notoharjo Tahun 2015 

No Sarana Bangunan Jumlah Keadaan 

1 PAUD - - 

2 TK 3 1 Rusak 2baik 

3 SD 3 Baik 

4 SMP 1 Swasta 

5 SMA 1 Swasta 

Sumber: RKP Desa Notoharjo Tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel 11 diatas, sarana pendidikan Desa Notoharjo sudah lengkap 

karena sudah terdapat fasilitas pendidikan tingkat dasar hingga menengah atas, 

diperlukan guna meningkatkan kualitas pendidikan di fasilitas-fasilitas tersebut. 

 

E. Keadaan Ekonomi 

 

Keadaan ekonomi adalah kondisi dimana suatu wilayah atau daerah dilihat 

berdasarkan potensi-potensi yang mereka miliki untuk dikembangkan dalam 

rangka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Potensi 

tersebut baik dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, ataupun perikanan. 

Berdasarkan hal tersebut untuk Desa Notoharjo dapat dilihat melalui tabel sebagai 

berikut: 

1. Tanaman Pangan 

Tanaman pangan menjadi sangat penting bagi penunjang kebutuhan makanan 

pokok di suatu daerah atau wilayah. Tanaman pangan ini berupa tumbuh-
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tumbuhan maupun kacang-kacangan seperti padi, kacang panjang, atau kacang 

kedelai. Di Desa Notoharjo berbagai jenis tanaman pangan juga ditanam untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan yang ada, untuk itu tanaman pangan yang ada 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 12.  

Jenis Tanaman Pangan di Desa Notoharjo Tahun 2015 

No Jenis Tanaman Luas 

1 Jagung 5 Ha 

2 Kacang Panjang 1 Ha 

3 Padi 317,34 Ha 

4 Ubi Kayu 2 Ha 

5 Kedelai 0,25 Ha 

6 Tumpang Sari 0,5 Ha 

Sumber: RKP Desa Notoharjo Tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel 12 diatas, tampak mayoritas tanaman pangan yang dihasilkan 

oleh petani yaitu padi dengan luas lahan mencapai 317,34 Ha, akan tetapi hasil 

dari pertanian langsung dijual kepada tengkulak. Hal ini membuat penghasilan 

petani tidak maksimal karena harga tergantung pada tengkulak sebagai 

pembelinya, diperlukan penyediaan fasilitas penampungan penjualan hasil panen 

guna meningkatkan kesejahteraan perani. 

 

2. Hasil Perkebunan 

Ada empat komoditi perkebunan yang menjadi primadona masyarakat pada 

umumnya karena menjanjikan nilai ekonomis yang menjanjikan bagi sumber 

pendapatan masyarakat seperti kelapa sawit, kakao, karet, dan kopi. Untuk di 

Desa Notoharjo hasil perkebunan yang ada dapat dilihat memalui tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 13.  

Hasil Perkebunan Desa Notoharjo Tahun 2015 

No Jenis Luas 

1 Kelapa 13 Ha 

2 Kelapa Sawit 5 Ha 

3 Kopi 2 Ha 

4 Coklat 30 Ha 

5 Pisang 10 Ha 

6 Rambutan 20 Ha 

Sumber: RKP Desa Notoharjo Tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel 13, hasil perkebunan utama yang menjadi komoditi masyarakat 

Desa Notoharjo yaitu pada hasil perkebunan coklat dengan luas lahan 30 Ha, 

diikuti dengan Rambutan dengan 20 Ha luas lahan perkebunannya. 

 

3. Hasil Peternakan 

Peternakan merupakan suatu sektor potensial daerah khususnya di Kabupaten 

Lampung Tengah, populasi ternak di Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 

peternak besar, kecil, dan unggas. Peternak besar dan kecil meliputi sapi, kerbau, 

dan kambing. Untuk Desa Notoharjo hasil peternakan yang ada dapat dilihat 

melalui tabel sebagai berikut: 

Tabel 14.  

Hasil Budidaya Peternakan di Desa Notoharjo Tahun 2015 

No Jenis Ternak Perkiraan Jumlah Populasi 

1 Sapi 2 Ekor 

2 Kerbau 3 Ekor 

3 Ayam Kampung 3500 Ekor 

4 Ayam Broiler 500 Ekor 

5 Bebek 120 Ekor 

6 Kambing 150 Ekor 

Sumber: RKP Desa Notoharjo Tahun 2016 
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Berdasarkan tabel 14 diatas, tampak masih kurangnya populasi hewan ternak di 

Desa Notoharjo dikarenakan sering terjadinya pencurian hewan ternak serta sering 

terserang wabah penyakit sehingga mengakibatkan ternak-ternak mati. 

 

4. Hasil Perikanan 

Letak Desa Notoharjo yang dikelilingi dan bermuaranya sungai way sekampung 

menjadikan Desa Notoharjo memiliki potensi yang baik di sektor perikanan. 

Berdasarkan hal tersebut maka hasil perikanan desa dapat dilihat oleh data tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 15.  

Hasil Perikanan Desa Notoharjo Tahun 2015 

No Jenis Ikan Diproduksi Perkiraan Hasil (ton/tahun) 

1 Lele 20 

2 Patin 5 

3 Nila 10 

4 Gurame 0,5 

Sumber: RKP Desa Notoharjo Tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel 15 diatas, tampak hasil perikanan berupa ikan jenis air tawar, 

peternakan ikan dibudidayakan pada empat jenis tersebut karena pangsa pasar 

yang baik. Kurangnya pasokan air dan permodalan membuat masyarakat kurang 

berminat memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk pembuatan kolam ikan. 

 

F. Kondisi Pemerintahan 

Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-

kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta 

pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. 

Khususnya pemerintahan desa yang diberi wewenang dalam memimpin 
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masyarakat desa, untuk itu di Desa Notoharjo keadaan pemerintahan desa yang 

ada dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Lembaga Pemerintahan Desa 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan 

yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. 

Berdasarkan hal tersebut maka lembaga pemerintahan desa di Desa Notoharjo 

sebagai berikut: 

Tabel 16.  

Lembaga Pemerintahan Desa Notoharjo Tahun 2015 

No Lembaga Pemerintahan Desa Jumlah Aktif/tidak 

1 Perangkat Desa 5 Aktif 

2 Kepala Dusun 6 Aktif 

3 Ketua RT 25 Aktif 

4 Ketua RW 12 Aktif 

5 BPK   

 Jumlah Anggota BPK 11 Aktif 

6 LPMK   

 Jumlah Anggota LPMK 16 Aktif 

7 PKK   

 Jumlah Pengurus 25 Aktif 

8 Karang Taruna   

 Jumlah Anggota Karang Taruna 12 Aktif 

9 Kelompok Tani 15 Aktif 

Sumber: RKP Desa Notoharjo Tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel 16 diatas, tampak seluruh perangkat desa dan organisasi 

kemasyarakatan sudah aktif. Untuk meningkatkan kinerja mereka perlu adanya 

penambahan berupa gaji tetap, tunjangan, dan penghargaan lainnya. 

 

2. Prasarana Pemerintahan 

Prasarana pemerintahan adalah penunjang dalam rangka untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat desa khususnya di Desa Notoharjo, untuk itu 

prasarana yang ada sebagai berikut: 
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Tabel 17.  

Prasarana Pemerintahan Desa Notoharjo Tahun 2015 

No Prasarana Jumlah Keadaan 

1 Balai Desa 1 Rusak Parah 

2 Peralatan Desa   

 a. Komputer 1 Unit Lama 

 b. Printer 1 Unit Lama 

 c. Mesin Tik 2 Unit Rusak 

 d. Meja dan Kursi 14 Unit Baik 

Sumber: RKP Desa Notoharjo Tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel 17 diatas, bahwa sarana pemerintahan desa perlu dilakukan 

rehabilitasi berupa Balai Desa dan penambahan peralatan desa. 

 

3. Pembagian Wilayah Desa 

Pembagian wilayah desa tujuannya adalah untuk memudahkan penyelenggaraan 

pemerintahan desa dengan membagi tugas agar memudahkan desa dalam 

mengelola administrasi desa. Untuk itu di Desa Notoharjo dibagilah Rukun 

Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana berikut: 

Tabel 18. 

Jumlah RT dan RW di Desa Notoharjo Tahun 2015 

No Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jumlah RW 

1 I 5 189 2 

2 II 4 128 2 

3 III 4 125 2 

4 IV 4 183 2 

5 V 4 148 2 

6 VI 4 169 2 

Jumlah 25 882 12 

Sumber: RKP Desa Notoharjo Tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel 18 diatas, tampak jumlah RT di Desa Notoharjo mencapai 25 

RT dengan jumlah KK mencapaik 882 KK, serta 12 RW. 
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4. Pemanfaatan Wilayah Desa 

Pemanfaatan wilayah desa adalah sebagai upaya dalam memanfaatkan potensi 

yang ada agar bisa bermanfaat untuk masyarakat desa. adapun pemanfaatan 

wilayah di Desa Notoharjo dapat dilihat melalui tabel data sebagai berikut: 

Tabel 19.  

Pemanfaatan Wilayah Desa Notoharjo Tahun 2015 

No Penggunaan Luas (Ha) 

1 Tanah Kering  

 a. Tegal Lading 5 

 b. Pemukiman 82,25 

 c. Pekarangan 24,57 

2 Persawahan  

 a. Sawah Irigasi Teknis 317,43 

 b. Sawah Irgasi ½ Teknis - 

 c. Sawah Tadah Hujan - 

3 Perkebunan  

 a. Perorangan 7 

 b. Perkebunan Rakyat - 

 c. Perkebunan Negara - 

 d. Perkebunan Swasta - 

4 Tanah Fasilitas Umum  

 a. Kas Desa 2 

 b. Bengkok 16,25 

 c. Lapangan Olahraga 2 

 d. Perkantoran Pemerintahan/Desa 0,5 

 e. Tempat Pemakaman Umum 1 

 f. Tempat Pembuangan Sampah 0,25 

 g. Bangunan Sekolah 3 

 h. Jalan 15 

 i. Fasilitas Pasar 1 

Total Luas 477,25 

Sumber: RKP Desa Notoharjo Tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel 19 diatas, tampak bahwa penggunaan tanah Desa Notoharjo 

digunakan sebagai areal persawahan dengan 317,43 Ha (66,5%). Hal ini sangat 

menunjang perekonomian masyarakat, terutama kebutuhan pokok pangan. 

Dengan sumber daya alam yang ada diharapkan terdapat peningkatan hasil 

produksi lahan persawahan dengan fasilitas irigasi yang dapat menunjang 
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kebutuhan pokok pangan daerah lain. Hal ini dapat terlaksana apabila masing-

masing areal persawahan tersebut dapat berproduksi dengan maksimal. 

Diperlukan dukungan dalam distribusi/pengadaan pupuk, bibit, obat-obatan 

pertanian, pengolahan hasil produksi, penyimpanan, pola tanam, penyediaan 

pupuk organis dapat dikembangkan dalam kelompok tani. 

 

G. Sarana Transportasi Darat 

 

Sarana transportasi darat adalah menjadi hal yang sangat penting karena sebagai 

akses penunjang untuk menggerakkan perekonomian dan aktivitas masyarakat 

desa. Melihat pentingnya hal tersebut, untuk Desa Notoharjo terkait dengan sarana 

transportasi darat dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut: 

Tabel 20.  

Sarana Transportasi Darat Desa Notoharjo Tahun 2015 

No Prasarana Transportasi Jumlah Keadaan 

1 Jalan Aspal 2,5 Km Sebagian Rusak 

2 Jalan Onderlag 8,5 Km Sebagian Rusak 

3 Jalan Tanah 4,6 Km Rusak 

4 Jembatan Beton 4 Baik 

Sumber: RKP Desa Notoharjo Tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel 20 diatas, tampak masih diperlukan penambahan jalan aspal 

yang dapat menunjang sarana transportasi. Hal ini juga sangat mendukung dalam 

distribusi hasil panen desa, dan transportasi antar wilayah. 



 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 

Secara keseluruhan kinerja pendamping desa di Desa Notoharjo Kecamatan 

Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah belum berperan dengan baik, dari tujuh 

tugas pendamping desa yang ada sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 

Tahun 2015 tentang pendampingan hanya satu yang terlaksana yaitu 

pendampingan dari mulai perencanaan, impelementasi, hingga monitoring, itupun 

pada saat perencanaan untuk program desa tidak mendampingi. Peran 

pendamping yang ada sejauh ini hanya memberikan arahan-arahan saja terkait 

pembangunan desa. Disamping itu banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui 

tentang adanya pendamping desa, dikarenakan para pendamping desa 

mensosialisasikannya hanya kepada aparatur desa saja. 

 

Pendamping desa yang ada di Desa Notoharjo hanya tinggal melihat hasilnya saja 

dari program-program desa yang ada. Namun dari segi keadministrasian desa, 

pendamping desa dinilai cukup membantu dan berkontribusi dengan baik 

misalnya saja pada pelaporan desa sebagai bentuk tanggung jawab desa kepada 

pemerintah diatasnya. Dari adanya pendamping desa, desa menjadi cepat dalam 
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mendapatkan berbagai informasi tentang desa, baik itu adanya perturan-peraturan 

tentang desa yang baru ataupun yang lainnya terkait tentang desa. 

 

Dari apa yang disampaikan diatas, dalam melakukan pendampingan sudah pasti 

ada kendal-kendala yang menghambat kinerja pendamping desa. Dari hasil yang 

diperoleh terkait dengan kendal yang ada yaitu kebijakan dari pemerintah yang 

berubah-ubah, misalnya dari Kementerian Desa terkait adanya penyempurnaan-

penyempurnaan peraturan yang ada terait dengan desa. Selain itu kurangnya 

pembinaan dan fasilitasi dari kecamatan juga menjadi kendal pendamping desa 

dalam melakukan tugas-tugasnya. Kemudian terkait dengan dana yang tidak tepat 

waktu, sehingga menghambat program-program desa yang ada. Namun, dari 

pendamping desa domisili mereka yang jauh dari lokasi pendampingan 

menjadikan mereka tidak bisa mendampingi setiap waktu dan juga pekerjaan 

mereka yang tidak hanya sebagai pendamping desa saja. 

 

1. Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa 

di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah 

1) Kinerja pendamping desa masih belum sebagaimana yang diharapkan 

khususnya oleh Kementerian Desa, karena tugas-tugas pendamping 

sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2015 

tentang pendampingan desa belum terlaksana dengan baik, dari beberapa 

tugas yang ada, hanya satu yang terlaksana yaitu pendampingan dari mulai 

perencanaan, impelementasi, hingga monitoring, itupun pendampingan saat 

perencanaan tidak mereka laksanakan dengan baik. 
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2) Peran pendamping sejauh ini hanya sebatas memberikan arahan-arahan saja. 

3) Banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya pendamping 

desa. Karena dalam sosialisasi awal yang dilakukan oleh pendamping hanya 

pada aparatur desa saja dan pendamping lebih berhubungan hanya pada 

aparatur desa saja. 

4) Pendamping desa hanya tinggal melihat hasil, tanpa mendampingi desa dari 

mulai perencanaan itu sendiri. Karena pendamping desa sudah memberi 

arahan-arahan sebelumnya, selebihnya pemerintah desa. 

5) Kontribusi yang nyata dari adanya pendamping desa yaitu pada 

keadministrasian desa. Keadministrasian desa misalnya yaitu pada 

pelaporan-pelaporan desa sebagai hasil tanggung jawab dari pekerjaan yang 

dilakukannya untuk dilaporkan pada pemerintah yang diatasnya. 

6) Dampak dari adanya pendamping yaitu membantu dan memudahkan desa 

dalam menyelesaikan pekerjaan terkait keadministrasian desa dan desa lebih 

cepat dalam mendapatkan informasi terbaru tentang desa, serta pendamping 

desa sebagai rujukan bagi desa untuk bertanya terkait adanya permasalahan 

tentang desa. 

 

2. Kendala-kendala Dalam Proses Pendampingan 

1) Kebijakan dari pemerintah pusat ataupun daerah yang sering berubah-ubah. 

Kebijakan yang selalu dipengaruhi oleh adanya kepentingan-kepentingan 

politik terutama untuk daerah yang sangat kuat pengaruhnya, sehingga 

sering terjadi perubahan-perubahan dalam kebijakannya, adapun dari pusat 
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yang setiap tahunnya adanya pembaharuan-pembahuaruan kebijakan 

maupun peraturan. 

2) Kurangnya pembinaan dan fasilitasi dari kecamatan. 

3) Penyaluran dana dari pusat yang tidak tepat waktu sehingga pekerjaan jadi 

berantakan. 

4) Domisili atau tempat tinggal mereka yang berada cukup jauh dari lokasi 

pendampingan. Dikarena rumah yang jauh butuh adanya pengorbanan yang 

lebih baik dari segi fisik maupun materi. 

5) Pekerjaan yang tidak hanya sebagai pendamping. Pekerjaannya yang 

dilakukan ada yang tidak hanya sebagai pendamping desa, sehingga 

pekerjaan pendamping terkadang tidak dijadikan sebagai pekerjaan utama, 

untuk itu pendamping harus membagi waktu dengan pekerjaan yang lain, 

dan juga pekerjaan menjadi tidak fokus karena adanya pekerjaan yang lain. 

 

B. Saran 

 

1. Pendampingan yang dilakukan seharusnya benar-benar dilakukan mulai dari 

perencanaan program pembangunan desa dan tidak hanya sekedar memberikan 

arahan saja, sehingga nantinya perencanaan yang ada tidak hanya dibuat oleh 

aparatu desa dan sebagai bentuk formalitas belaka, tetapi berasal dari seluruh 

aspirasi masyarakat dan bisa sesuai berdasarkan dengan apa yang dibutuhkan 

desa serta masyarakatnya.  
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2. Pendamping harus melakukan pendekatan-pendekatan sosial, pendekatan-

pendekatan yang dilakukan misalnya yaitu lebih sering berkomunikasi dengan 

desa dan masyarakatnya serta bertatap muka langsung sehingga akan terjalin 

ikatan yang baik, dan diharapkan nantinya timbul kepercayaan dari desa 

maupun masyarakatnya, untuk itu pendekatan yang dilakukan jangan hanya 

pada aparatur desanya saja. 

3. Dalam rangka menjalankan tugas-tugas sebagai pendamping sesuai dengan 

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa, 

pendamping desa harus bisa melakukan koordinasi yang baik dan lebih kuat 

lagi dengan pihak kecamatan untuk menyelaraskan tugas-tugas pendamping, 

agar terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dalam mensukseskan tugas-

tugas pendampingan.  

4. Jadikanlah pendamping desa ini sebagai pekerjaan utama bukan sebagai 

pekerjaan sambilan. Seperti pendamping desa pemberdayaan yaitu Sapto yang 

pekerjaan utamanya sebagai advokat,pagi hingga sore atau siang hingga sore 

lebih banyak dihabiskan untuk pekerjaan advokatnya, sedangkan pendamping 

dilakukan hanya di waktu senggang dan terbatas. Sehingga dalam 

mendampingi desa tidak bisa benar-benar fokus dalam mendampingi desa. 

Dalam mendukung keberhasilan, perlu ditambah adanya aturan pendamping 

terkait hal tersebut, agar program pendampingan yang ada bisa sebagaimana 

yang diharapkan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan 

Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan desa. 
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5. Pemerintah dalam merekrut pendamping desa juga harus melihat domisili dari 

para pendamping desa atau lebih mengutamakan putra/putri daerah yang ada, 

agar dalam melakukan pendampingan bisa mendampingi dengan baik karena 

jarak ke lokasi yang dekat dan juga dengan lebih mengutamakan putra/putri 

daerah maka akan lebih mengenal daerah tersebut, sehingga apa yang menjadi 

kebutuhan desa atau masyarakatnya menjadi lebih tahu. 

6. Untuk mengatasi kebijakan atau peraturan yang berubah-ubah seperti peraturan 

menteri desa atau dari pemerintah pusat yang ada penyempurnaan-

penyempurnaan di setiap tahunnya. Untuk itu pendamping desa sebaiknya 

banyak melakukan sosialisasi  terkait dengan perubahan-perubahan yang 

terjadi, agar desa yang didampingi bisa lebih memahami dan mengerti, agar 

tujuan dari adanya perubahan yang ke arah lebih baik tidak menyulitkan dan 

menjadi beban baik dari pendamping maupun untuk desa.  

7. Terkait dengan penyaluran dana desa dari pusat yang sering tidak tepat waktu. 

Agar program-program yang ada tidak terhambat. Pendamping desa harus bisa 

melakukan koordinasi dengan daerah/kabupaten secara intensif agar anggaran 

yang sudah ada bisa segera untuk dicairakan dan tidak dimanfaatkan untuk 

kepentingan-kepentingan yang lain. 
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