
 

I. PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

 

Proses penyelenggaran pemerintahan yang begitu kompleks tentunya 

membutuhkan pengelolaan yang maksimal,  akan tetapi tampaknya saat ini 

berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan telah timbul. 

Manajemen pemerintahan tidak lagi berjalan dengan baik.  Persoalan yang 

timbul tersebut mulai dari persoalan mal-administrasi penyelenggaraan 

pemerintahan,  korupsi,  netralitas birokrasi,  kebijakan publik yang tidak 

tepat sasaran,  dan lain sebagainya.  Ujung tombak keberhasilan suatu 

penyelenggaraan Negara adalah tekelolanya penyelenggaraan 

pemerintahan. 

 

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka memperbaiki 

penyelenggaraan pemerintahan.  Mulai dari penataan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah.  Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah telah diatur mekanisme penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang hingga saat ini (tahun 2014) masih dianggap 

relevan dengan kondisi Indonesia.   Penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dituntut untuk lebih mandiri dengan pemberian otonomi kepada daerah.   
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Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem 

penyelenggaran pemerintahan,  sehingga desa memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.  

 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

telah mengisyaratkan posisi desa sebagai suatu bagian yang memperkuat 

penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Hal ini terlihat dari upaya yang 

terus dilakukan untuk memperkuat pemerintahan desa agar dapat 

menjalankan tugas pembantuan pemerintah dari pemerintah provinsi 

maupun pemerintah kabupaten/kota.   

 

Pemerintah Desa setidaknya memiliki beberapa fungsi sebagai berikut
1
:   

“(1) Fungsi pengaturan yaitu fungsi yang dilaksanakan oleh 

pemerintah untuk mengatur tatanan kehidupan kepemerintahan; (2) 

Fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan yang dilaksanakan 

untuk melayani masyarakat baik yang sifatnya pemberian jasa 

ataupun layanan; (3) Fungsi pemberdayaan yaitu fungsi yang 

dilaksanakan pemerintah dalam rangka memandirikan masyarakat 

menuju civil society. Fungsi ini meliputi kegiatan penyuluhan, 

pembinaan, pemberian fasilitas, pelatihan, pendidikan dan 

sebagainya; (4) Fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan 

dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kemampuan perekonomian 

masyarakat desa; dan (5) Fungsi ketentraman dan ketertiban yang 

berkaitan dengan pemberian perlindungan kepada masyarakat dari 

gangguan yang disebabkan oleh unsur manusia (human error) atau 

unsur alam (natural error).” 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Yahnu Wiguno Sanyoto, 2012, Persepsi Sekretaris Desa Terhadap Pengangkatan Sekdes PNS, 

Hasil Penelitian, Baturaja.  
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Berdasarkan kelima fungsi pemerintah tersebut dapat kita lihat bahwa 

begitu kompleknya fungsi yang harus dilakukan oleh pemerintah desa.  

Hal ini tentunya menuntut pemerintah untuk lebih memperhatikan 

penyelenggaraan pemerintahan desa agar fungsi-fungsi tersebut dapat 

berjalan dengan baik.  Perbaikan perlu dilakukan,  baik perbaikan sumber 

daya manusia maupun perbaikan kebijakan-kebijakan ke arah yang lebih 

dapat meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintahan desa.  

Terlaksananya kelima fungsi pemerintahan tersebut tentunya dapat 

menumbuhkan dukungan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

yang nantinya akan menjadikan konsep good governance terlaksana 

dengan optimal.   

 

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada pemerintahan desa 

agar dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dapat dilakukan dengan 

berbagai cara.  Meningkatkan pendidikan,  pelatihan,  motivasi,  fasilitas,  

sarana dan prasana misalnya,  atau bahkan melalui “pengikatan” aparatur 

desa menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hanya saja yang menjadi persoalan 

adalah tidak semua aparatur desa bisa diangkat sebagai Pegawai Negeri 

Sipil. Kepala desa tidak dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, 

karena apabila hal tersebut dilakukan,  justru akan menghilangkan 

keotonomian desa tersebut.   
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Salah satu kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Pasal 202 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa sekretaris 

desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.  Pada 

undang-undang ini juga dijelaskan bahwa sekretaris desa yang selama ini 

bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai 

Negeri Sipil sesuai dengan perundang-undangan yang ada.  Kemudian, 

pengaturan mengenai pengisian sekretaris desa sebagai pegawai negeri 

sipil ini ditekankan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 

2005 tentang Desa. 

 

Perubahan mekanisme pengangkatan Sekretaris Desa yang sebelumnya 

diangkat dari warga melalui mekanisme sesuai dengan aturan daerahnya 

sendiri,  kini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 

Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi 

Pegawai Negeri Sipil.  Melalui penetapan Peraturan pemerintah ini, 

permasalahan mengenai tertib administrasi pemerintahan dan 

pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat akan dapat 

berjalan secara efektif.
2
 Kebijakan ini melahirkan kultur birokratis baru di 

tingkat desa,  sekaligus memperbesar pengaruh Pemerintah Kabupaten di 

desa melalui Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang 

cenderung menimbulkan orientasi pengabdian yang berbeda.   

 

                                                           
2
 Penjelasan Umum Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pengangkatan Sekretaris desa sebagai Pegawai Negeri Sipil.  
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Pada suatu sisi, sekretaris desa berada pada struktur pemerintahan desa di 

bawah garis komando kepala desa, akan tetapi di sisi lain sekretaris desa 

yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil “dinilai” oleh atasan nya 

sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu Camat.  Hal ini tentunya akan 

berimplikasi pada berbagai hal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 

termasuk dalam pola hubungan antara aparatur desa non Pegawai Negeri 

Sipil dengan Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.  

 

Salah satu perubahan dari kebijakan ini adalah adanya perubahan status 

hukum,  status sosial,  dan penghasilan dari sekretaris desa.
3
  Sekretaris 

desa yang tadinya hanyalah perangkat desa biasa berubah menjadi 

Pegawai Negeri Sipil dengan diikuti oleh hak dan kewajibannya sebagai 

Pegawai Negeri Sipil. Perubahan status-status ini sangatlah 

memungkinkan dapat memicu “kecemburuan” dalam organisasi 

pemerintahan desa. Jika dipandang dari aspek status sosial, kebijakan 

penetapan sekretaris desa sebagai pegawai negeri sipil ini untuk di 

kalangan masyarakat desa, pegawai negeri sipil lebih mempunyai status 

sosial yang tinggi. Perubahan status menjadi pegawai negeri sipil, bagi 

sebagian sekretaris desa telah menimbulkan egoisme pribadi yang seolah 

memiliki kedudukan yang kuat dan tidak bersedia menjadi penunjang 

tugas kepala desa.  

 

 

                                                           
3
 Fina Sinarita dkk, Jurnal Ilmu pemerintahan: Analisa Kebijakan Pengangkatan Sekdes PNS di 

Kabupaten Demak, Semarang, Undip, hal 12. 
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Perbedaan status pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil di 

kalangan masyarakat desa menjadi bagian yang sensitif, hingga saat ini 

masyarakat desa masih memandang status sosial pegawai negeri sipil lebih 

tinggi dibanding dengan non-pegawai negeri sipil.  

 

Masyarakat desa pada umumnya memandang posisi pegawai negeri sipil 

sebagai suatu jabatan yang mempunyai “prestise”. Pertama, jika dilihat 

dari aspek psikologis, posisi sebagai pegawai negeri sipil dapat memenuhi 

kebutuhan rasa “aman dan nyaman” dalam bekerja sekaligus kebutuhan 

psikologis akan aktualisasi diri. Selain itu, secara ekonomis posisi sebagai 

pegawai negeri sipil telah menempatkan seseorang pada kejelasan 

penghasilan serta memiliki nilai ekonomis yang lebih dibanding dengan 

non-PNS. Nilai ekonomis yang lebih ini dapat dicontohkan dengan adanya 

kemudahan yang diperikan pihak ke tiga (contoh; bank) dalam 

memberikan pinjaman kepada pegawai negeri sipil. Selain itu adanya 

jaminan kesehatan, jaminan hari tua, serta dukungan kelengkapan fasilitas 

juga telah berhasil menenempatkan posisi pegawai negeri sipil pada suatu 

tingkatan penghargaan yang tinggi dalam struktur masyarakat desa.  

 

Masih tingginya anggapan masyarakat desa bahwa pegawai negeri sipil 

merupakan suatu jabatan yang memiliki “nilai lebih” juga terlihat dari 

respon masyarakat terhadap rekrutment Calon Pegawai Negeri Sipil dari 

tahun ke tahun. Hal ini juga terjadi di kabupaten Ogan Komering Ulu, 

pada tahun 2013, diketahui terdapat 6.343 orang pendaftar Calon Pegawai 
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Negeri Silpil untuk mengisi 61 formasi yang ditentukan oleh pemerintah.
4
 

Jika menghitung kemungkinan, artinya kemungkinan kesempatan yang 

dimiliki oleh satu orang pelamar untuk menjadi pegawai negeri sipil lebih 

kurang hanya 1:100.  

 

Selain itu, adanya kebijakan pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer 

menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan pengelompokan menjadi 

Kategori 1 (K1) dan Kategori 2 (K2), semakin memberikan daya tarik 

kepada masyarakat desa terhadap pekerjaan disektor pemerintahan sebagai 

tenaga honorer sekalipun, dengan “harapan” suatu saat akan diangkat 

sebagai pegawai negeri sipil. Meski gaji yang diterima masih jauh dari 

standar UMR, tetapi harapan untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil 

menjadikan para tenaga honorer bertahan dengan pekerjaannya 

(observasi).  

 

Kemudian, perbedaan status PNS dan non-PNS tersebut menjadi semakin 

krusial ketika perbedaan tersebut terjadi pada ruang lingkup satu 

organisasi yang menempatkan struktur yang lebih rendah (sekretaris desa) 

memiliki status sosial yang lebih tinggi dibanding kepala desa. Dipandang 

dari dimensi struktrural, posisi sekretaris desa berada dibawah kepala desa 

dalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan desa. Tetapi, perubahan 

statusnya menjadi pegawai negeri sipil menempatnya pada posisi status 

sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat. 

                                                           
4
 Jawa Post National Network (http://www.jpnn.com/read/2013/09/21/192101/Kuota-Hanya-61-

CPNS,-Pendaftar-Sudah-6.343-) 

http://www.jpnn.com/read/2013/09/21/192101/Kuota-Hanya-61-CPNS,-Pendaftar-Sudah-6.343-
http://www.jpnn.com/read/2013/09/21/192101/Kuota-Hanya-61-CPNS,-Pendaftar-Sudah-6.343-
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Ketimpangan ini melahirkan kecemburuan diantara pemerintahan desa 

terutama antara kepala desa dan sekretaris desa.  

 

Selain persoalan kecemburuan tersebut,  kebijakan penetapan sekretaris 

desa sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam implementasinya tentunya tidak 

dapat dilepaskan dari berbagai hambatan,  salah satu hambatan yang 

banyak dirasakan adalah persoalan pengaturan usia sekretaris desa yang 

diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 

45 Tahun 2007 disebutkan bahwa sekretaris desa yang kemudian diangkat 

sebagai Pegawai Negeri Sipil berusia paling tinggi 51 tahun pada 15 

Oktober 2006, sedangkan pada faktanya saat itu (ketika peraturan ini mulai 

diundangkan) banyak sekretaris desa yang telah lama menjabat justru tidak 

memenuhi kriteria tersebut.  Konsekuensinya, tentu di desa tersebut 

diangkat seseorang yang baru untuk langsung menjadi sekretaris desa 

berstatus Pegawai Negeri Sipil.  Hal ini tentu akan memicu kesenjangan 

terhadap mantan sekretaris desa yang lama. Akan terjadi konflik “laten” 

dalam keseharian mereka dalam bermasyarakat.  

 

Konflik dalam masyarakat ini bisa bertambah panjang karena 

pengangkatan sekretaris desa sebagai Pegawai Negeri Sipil sangat syarat 

akan tindakan Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme (KKN).  

 

“Berdasarkan fakta banyak oknum Kades yang secara diam-diam 

mengganti Sekretaris desa dari keluarganya. Praktek KKN itu pun 

telah dimulai sejak ditetapkannya Undang-undang 32/2004. Kasus 

lain adalah politik titip-titipan. Kasus di sebuah kabupaten di mana 

oknum Kades X menitipkan keluarganya kepada Kades Y, atau 
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sebaliknya. Modus operandi lain yang terjadi adalah maraknya jual 

beli jabatan.  

Praktek busuk ini terjadi pada oknum Sekdes yang berstatus PNS 

dan Sekdes yang berusia di atas 51 tahun serta Sekdes yang tidak 

memiliki ijazah SMA. Mereka beramai-ramai menjual jabatan 

Sekdes-nya kepada salah satu penduduk desa yang memenuhi 

persyaratan.
5
” 

 

Pengangkatan sekretaris desa sebagai Pegawai Negeri Sipil sebenarnya 

cukup beralasan.   Melalui pengangkatan ini diharapkan administrasi desa 

akan lebih terkelola dengan baik tanpa terhenti oleh perubahan sekretaris 

desa seiring terjadi pergantian kepala desa,   mengingat “lumrah” 

pergantian kepala desa juga berarti berganti sekretaris desa sesuai dengan 

pilihan kepala desa yang baru. Melalui kebijakan ini diharapkan 

administrasi desa akan lebih tertata serta pelayanan publik yang diberikan 

akan lebih prima.  

 

Penertiban administrasi desa memang merupakan hal yang penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Akan tetapi, seperti yang diketahui 

bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa melibatkan banyak aktor. 

Perbedaan status sosial, hukum, serta pendapatan akibat kebijakan 

pengangkatan sekretaris desa sebagai Pegawai Negeri Sipil akan 

berdampak pada kinerja masing-masing aparatur pemerintah desa yang 

                                                           
5
Maradu Napitupulu dalam Detik News Rabu 27 Juni 2007, 

http://news.detik.com/read/2007/06/20/143833/795747/471/sekdes-pns, diakses tanggal 4 

September 2013.  

http://news.detik.com/read/2007/06/20/143833/795747/471/sekdes-pns
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akan berdampak pada buruknya kualitas penyelenggaraan pemerintahan 

desa.  Kecemburuan antar perangkat desa terhadap sekretaris desa sering 

menimbulkan ketidakharmonisan komunikasi maupun koordinasi antar 

aparatur desa.  

 

Selain itu, pasca sekretaris desa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, 

mulai marak fenomena mutasi sekretaris desa.  Berdasarkan kedudukannya 

sebagai aparatur negara tersebut, sekretaris desa merasa bebas untuk 

melakukan mutasi ke desa-desa atau instansi lain seperti kecamatan 

misalnya, yang dianggap “nyaman” baginya.  Persoalan mutasi ini 

tentunya akan menimbulkan berbagai dampak baik pada tatanan 

pemerintahan desa maupun secara administratif kepegawaian. Kondisi ini 

sangat memungkinkan akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 

desa.  Mutasi-mutasi yang dilakukan tentunya akan menciptakan iklim 

organisasi pemerintahsan desa yang kurang kodusif yang pada akhirnya 

dapat memperburuk kinerja, seperti tidak terselesaikannya suatu pekerjaan, 

dan tidak tertatanya administrasi pedesaaan.  Lebih ironis lagi, maraknya 

kasus permintaan mutasi ini juga diakibatkan oleh konflik yang terjadi 

antara sekretaris desa dengan kepala desa.   

 



11 

Hal ini seperti yang terjadi di Kabupaten Rembang misalnya,  pada tahun 

2012 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, 

mencatat terdapat 15 orang sekretaris desa mutasi dari desa setempat ke 

instansi lain seperti kecamatan karena terjadi ketidakcocokan dengan 

kepala desa.
6
 

 

Persoalan yang lebih menarik lagi, karena ketidakcocokan antara sekretaris 

desa dengan aparatur desa yang lain, kepala desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa salah satu desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu 

menunjuk salah satu warganya untuk menjabat sebagai pelaksana tugas 

kepala desa menjelang sang kepala desa habis masa jabatannya, yang 

seharusnya pelaksana tugas tersebut dijalankan oleh sekretaris desa. 

(Observasi, Juni 2013). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat suatu pola 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang menimbulkan 

disharmonisasi hubungan pemerintah desa.  Pola tersebut dapat 

berhubungan dengan komunikasi dan kinerja yang terjadi. Komunikasi 

organisasi yang buruk akan menimbulkan iklim  organisasi yang buruk 

pula.  

 

                                                           
6
 Pujianto, http://mataairradio.net/peristiwa/tak-cocok-dengan-kades-lima-sekdes-mutasi, diakses 

tangal 4 September 2013. 

http://mataairradio.net/peristiwa/tak-cocok-dengan-kades-lima-sekdes-mutasi
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Ketersedian sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa juga 

sering menjadi fenomena yang “mengganggu” pelaksanaan kebijakan ini.   

Sebagai Pegawai Negeri Sipil,  tentunya sekretaris desa harus menjalankan 

tugasnya sesuai dengan jam kerja Pegawai Negeri Sipil di kantornya. 

Persoalan yang kemudian timbul adalah tidak semua desa di Indonesia 

telah didukung dengan fasilitas yang memadai, misalkan ketersediaan 

kantor desa.   Keadaan ini tentunya dapat menimbulkan perspektif buruk 

dalam masyarakat yang menganggap bahwa sekretaris desa menikmati gaji 

tanpa bekerja sesuai dengan jam kerja pegawai negeri sipil pada 

umumnya.   

 

Konsekuensi berikutnya dari persoalan tersebut adalah pelayanan terhadap 

masyarakat dapat terhambat.  Fenomena tersebut menunjukkan kinerja 

aparatur pemerintah desa yang kurang optimal (tidak terselenggaranya 

fungsi pelayanan pemerintah desa). 

 

Selain itu, ketiadaan kantor desa juga menjadi titik lemah yang dapat 

“mendisharmoniskan” komunikasi antara sekretaris desa dengan 

pemerintah desa yang lain, terutama dengan kepala desa.  Komunikasi 

merupakan hal yang sangat utama dalam pengelolaan pemerintahan.  

Melalui komunikasi akan dapat dicapai suatu kesepakatan dan kelancaran 
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pengelolaan pemerintahan.  Tidak adanya kantor desa menunjukkan bahwa 

adanya frekuensi pertemuan yang minim antar aparatur desa.  Kantor desa, 

pada hakikatnya menjadi suatu lokasi yang dapat dijadikan sebagai pusat 

pelayanan publik, dan tentunya sebagai suatu tempat yang cukup netral 

bagi penyelenggaraan pemerintahan yang di dalamnya terjadi pertemuan 

antara aparatur desa.  Semakin sering terjadi pertemuan tersebut, tentunya 

menunjukkan komunikasi yang terjadi antar aparatur desa juga semakin 

sering. Logikanya,  bagaimana aparatur desa bisa berkomunikasi dengan 

baik jika frekuensi pertemuan sangat jarang terjadi karena ketiadaan kantor 

desa. Komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

pemerintah desa sebagai organisasi pemerintah di tingkat bawah dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, baik kedalam maupun keluar 

organisasi.   

 

Sebagai contoh, masalah komunikasi antara aparatur desa sangat sering 

terjadi, sebagaimana yang pernah terjadi pada pemerintahan desa 

Cikarang, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang pada 5 Agustus 2012 

lalu, karena terjadi miss-komunikasi antara kepala desa dan aparatur desa 

mengenai dana ADD kepala desa setempat melakukan “pemecatan” 

terhadap bendahara desa, kepala urusan ekonomi dan pembangunan, serta 
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ketua RW.
7
 Hal ini menunjukkan betapa pentingnya jalinan komunikasi 

yang harmonis dalam penyelenggaran sebuah organisasi (termasuk 

pemerintahan).  Saat ini, kesadaran perangkat desa akan pentingnya 

komunikasi dalam melaksanakan tugas masih sangat rendah, hal ini 

terlihat dari seringnya terjadi perpecahan antara kepala desa dengan 

perangkat-perangkat desa lainnya.
8
  

 

Pelaksanaan tugas dan wewenang yang tidak sesuai dengan posisi masing-

masing aparatur desa seperti kepala desa terkadang masih mengerjakan 

hal-hal yang bersifat administratif, tidak terdapatnya kesatuan pemahaman 

mengenai suatu hal antar aparatur desa seperti perbedaan pemahaman 

dalam penyelenggaraan pelayanan, serta pelemparan tanggung jawab yang 

sering terjadi pada pemerintahan desa, merupakan serangkaian persoalan 

yang menunjukkan ketidakefektifan komunikasi yang terjadi antar aparatur 

pemerintah desa.   Ketidakefektifan tersebut tentunya mempunyai dampak 

nyata terhadap kinerja aparatur pemerintahan desa.   

 

                                                           
7
http://www.radar-karawang.com/2012/08/miss-komunikasi-3-aparat-desa-cikarang.html?m=1, 

diakses tanggal 30 September 2013.  
8
http://www.kamparkab.go.id/blog-berita/26-bidang-sosial-kemasyarakatan/2261-pentingnya-

koordinasi-komunikasi-dan-harmonisasi-dalam-membangun-desa, diakses tanggal 30 September 

2013. 

http://www.radar-karawang.com/2012/08/miss-komunikasi-3-aparat-desa-cikarang.html?m=1
http://www.kamparkab.go.id/blog-berita/26-bidang-sosial-kemasyarakatan/2261-pentingnya-koordinasi-komunikasi-dan-harmonisasi-dalam-membangun-desa
http://www.kamparkab.go.id/blog-berita/26-bidang-sosial-kemasyarakatan/2261-pentingnya-koordinasi-komunikasi-dan-harmonisasi-dalam-membangun-desa
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Ketidakjelasan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab serta 

ketidaksepahaman aparatur tentang suatu hal  misalnya, justru akan 

membingungkan masyarakat yang pada akhirnya masyarakat akan merasa 

tidak terlayani secara optimal, pemberdayaan dan pembangunan desa 

menjadi terhambat,  serta kurang optimalnya pelaksanaan fungsi 

pengaturan dan perlindungan kepada masyarakat.   

 

Sejak lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 hinga saat ini,  

baru hampir 50% posisi sekretaris desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu  

yang diisi oleh Pegawai Negeri Sipil.  Dari 143 desa yang tersebar di 12 

kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, terdapat 54 desa yang 

sekretaris desanya hingga saat ini berkedudukan sebagai Pegawai Negeri 

Sipil.
9
  Hal ini tentunya banyak menimbulkan perubahan dalam tata kelola 

desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Baik perubahan secara 

administratif maupun perubahan perilaku yang menyangkut pola relasi 

antara sekretaris desa dengan kepala desa dan perangkat desa lainnya.  

 

 

 

                                                           
9
 Badan PMPD Kabupaten OKU, 2013, Data Desa: Data Sekretaris Desa PNS dalam Kabupaten 

OKU, Baturaja. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang hendak di 

jawab dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Dampak Kebijakan 

Penetapan Sekretaris Desa Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terhadap 

Pola Komunikasi dan Kinerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur secara kualitatif 

Dampak Kebijakan Penetapan Sekretaris Desa Sebagai Pegawai Negeri 

Sipil terhadap Pola Komunikasi dan Kinerja Pemerintahan Desa di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu.    

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Secara Akademis, sebagai salah satu kajian fenomena pemerintahan 

yang dapat dijadikan sebagai acuan analisis terhadap situasi sosial 

politik-pemerintahan yang berkembang di masyarakat baik secara 

akademis-konseptual maupun teknis-operasional;  

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

rekomendasi bagi penyelenggaraan pemerintahan desa agar terwujud 

harmonisasi pola komunikasi antara Sekretaris Desa sebagai Pegawai 

Negeri Sipil dengan kepala desa dan perangkat desa non-PNS serta 

pencapaian kinerja yang optimal. 


