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ABSTRACT 

 

VILLAGE GOVERNMENT CAPACITY IN MANAGEMENT OF 

ELECTRONIC GOVERNMENT IN TELUK PANDAN DISTRICT, 

PESAWARAN REGENCY 

 

 

By 

HIRO ISMAN 

 

 

The implementation of electronic-based governance today is a necessity. The 

community is increasingly advancing with the development of information 

technology, therefore public services must be effective and efficient. Electronic-

based governance is the solution, even is already held at the village level. Teluk 

Pandan District is an example of having a village with good implementation. 

The study was conducted in order to determine the capacity of village officials in 

the management of electronic-based governance; constraints, and steps that have 

been and will be carried out by the village government in Teluk Pandan district to 

increase the skills of village officials in organizing village governance. Descriptive 

research with a qualitative approach was used in this study that was carried out by 

interviewing, observing, and documenting and data reduction, data presentation, 

and drawing conclusions were used in data analysis technique by looking at 3 

aspects, namely aspects of government apparatus capacity, institutional aspects, 

and facilities aspects & infrastructure. 

Results indicated that in addition to Hanura village, village officials did not fully 

understand the procedures for implementing e-villages due to the limited number 

of human resources who mastered ICT, the uneven distribution of networks, the use 

of applications was not evenly distributed, website management was limited to 

village operators. The information system has not accommodated all service needs 

and has not been implemented in all villages. 

Keywords: Village Government, Capacity, Electronic Government, E-Village 

 

 

 



  

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN 

ELECTRONIC GOVERNMENT DI KECAMATAN TELUK PANDAN, 

KABUPATEN PESAWARAN 

 

 

Oleh 

HIRO ISMAN 

 

 

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik hari ini adalah suatu kebutuhan. 
Masyarakat semakin maju dengan berkembangnya teknologi informasi, karena itu 

pelayanan publik haruslah efektif dan efisien. Pemerintahan berbasis elektronik 

menjadi solusi, bahkan terselenggara sampai tingkat desa. Kecamatan Teluk 

Pandan merupakan contoh yang memiliki desa dengan pelaksanaan yang baik. 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui kapasitas perangkat desa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; kendala, dan langkah-langkah 

yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah desa Di Kecamatan Teluk Pandan 

untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam menyelenggarakan 

pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan dengan melihat 3 aspek, yaitu aspek kapasitas 

aparatur pemerintah, aspek kelembagaan, dan aspek sarana & prasarana. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa selain Desa Hanura, perangkat desa belum 

sepenuhnya memahami tata cara pelaksanaan e-desa karena keterbatasan jumlah 

SDM yang menguasai TIK, belum meratanya jaringan, penggunaan aplikasi-

aplikasi belum merata, pengelolaan laman masih terbatas pada operator desa. 

Sistem informasi belum mengakomos  dir semua kebutuhan layanan dan belum 

diterapkan disemua desa. 

Kata kunci : Pemerintah Desa, Kapasitas, Pemerintahan Elektronik, E-Desa 
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“Saat kau depresi, dia akan selalu membantumu mengangkat kepala. Itulah gunanya punya lengan” 
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fallen at my feet, then the least I can do is pick it up." 

– Gintoki Sakata – 

 

“I too will obtain everything that I desire. Not because someone asked me to do it, but because 

I know in my heart that I have something worth fighting for.” 

 – Julis Alexia Van Riessfeld – 

 

“No mater what happens to life, be good to people. Being good 

to others is a wonderfull legacy to leave behind.” 

– Hiro Isman – 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Desa merupakan pioner pembangunan nasional, dimulai dari desa semua 

berawal, sampai pada tujuan yaitu pembangunan nasional yang merata. Desa 

berkewajiban untuk melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta 

kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia;  meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat desa; mengembangkan kehidupan demokrasi; mengembangkan 

pemberdayaan masyarakat desa; dan memberikan dan meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat desa.  

 

Melalui konsep otonomi daerah, daerah hingga tingkat desa diberikan 

kewenangan khusus untuk mengelola wilayahnya masing-masing. 

Konsekuensinya pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengelola 

sumberdaya desa, terutama sumber daya manusia dengan tujuan untuk 

mensejahterakan masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik bagi 

masyarakat desa. Secara singkat otonomi desa menuntut pemerintah desa untuk 

menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan desa secara efektif, efesien, 

partisipatif, transparan, dan berkeadilan (Sulismadi, Wahyudi, & Muslimin, 

2016, hlm. 15). Pemerintah desa harus mampu mengaktualisasikan tuntutan 
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tersebut dalam menjalankan kewenangan-kewenangan yang dimiliki 

sebagaimana dalam Pasal 33 UU Desa tentang kewenangan desa. Untuk 

mewujudkan tuntutan otonomi desa di atas adalah pemerintah desa dapat 

melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah 

satu inovasi dalam rangka pembangunan yang dapat dilakukan untuk 

mewujudkan tuntutan otonomi desa di atas adalah menjadikan teknologi 

informasi sebagai sarana penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan desa 

(perencanaan, tatakelola administrasi, dan pengelolaan keuangan desa). Urusan 

tersebut dapat ditopang oleh sistem informasi dan konsep e-government menjadi 

pertimbangan utama bagi organisasi sektor publik dalam hal ini pemerintah desa, 

yang melakukan perencanaan sistem informasi dalam rangka menyediakan input 

penting dan memudahkan dalam proses penyusunan perencanaan, pemantauan 

dan evaluasi hasil pembangunan (Mayowan, 2017, hlm. 15). 

 

Electronic government desa hadir menjadi sebuah gaya baru dalam pelaksanaan 

pemerintahan desa. Hadirnya konvergensi teknologi informasi dalam paradigma 

e-government dapat memberikan kemudahan-kemudahan serta memampukan 

masyarakat untuk memperoleh informasi ataupun berkomunikasi secara 

interaktif (Mulyadi, 2016, hlm. 243). Selanjutnya ialah kualitas dan 

produktivitas menjadi sangat penting bagi masyarakat. Kemudahan aksesbilitas 

informasi yang tanpa batasan ruang dan waktu tersebut dapat mendorong 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pelayanan publik yang 

berkualitas serta mengatasi permasalahan pembangunan secara inovatif. Karena 

itu pemerintahan sampai pada tingkat desa harus mampu memberikan akses dan 

menyediakan informasi bagi masyarakat baik diminta ataupun tidak. 
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Setidaknya penerapan e-government dapat menciptakan pelayanan publik secara 

daring atau berbasis komputerisasi. Memberikan pelayanan tanpa adanya 

intervensi aparatur desa, dan memangkas sistem antrian yang panjang hanya 

untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Selain itu, e-government 

juga dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang baik (Good 

Governance) (Mulyadi, 2016, hlm. 244). 

 

Berdasarkan hal ini, maka pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan 

terdepan dalam pengelolaan e-government diperlukan adanya kapatisitas 

perangkat desa yang memadai. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan desa 

yang baik sulit untuk terwujud bilamana kapasitas aparatur pemerintah desa 

tidak memadai, tanpa kapasitas yang memadai mereka akan kurang optimal 

dalam menjalankan tugas dan fungsi desa. 

 

Hasil kajian Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah (PPKOD) tahun 2012 

menemukan (1) Belum semua pemerintah desa menyusun dokumen-dokumen 

perencanaan, hanya beberapa desa yang telah menyusun RKP Desa (tahunan), 

akan tetapi tidak memiliki RPJM Desa (lima tahunan), (2) Pelaksanaan 

manajemen keuangan dan kekayaan desa dapat dikatakan belum dapat 

terselenggara dengan baik, (3) Kapasitas aparatur desa dalam penyusunan 

kebijaksanaan desa masih sangat rendah, (4) Buruknya kepemimpinan kepala 

desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

 

Menghadapi kenyataan bahwa desa secara umum dikatakan belum berkapastitas 

dalam penyelenggaraan pemerintahnya, terlebih mengenai pengelolaan e-
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government. Salah satu desa telah dikatakan berhasil menerapkan sistem e-

government adalah Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran Provinsi 

Lampung, lebih tepatnya Desa Hanura. Penggunaan sistem e-government di 

Desa Hanura telah dimulai sejak tahun 2013. Peran pemerintah Desa Hanura 

sebagai Badan Publik yang menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi 

publik berjalan maksimal dengan dibangunnya website (http://hanura.desa.id). 

Desa Hanura juga menjadi juara pertama lomba desa nasional Regional 

Sumatera pada tahun 2016, lebih dari itu Desa Hanura menjadi desa percontohan 

se-Sumatera hal tersebut dikatakan oleh Kepala Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Lampung (“Desa Hanura Jadi 

Desa Percontohan se Sumatera,” 2016) 

 

Desa Hanura juga dijadikan sebagai labsite bagi pemerintah desa tahun 2018 

bagi desa-desa yang berada Diregional 1 Sumatera, hal ini berkenaan dengan 

program Kementrian Dalam Negeri. Artinya desa Hanura akan menjadi desa 

rujukan bagi wilayah Regional 1 Sumatera. Bahkan Februari 2018 lalu, Desa 

Hanura menerima kunjungan dari Badan Kerjasama Antar Desa dari Kalimantan 

Timu (“Kunjungan Badan Kerjasama Antar Desa Propinsi Lampung Serta 

Kalimatan Timur Ke Desa Hanura,” 2018). Diluar itu Desa Hanura juga sering 

menerima kunjungan kerja dari berbagai desa dan kecamatan, bahkan dinas 

PMD, kades dan camat se-kota Prabumulih juga pernah melakukan kunjungan 

kerja ke Desa Hanura, yang lebih menarik lagi adanya aktifis lingkungan 

perwakilan 74 negara yang berkunjung ke Hanura. 
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Untuk itu pemerintah desa berupaya untuk juga terus meningkatkan layanan 

melalui berbagai media, baik secara umum dan daring. Layanan yang telah 

dikembangkan di Desa Hanura melalui website (daring) sudah variatif, berupa 

layanan informasi mengenai sejarah Desa Hanura, profil desa, data statistik desa, 

APBDes, laporan keuangan desa, produk dari BUMDes, serta berita-berita 

terbaru seputar Desa Hanura. Melalui adanya situs (http://hanura.desa.id), 

masyarakat dapat mencari informasi, mengirim saran, mengajukan permintaan, 

maupun menyampaikan keluhan terhadap pelayanan pemerintah secara praktis 

dan cepat. Kondisi ini sejalan dengan inti dari e-government yakni memberikan 

kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan 

pemerintah, dan menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah. 

 

Mengacu kembali pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bagian ketiga, 

Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan 

Kawasan Pedesaaan. Kemudian aturan tersebut mendukung diterapkannya 

Sistem Informasi Desa (SID) secara eksplisit. SID yang juga merupakan bagian 

dari penerapan e-government, memiliki peran strategis dalam mendukung 

pembangunan di Desa dan Kawasan Perdesaan selain itu Sistem Informasi Desa 

(SID) penting untuk mendukung perencanaan pembangunan dan meningkatkan 

pelayanan di Desa, monitoring pelaksanaan di tingkat Kabupaten dan 

Pengendalian pada tingkat Provinsi. Sistem Informasi Desa (SID) berdasarkan 

undang undang tersebut adalah meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat 

lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.  
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Melihat sangat strategisnya SID, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

Pesawaran telah mengakreditasikan SID sebagai tolok ukur untuk memberikan 

pelayanan publik yang optimal. Fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, 

jaringan, serta sumber daya manusia yang menjadi prasyarat SID, menjadi 

Pekerjaan Rumah yang hingga kini terus dipacu pemerintah desa se-Kecamatan 

Teluk Pandan agar dalam menterjemahkan SID sebagai pola yang terintegrasi 

untuk pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut kerap 

dikemukakan oleh Kepala Desa Hanura Chodri Cahyadi dalam setiap rakor 

dengan Aparatur Pemerintahan Desa maupun dalam musyawarah-musyawarah 

yang dilakukan, Pelayanan Prima dan Sistem Informasi Desa (SID) harus 

terlaksana di Desa Hanura (“Sistem Informasi Desa (SID) Pelayanan Prima 

untuk Masyarakat – Desa Hanura,” 2016) 

 

Kecamatan Teluk Pandan terus berupaya untuk menerapkan SID demi 

pelayanan prima. Di lain sisi, desa disekitar Hanura Dikecamatan Teluk Pandan, 

Kabupaten Pesawaran malah belum mampu sebaik Hanura dalam pengelolaan 

e-government. Padahal semua desa dari 10 (sepuluh) desa yang ada di 

Kecamatan Teluk Pandan telah memiliki website masing-masing. Terlebih 

dukungan dari pemerintah baik kabupaten dan provinsi dalam pengelolaan e-

government bagi seluruh desa di kecamatan Teluk Pandan cukuplah besar. 

Namun, tidak semua desa dikecamatan tersebut mampu secara berkelanjutan 

mengelola website yang ada, untuk rincian pada tabel berikut. 
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Tabel 1. Desa-desa di Teluk Pandan 
Desa Website Update Terakhir 

Batu Menyan http://batumenyan.desaonline.id/ Suspended 

Cilimus http://cilimus.desaonline.id/ Suspended 

Gebang - (belum memiliki) - 

Hanura http://hanura.desa.id/ 4 Maret 2019 

Hurun http://hurun.desa.id/ 7 Januari 2019 

Lempasing http://lempasing.desaonline.id/ Suspended 

Munca http://munca.desa.id/ 28 Maret 2019 

Sidodadi http://sidodadi.desaonline.id/ Suspended 

Talang Mulya http://talangmulya.desaonline.id/ Suspended 

Tanjung 

Agung 

http://tanjungagung.desa.id/ Tidak ada artikel 

Sumber: Diolah peneliti 2019 

 

Keberlanjutan wesite menjadi penting dalam pengelolaan e-government. Bahkan 

ada desa Gebang, yang belum memiliki website. Keaktifan, jumlah artikel dan 

fasilitas di website bervariasi. Saat ini update terakhir yang peneliti dapat ialah 

web desaonline.id sebagai domain web desa di Indonesia mengalami suspend, 

alhasil semua desa yang berdomain tersebut tidak bisa di akses. Terlebih dari hal 

tersebut, sebenarnya pemeliharaan website desa serta keberlanjutannya perlu 

diperhatikan.  

 

Berdasarkan hal tersebut, maka kemudian desa memerlukan kapasitas 

pemerintah desa yang baik dalam pengelolaan e-government desa, sedangkan 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sulit untuk terwujud bilamana 

kapasitas pemerintah desa tidak memadai. Tanpa kapasitas yang memadai 

mereka akan tidak optimal atau bahkan gagal dalam menjalankan tugas dan 

fungsi desa. Hal tersebut tentu saja menjadi suatu daya tarik bagi peneliti untuk 

mengetahui bagaiamana Desa Hanura mampu mengelola e-government desa 

dengan baik sedangkan desa disekitarnya belum cukup mampu, dengan judul 

“Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Electronic Government Di 

Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran”. 
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B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah. 

1. Bagaimana kapasitas pemerintah desa di Kecamatan Teluk Pandan, 

Kabupaten Pesawaran dalam mengelola e-government? 

2. Faktor apa yang mendukung pemerintah desa di kecamatan Teluk 

Pandan, Kabupaten Pesawaran dalam mengelola e-government? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitan ini adalah. 

1. Didapatkannya gambaran kapasitas pemerintah desa di Kecamatan 

teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran dalam mengelola e-government. 

2. Diketahuinya faktor-faktor yang menjadi pedukung  pemerintah desa di 

Kecamatan teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran dalam mengelola e-

government 

. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan keilmuan Ilmu Administrasi Publik khususnya 

kajian mengenai kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan e-

government serta menjadi referensi bagi penelitian terkait dengan 

pengelolaan e-government di tingkat desa. 
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2. Manfaat praktis 

Memberikan masukan dan informasi serta rekomendasi bagi pemerintah 

desa baik di Kabupaten Pesawaran, desa-desa di Lampung dan 

umumnya seluruh Indonesia dalam pengelolaan e-government, terutama 

terkait tentang kapasitas perangkat desa dan faktor pendukungnya.



 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak 

ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, penelitian terdahulu memudahkan 

peneliti dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan 

penelitian dari segi teori maupun konsep.  

1. Jurnal karya Asrori yang dibuat tahun 2014 yang berjudul Kapasitas 

Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten 

Kudus. Penelitian ini menjelaskan mengenai kapasitas perangkat desa 

dalam penyelenggaraan pemerintahan; baik kendala, dan langkah-langkah 

yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus 

untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam menyelenggarakan 

pemerintahan desa. Hasil studi tersebut antara lain menunjukkan bahwa 

tingkat pemahaman perangkat desa dalam memahami majemen sumber 

daya manusia maupun kemampuan teknis perangkat desa masih kurang. 

Mayoritas perangkat desa belum mengikuti pendidikan dan 

pelatihan/bimbingan teknik kompetensi, karena memiliki masa kerja lebih 

dari 10 tahun perangkat desa merasa sudah memiliki tingkat pengetahuan 

yang memadai.  
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2. Junal karya Hartono, Dwiarso Utomo dan Edy Mulyanto dibuat tahun 2010 

dengan judul Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan 

Potensi  Desa Berbasis Web. Penelitian ini menjelaskan bagaimana 

mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi yang akan dibangun 

dengan rekayasa pembangunan aplikasi Electronic Government untuk 

mengolah data pemerintahan dan potensi desa di Kabupaten Sragen yang 

nantinnya dapat memperoleh hasil akhir berupa informasi yang akurat dan 

memadai. Penelitian ini juga mencoba menjelakan wacana dalam 

mewujudkan sistem administrasi perangkat desa guna memudahkan dalam 

manajemen kepegawaian perangkat desa. Hasil penelitian mengenai 

rekayasa pembangunan aplikasi Electronic Government maka, 

terbangunnya aplikasi Electronic Government untuk pemberdayaan 

pemerintahan dan potensi desa berbasis web di Kabupaten Sragen maka 

terbentuk suatu database pemerintahan, potensi desa dan data pendukung 

peluang investasi yang datanya bersumber langsung dari beberapa 

desa/kelurahan di Kabupaten Sragen. Kemudian aplikasi Electronic 

Government untuk pemberdayaan pemerintahan dan potensi desa berbasis 

web di Kabupaten Sragen yang terbangun merupakan salah satu media yang 

dapat diakses setiap saat secara on line oleh 208 desa/kelurahan  

memungkinkan penyediaan data yang selalu mutakhir . 

  



12 

 

  

Tabel 2. Penelitian Pendahulu 
No Judul Pengarang Metode Hasil/ Simpulan Perbandingan  

Penelitian 

1. Kapasitas 

Perangkat Desa 

dalam 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

Di Kabupaten 

Kudus (Jurnal) 

Asrori Deskriptif 

dengan 

pendekatan 

Kualitatif 

Hasil studi tersebut 

antara lain 

menunjukkan bahwa 

(1) tingkat 

pemahaman 

perangkat desa 

dalam memahami 

majemen sumber 

daya manusia 

maupun kemampuan 

teknis perangkat desa 

masih kurang. (2) 

Mayoritas perangkat 

desa belum 

mengikuti 

pendidikan dan 

pelatihan/bimbingan 

teknik kompetensi, 

karena memiliki 

masa kerja lebih dari 

10 tahun perangkat 

desa merasa sudah 

memiliki tingkat 

pengetahuan yang 

memadai. 

Penelitian ini 

melihat bagaimana 

kapasitas perangkat 

desa dalam 

menyelenggarakan 

pemerintah desa. 

Kurang lebih sama 

dengan penelitian 

yang saya lakukan, 

hanya saja 

penelitian saya 

memiliki ruang 

lingkup lebih 

sempit, dan 

mengarah pada 

melihat 

kemampuan 

pemerintah desa 

dalam pengelolaan 

pemerintah desa 

berdasarkan sistem 

e-government.  

Sumber : Diolah oleh peneliti tahun 2018 
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Tabel 3. Penelitian Pendahulu 

No Judul Pengarang Metode Hasil/ Simpulan Perbandingan 

Penelitian 

1 Electronic 

Government 

Pemberdayaan 

Pemerintahan dan 

Potensi  Desa 

Berbasis Web 

(Jurnal) 

Hartono, 

Dwiarso 

Utomo dan 

Edy Mulyanto 

Pengumpulan 

data dan 

pengembanga

n sistem 

 (1) Terbangunnya 

aplikasi E- 

Government untuk 

pemberdayaan 

pemerintahan dan 

potensi desa berbasis 

web di Kabupaten 

Sragen maka 

terbentuk suatu 

database 

pemerintahan, potensi 

desa dan data 

pendukung peluang 

investasi yang 

datanya bersumber 

langsung dari 

beberapa 

desa/kelurahan di 

Kabupaten Sragen. 

(2) Kemudian 

aplikasi E- 

Government untuk 

pemberdayaan 

pemerintahan dan 

potensi desa berbasis 

web di Kabupaten 

Sragen yang 

terbangun merupakan 

salah satu media yang 

dapat diakses setiap 

saat secara on line 

oleh 208 

desa/kelurahan  

memungkinkan 

penyediaan data yang 

selalu mutakhir . 

Penelitian ini 

mengarah pada 

rekayasa 

pembangunan 

aplikasi e-

government dan 

melihat cara 

mengoptimalkan 

aplikasi tersebut 

dalam 

penerapannya pada 

Kabupaten Sragen. 

Dibandingkan 

dengan penelitian 

saya yang melihat 

bagaimana 

kapasitas 

pemerintah desanya 

dalam mengelola e-

government di desa. 

Sumber : Diolah oleh peneliti tahun 2018  
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Deskripsi mengenai kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan e-

government di Kecamatan Teluk Pandan beserta dengan faktor 

pendukungnya, selain penelitian terdahulu sebagai pembanding juga 

memerlukan beberapa konsep yang berkaitan sebagai acuan. Konsep 

tersebut antara lain yaitu mengenai kapasitas, desa, pemerintah desa, e-

government, e-government tingkat desa. 

 

B. Tinjauan Kapasitas 

Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah 

dalam Rangka Mendukung Desentralisai,  Kebijakan Menteri Dalam Negeri 

dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), disebutkan 

bahwa pengembangan dan peningkatan kapasitas meliputi tiga tingkatan, yaitu:  

1. Tingkat sistem, yaitu kerangka peraturan dan kebijakan-kebijakan yang 

mendukung atau membatasi pencapaian tujuan-tujuan kebijakan 

tertentu;  

2. Tingkat kelembagaan atau entitas, yaitu struktur organisasi, proses-

proses pengambilan keputusan dalam organisasi, prosedur dan 

mekanisme kerja, instrument manajemen, hubungan-hubungan dan 

jaringan antar organisasi, dll;  

3. Tingkat individu, yaitu tingkat keterampilan, kualifikasi, pengetahuan/ 

wawasan, sikap (attitude), etika dan motivasi individu yang bekerja 

dalam suatu organisasi. 

 

Memperkuat desa merupakan suatu upaya untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan 
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kepada masyarakat, selain mendudukkan desa menurut urusan pemeriantahan 

yang menjadi kewenangan desa, sarana dan prasarana, kepastian tersedianya 

pendanaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pemberdayaan 

masyarakat serta tersedianya SDM yang mampu menyelenggarakan pelayanan 

kepada masyarakat menjadi aspek penting. Berdasarkan beberapa hal di atas 

maka penelitian ini dibatasi pada 1) peta aspek individu (kemampuan dasar, 

kemampuan managemen, kemampuan teknis); 2) peta aspek 

institusi/kelembagaan; dan 3) peta aspek peralatan. 

 

Lebih lanjut, kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari 

seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya. Beberapa ahli juga 

mengartikan kompetensi sama dengan makna kapasitas. McAshan 

mengemukakan, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari 

dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan 

psikomotorik dengan sebaik-baiknya (Sutrisno, 2009, hlm. 203). 

 

Spencer dan Spencer dalam Sutrisno (2009, hlm. 206–207) mengemukankan 

karakteristik dalam kompetensi terdapat lima aspek, yaitu: 

1. Motives, adalah sesuatu dimana seseorang secara konsisten berpikir 

sehingga ia melakukan tindakan. Misalnya, orang memiliki  motivasi 

berprestasi secara konsisten mengembangkan tujuan-tujuan yang 

memberi tantangan pada dirinya dan bertanggung jawab penuh untuk 

mencapai tujuan tersebut serta mengharapkan feedback untuk 

memperbaiki dirinya. 
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2. Traits, adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau 

bagaimana seseorang merespin sesautu dengan cara tertentu. Misalnya, 

percaya diri, kontrol diri, stres, atau ketabahan. 

3. Self concept, adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap 

dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui 

bagaimana nilai yang dimiliki seseorang, apa yang menarik bagi 

seseorang melakukan sesuatu. Misalnya seseorang yang dinilai menjadi 

pemimpin seyogyanya memiliki perilaku kepemimpinan sehingga perlu 

adanya tes tentang leadership ability. 

4. Knowledge, adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang 

tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Skor atas 

tes pengetahuan sering gagal memprediksi kinerja SDM karena skor 

tersebut tidak berhasil mengukur pengetahuan dan keahlian seperti apa 

seharusnya dilakukan dalam pekerjaan. Tes pengetahuan mengukur 

kemampuan peserta tes untuk memilih jawaban yang paling benar, 

tetapi tidak bisa melihat apakan seseorang dapat melakukan pekrjaan 

berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. 

5. Skills, adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, 

baik seceara fisik maupun mental. Misalnya seseorang programmer 

komputer membuat suatu program yang berkaitan dengan SIM SDM. 

 

Apabila kompetensi diartikan sama dengang kemampuan, maka dapat diartikan 

pengetahuan memahami pekerjaan, pengetahuan dalam melaksanaakn kiat-kiat 

jitu dalam melaksanakan pekerjaan yang tepat dan baik, serta memahami betapa 

pentinganya disiplin dalam organisasi agar semua aturan dapat berjalan dengan 
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baik. Kemudian Istilah kemampuan diartikan oleh Jhonson dalam jurnal karya 

Asrori bahwa "kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan 

yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan" (Asrori, 2014, hlm. 103). 

Sementara itu, menurut Kartono bahwa “kemampuan adalah segala daya, 

kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap 

melebihi dari anggota biasa” (Asrori, 2014, hlm. 103). Lebih lanjut, Syarif 

menyebutkan beberapa jenis kemampuan yang antara lain: kecerdasan, 

menganalisis, bijaksana mengambil keputusan, kepemimpinan/ kemasyarakatan 

dan pengetahuan tentang pekerjaan (Asrori, 2014, hlm. 103). 

 

Selajalan dengan itu, Finch dan Crunkilton mengartikan kompetensi sebagai 

penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang 

diperlukan untuk menunjang keberhasilan (Sutrisno, 2009, hlm. 204) Hal 

tersebut menujukan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap dan 

apresiasi yang harus dimiliki oleh SDM pemerintah desa untuk dapat 

melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sesuai dengan yang dibebankan.  

 

Kapasitas dalam penelitian ini ialah ukuran kemampuan yang di kuasai oleh 

seseorang  dalam pengetahuan memahami pekerjaan, pengetahuan dalam 

melaksanaakn kiat-kiat jitu dalam melaksanakan pekerjaan yang tepat dan 

baik,dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Setidaknya ada 

tiga kemampuan yang harus dimiliki oleh pemerintah desa pada tingkat individu 

dalam penelitian ini mengacu pada jurnal karya Asrori, yaitu: 

1. Kemampuan dasar, kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh 

pemerintah desa ialah pengetahuan tentang regulasi desa, pengetahuan 
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tentang dasar-dasar e-government di desa, pengetahuan tentang SID, 

pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsinya. 

2. Kemampuan manajemen, kemampuan manajemen meliputi manajemen 

SDM, manajemen pelayanan publik, manajemen aset, manajemen 

keuangan. 

3. Kemampuan teknis, kemampuan teknis meliputi pengelolaan website 

desa, pengoperasian komputer dan jaringan, pelayanan publik 

menggunakan SID. 

 

C. Tinjauan Pemerintah Desa 

1. Tinjauan Tentang Desa 

Menurut Sunardjo dalam jurnal karya Akbar dan Sensue (2018, hlm. 2) desa 

adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat 

yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan 

lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan 

kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan 

pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu 

dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Sedangkan 

menurut menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

Mengartikan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan 
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pendapat di atas, jelas desa telah menjadi wilayah otonom yang 

diperbolehkan untuk mengembangkan dan mengelola baik sumber daya 

manusia dan sumber daya alamnnya demi kesejahteraan masyarakat.  

 

Pada kenyataanya, jauh sebelum adanya Undang-Undang tersebut, urusan 

desa masihlah terbatas hanya sebagai perkumpulan masyarakat, 

sebagaimana disampaikan oleh oleh Prof. Drs. HAW. Widjaja, sejarah 

perkembangan desa adalah sebagai berikut; 

a. Masa pemerintah Hindia Belanda 

Pasal 118 jo Pasal 128 I.S. yaitu Undang-Undang Hindia Belanda, 

penduduk negeri/asli dibiarkan dibawah langsung dari kepala-kepalanya 

sendiri (pemimpin). Pengaturan lebih lanjut dalam IGOB (Inslanche 

Ordonnantie Buitengewesten) L.N. 1938 No. 490 yang berlaku sejak 1 

januari 1939 L.N 1938 No. 681. Nama dan Jenis persekutuan 

masyarakat asli ini adalah Persekutuan Bumi Putra. Persekutuan 

masyarakat asli di Jawa dan Bali disebut “desa”.Sedangkan di bekas 

Keresidenan Palembang disebut MARGA dan dibekas Keresidenan 

Bangka Belitung disebut “Haminte”. 

b. Masa Awal Kemerdekaan 

Ketika awal kemerdekaan pemerintah marga terdapat dalam Pasal 

Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut diatur dalam penjelasan angka 

II. 

c. Selanjutnya, ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 

Pemerintah Desa. Undang-Undang ini bertujuan untuk menyeragamkan 

nama, bentuk, susunan, dan kedudukan Pemerintah Desa. Udang-
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Undang ini mengatur desa dari segi pemerintahannya, berbeda dengan 

pemerintahan Marga disamping mengatur pemerintahan juga mengatur 

adat istiadat. 

d. Atas dasar pertimbangan bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, 

adalah tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945, dan 

perlunya mengakui serta menghormati hal asal usul yang bersifat 

isitmewa, sehingga perlu di ganti. Penggantian Undang-Undang ini 

dengan dikeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang 

Pemerintah Daerah, dimana didalamnya ada yang mengatur tentang 

desa (Widjaja, 2001, hlm. 24) 

 

Sampai saat ini desa mengalami banyak perubahan dan penyeragaman. 

Terakhir pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang 

desa secara lebih kompleks, lebih otonom, dan di harapkan lebih 

memberdayakan bagi masyarakat. 

 

2. Pemerintah Desa 

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan 

adat istiadat setempat yang  diakui dan dihormati dalam system 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan 

pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan 
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pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan 

pemerintah daerah, urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan 

perundangan-undangan yang diserahkan kepada desa (Asrori, 2014, hlm. 

101). 

 

Pemerintah desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam 

pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi 

tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah. 

Memperkuat desa merupakan suatu upaya untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan 

kepada masyarakat, selain mendudukan desa menurut urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan desa, kepastian tersedianya pendanaan untuk 

menyelenggarakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta 

tersedianya SDM yang mampu menyelenggarakan pelayanan kepada 

masyarakat menjadi penting. 

 

Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala 

Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial 

budaya masyarakat setempat.  Susunan organisasi dan tata kerja 

pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. 

 

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang 

memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan 

demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya 

tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang 
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berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan Desa, 

sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah Desa 

terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa 

dan lainnya. Struktur organisasinya adalah sebagai berikut. 

1. Kepala Desa 

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain 

yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas 

menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa (UU RI 

No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1). Kewajiban kepala desa menurut UU 

RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah:  

a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik 

Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; 

b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 

c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; 

d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 

e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 

f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, 

transparan, professional, efektif dan eÒsien, bersih serta bebas dari 

kolusi,korupsi dan nepotisme; 

g) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 

kepentingan di desa; 
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h) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; 

i) Mengelola keuangan dan aset desa; 

j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

desa; 

k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; 

l) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa; 

m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; 

n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa; 

o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup; dan 

p) Memberikan informasi kepada masyarakat desa. 

 

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 

dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 

secara demokrasi (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 tentang UU 

Desa). 

Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No 6 

Tahun 2014 Pasal 55) adalah: 

1) Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama 

kepala desa; 

2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan 

3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. 
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3. Sekretaris 

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk 

mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, 

mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan 

pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah: 

Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan 

untuk kelancaran tugas kepala desa; 

1) Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa; 

2) Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah 

Desa; 

3) Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin; 

4) Pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa. 

 

4. Pelaksana Teknis Desa: 

a. Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM) Tugas Kepala Urusan 

Pemerintahan (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa 

melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, 

administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban 

masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan 

penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa. 

Sedangkan fungsi adalah: 

1) Melaksanakan administrasi kependudukan. 

2) Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan 

peraturan desa dan keputusan kepala desa. 

3) Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan. 
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4) Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa. 

5) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan 

kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan 

6) Hosting pada Edaran Gotong Royong Masal/Bersih Desa dalam 

Rangka HUT Desa Hanura Ke-49 Tahun 2015 pemerintahan 

desa. 

7)  Mempersiapkan bantuan dan dan melaksanakan kegiatan 

masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan 

ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil. 

8)  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa. 

 

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) Tugas 

Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah 

membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan 

teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan 

administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta 

menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.  

Sedangkan fungsinya adalah: 

1) Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan 

ekonomi masyarakat. 

2) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan 

3) Mengelola tugas pembantuan 

4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. 
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c. Kepala Urusan kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) Tugas Kepala 

Urusan kesejahteraan Rakyat (KUR KESRA) adalah membantu kepala 

desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis 

penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program 

pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan 

fungsinya adalah: 

1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan 

keagamaan. 

2) Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan 

beragama. 

3) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan 

masyarakat dan sosial kemasyarakatan. 

4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa. 

 

d. kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) Tugas Kepala Urusan 

Keuangan (KAUR KEU) adalah membantu sekretaris desa 

melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan 

administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan 

APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan 

fungsinya adalah: 

1) Mengelola administrasi keuangan desa.Mempersiapkan bahan 

penyusunan APB Desa. 

2) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan. 

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa. 
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e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) Tugas Kepala Urusan Umum 

(KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam 

melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengelolaan 

inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. 

Sedangkan fungsinya adalah: 

1) Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat 

keluar serta pengendalian tata kearsipan desa. 

2) Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa. 

3) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum. 

4) Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor 

serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor. 

5) Mengelola administrasi perangkat desa. 

6) Mempersiapkan bahan-bahan laporan. 

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa. 

 

5. Pelaksanaan Kewilayahan 

Kepala Dusun (KADUS) tugas kepala dusun adalah membantu kepala 

desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah 

ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. 

Fungsi kepala dusun: 

1) Membantu pelaksana tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah 

ditentukan. 

2) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. 
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3) Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala 

desa. 

4) Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan 

kerukunan warga. 

5) Membina swadaya dan gotong royong masyarakat. 

6) Melakukan penyuluhan program pemerintah desa. 

7) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. 

 

Kemudian Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 2 Tahun 2006 adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data 

dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa pada Buku 

Administrasi Desa. Jenis dan bentuk Administrasi Desa menurut peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006: 

a. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi 

mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum, 

terdiri dari: 

1. Buku Data Peraturan Desa. 

2. Buku Data Keputusan Desa. 

3. Buku Data Inventaris Desa. 

4. Buku Data Aparat Pemerintah Desa. 

5. Buku Data Tanah milik Desa/Tanah Kas Desa. 

6. Buku Tanah di Desa. 

7. Buku Agenda. 

8. Buku Ekspedisi. 
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b. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi 

mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi 

Penduduk, terdiri dari: 

1. Buku Data Induk Penduduk Desa. 

2. Buku Data Mutasi Penduduk Desa. 

3. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan. 

4. Buku Data Penduduk Sementara. 

 

c. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi 

mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku 

Administrasi Keuangan, terdiri dari: 

1. Buku Anggaran. 

2. Buku Kas Umum. 

3. Buku Kas Harian Pembantu. 

4. Buku Kas Pembantu Pajak. 

5. Buku Kas Pembantu Bank. 

 

d. Administrasi pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan 

informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada 

Buku Administrasi Pembangunan, terdiri dari: 

1. Buku Rencana Pembangunan. 

2. Buku Kegiatan Pembangunan. 

3. Buku Inventaris Proyek. 

4. Buku Kader-kader Pembangunan/Pemberdayaan masyarakat. 
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e. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut 

dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai 

BPD, terdiri dari: 

1. Buku Data Anggota BPD. 

2. Buku Data Keputusan BPD. 

3. Buku Data Kegiatan BPD. 

4. Buku Data Agenda BPD. 

5. Buku Ekspedisi BPD. 

 

D. Tinjauan Electronic Government 

1. Konsep Electronic Government 

Pengertian tentang e-government telah banyak dikemukakan para praktisi 

maupun akdemisi sehingga definisi yang ada mengandung penekanan yang 

berbeda-beda. Bank Dunia (2001) mendifinisikan e-governmentsebagai 

penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah (seperti Wide 

Area Network (WAN), internet, mobile computing) yang dapat digunakan 

untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha, dan instansi 

pemerintah lainnya.Sedangkan definisi lain,  Wibawa mengatakan bahwa e-

government adalah penggunaan teknologi informasi untuk membuka dan 

informasi pemerintah untuk memungkinkan dinas-dinas pemerintah untuk 

berbagi informasi demi kemanfaatan publik, untuk memungkinkan 

terjadinya transaksi secara daring dan mendorong pelaksanaan demokrasi 

(Wibawa, 2009, hlm. 113).  
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Hal yang paling penting dalam layanan iformasi publik adalah tidak hanya 

sekedar ditampilkan (display) melalui media elektronik, e-government, 

ataupun lainnya tetapi juga harus bisa direspon jika ada konstituen 

(pengakses resmi) yang meminta jasa layanan tersebut. Dalam konteks ini, 

ada semacam proses interaksi antara pihak pemberi dan penerima yang 

dinikmati masyarakat pengguna jasa. Semua harus berjalan secara kontinum 

dan memiliki nilai plus yakni aman, mudah, dan murah.  Pelayanan 

pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku dieminir melalui pemanfaatan 

eGoverment menawarkan pelayanan publik bisa diakses secara 24 jam, 

kapan pun, dan dari manapun pengguna berada (Haryati, 2016, hlm. 1). 

Mekanisme untuk mendapatkan informasi harus jelas jangka waktunya, 

cepat, sederhana,  dan murah. Informasi yang disampaiakan harus proaktif, 

serta tidak tersekat-sekat oleh batasan organisasi dan kewenangan birokrasi. 

Dan tugas setiap badan publik dalam konteks pelayanan prima harus mampu 

memberikan kepuasan kepada publik dalam memperoleh informasi. 

 

Di Indonesia, dukungan pemerintah mengenai e-government melalui Inpres 

No. 3 tahun 2003 mengenai Strategi Pengembangan e-government. 

Hadirnya konvergensi teknologi informasi dalam paradigma e-government 

dapat memberikan kemudahan kemudahan serta memampukan masyarakat 

untuk memperoleh informasi ataupun berkomunikasi secara interaktif.  

 

Kualitas dan produktivitas sangat penting bagi masyarakat. Kemudahan 

aksesbilitas informasi yang tanpa batasan ruang dan waktu tersebut dapat 

mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pelayanan 
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publik yang berkualitas serta mengatasi permasalahan pembangunan secara 

inovatif (Mulyadi, 2016, hlm. 242). Karenanya segala aktivitas birokrasi 

harus dapat diketahui publik secara luas termasuk informasi yang tidak 

boleh dikuasai dan disembunyikan oleh badan publik (kecuali rahasia 

negara). Badan publik harus mampu memberikan akses dan meyediakan 

informasi bagi masyarakat baik diminta ataupun tidak. 

 

Pandangan umum mengenai e-government sejauh ini masih dipahami 

sebatas sebagai pembuatan situs web oleh organisasi pemerintah (Mulyadi, 

2016, hlm. 99). Supangkat juga mengatakan dalam Jurnal Karya Darjono 

dan Jaryono (Darjono & Jaryono, 2014, hlm. 461) bahwa hasil evaluasi atas 

praktek pengembangan e-government menunjukkan bahwa implementasi e-

government khususnya di Indonesia banyak yang mengalami kegagalan, 

karena adanya kesalahan paradigma tentang e-governmnet yang tidak sesuai 

dengan konsep yang benar. Masih sedikit yang memahami secara luas 

bahwa tahap-tahap perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam 

organisasi publik itu bisa berbeda-beda mengikuti tuntutan kebutuhan 

masyarakat yang semakin beragam. 

 

Pemerintah sangat menyadari hal-hal diatas. Karena itu pemerintah 

menerapkan sistem e-government atau pemerintahan berbasis elektronik, 

yang memang bukanlah sesuatu yang sederhana. Namun setidaknya 

penerapan e-government dapat menciptakan pelayanan publik berbasis 

komputerisasi. Memberikan pelayanan tanpa adannya intervensi pegawai 

institusi publik, dan memangkas sistem antrian yang panjang hanya untuk 
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mendapaatkan pelayanan yang sederhana. Selain itu e-government 

dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang baik (good 

governance). Pengunaan teknologi informasi ini dapat mengurangi korupsi 

dengan cara meningkatakan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. 

Erick S. Holle dalam jurnal karya Buwono (2013, hlm. 2), menuliskan 

bahwa kontak langsung dalam pemberian pelayanan memberi peluang yang 

besar terjadinya praktek maladministrasi.  

 

Oleh karenanya, diperlukan sebuah upaya untuk meminimalisir atau bahkan 

menghilangkan praktek maladministrasi dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam bingkai electronic government dalam 

pemberian pelayanan, sehingga kontak langsung antara penyedia layanan 

dan pengguna layanan tidak lagi terjadi. 

 

Layanan informasi berbasis e-government juga dapat memperluas 

partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat dalam 

pengambilan keputusan maupun kebijkan pemerintah, memperbaiki 

produktivitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Setidaknya hari ini, sampai pada tingkat pemerintahan paling 

bawah (desa), dituntut pula untuk mampu mengaplikasikan e-government 

dalam pengelolaan kepemerintahan desa. Hal tersebut terus diperbaiki 

dengan berbagai kerjasama dan peningkatan kapasitas aparatur tingkat desa, 

dalam upaya untuk mewujudkan pelayanan prima dan good governance 

pada seluruh masyarakat. 
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2. Elektronik Government Tingkat Desa 

E-government bertujuan untuk membuat interaksi dengan warga negara, 

bisnis, pegawai pemerintah, pemerintah dan badan pemerintah lainya lebih 

nyaman, ramah, transparan, murah serta efektif (Sugandi, 2011, hlm. 206). 

Hal ini lah yang menjadi dasar penerapan e-government sampai pada tingkat 

desa, yang diharapkan hasilnya kemudian adalah pelayanan prima kepada 

masyarakat. 

 

Jurnal Karya Sulismadi, dkk. (2016, hlm. 50) menyampaikan bahwa di era 

diberlakukannya UU Desa, pemerintah desa membutuhkan sumber daya 

manusia yang mumpuni dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan 

desa secara mandiri dan partisipatif, membutuhkan dukungan pemerintah 

pusat untuk memperkuat kelembagaan pemerintah desa, dan membutuhkan 

dukungan pemerintah Kabupaten untuk mendorong pemerintah desa 

mewujudkan tatakelola pemerintahan desa yang baik (good management 

village government). Salah satu langkah yang perlu dilakukan oleh 

pemerintah, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa untuk mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik adalah melakukan inovasi 

tatakelola pemerintahan melalui teknologi informasi.  

 

Pemerintahan berbasis teknologi informasi (e-government) adalah 

penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui teknologi informasi 

(terutama melalui jaringan internet). Tujuan penerapan e-government di 

lingkungan pemerintahan desa adalah membantu pemerintah desa 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan 
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pemerintahan desa terutama dalam perencanaan pembangunan desa dan 

pengelolaan keuangan desa (Sulismadi dkk., 2016, hlm. 50–51). 

 

Electronic Government pada tingkat desa tak bisa jauh dari Sistem 

Informasi Desa. Sistem Informasi Desa (SID) sendiri merupakan sistem 

pengelolaan berbagai data desa, mulai dari administrasi, kependudukan, 

hingga soal potensi yang ada. Data tersebut kemudian bisa diolah menjadi 

informasi publik atau dipasok ke Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah 

Provinsi untuk berbagai Keperluan. SID memang sudah diwacanakan sejak 

tahun 2013 namun daru dapat diterapkan pada tahun 2015 yang lalu, karena 

aplikasi yang dibutuhkan baru tersedia saat itu, hal tersebut disampaikan 

oleh Direktur Pemberdayaan Industri Informatika – Kemenkominfo 

(Septriana Tangkary) (“60 Persen Desa Sudah Terapkan Sistem Informasi,” 

2017). 

 

Sistem Informasi Desa adalah bagian yang tak terpisahkan dari 

implementasi Undang-undang Desa. Bagian ketiga UU Desa Pasal 86 

tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan 

Pedesaan jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi 

melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten atau Kota.  Mengacu kembali pada UU Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, Sistem Informasi Desa (SID) memiliki peran yang strategis 

dalam mendukung pembangunan di Desa dan Kawasan Perdesaan selain itu 

Sistem Informasi Desa (SID) penting untuk mendukung perencanaan 

pembangunan dan meningkatkan pelayanan di Desa, monitoring 
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pelaksanaan di tingkat Kabupaten dan Pengendalian pada tingkat Provinsi. 

Sistem Informasi Desa (SID) berdasarkan undang undang tersebut adalah 

meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta 

sumber daya manusia (“Sistem Informasi Desa (SID) Pelayanan Prima 

untuk Masyarakat – Desa Hanura,” 2016, para. 1). 

 

Sebetulnya SID bukan hal baru yang digunakan dalam mendukung 

perencanaan dan pembangunan di desa. Sebelum di atur di UU Desa, telah 

banyak desa-desa yang mengembangkan SID dengan inisiatif atau fasilitasi 

pemerintah kabupaten/kota. Dengan di aturnya SID secara eksplisit dalam 

UU Desa, menjadikan SID kian penting peranannya dalam pembangunan 

kawasan pedesaan khususnya mengenai manajemen informasi data.  

 

Melalui adanya perubahan paradigma pembangunan desa membuat SID 

menjadi penting peranannya. Karena itu, perlu dikembangkan SID yang 

sesuai dengan visi UU Desa yakni menjadikan desa kuat, mandiri, sejahtera, 

dan demokratis. Oleh karenanya, SID diatur secara khusus dalam UU Desa 

melalui Pasal 86. 

 

UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72/2005 tentang 

Desa tidak diatur secara khusus tentang sistem informasi serupa SID. 

Undang-Undang Desa ini ingin menegaskan pentingnya SID dalam 

perencanaan dan pembangunan desa, karena itu dalam Pasal 86 ayat (2) dan 

ayat (5) mewajibkan kepada Pemerintah dan Pemda untuk mengembangkan 

SID, dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa agar dapat 

diakses oleh masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya. 
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Pembangunan sistem informasi oleh Pemda kerap di sebut Electronic Desa 

(e-Desa) yang merupakan sistem yang dapat didasarkan pada teknologi 

cloud computing (Fitri dkk dalam (Akbar & Sensuse, 2018, hlm. 3)). 

Dengan e-Desa maka pemerintah desa tidak perlu direpotkan dengan 

penyediaan infrastruktur sistem seperti server, aplikasi dan perawatan 

sistem. Harapan dengan adanya sistem e-Desa ini adalah pemerintah desa 

dapat mandiri dalam pengelolaan informasi dan administrasi yang 

dilakukan (Akbar & Sensuse, 2018, hlm. 2). Pembangunan e-Desa ini 

ditujukan khusus untuk mendapatkan model pengelolaan informasi dan 

administrasi yang dilakukan pemerintahan desa guna meningkatkan 

pelayanan sesuai dengan visi dan misi sebuah Kabupaten dalam semangat 

otonomi daerah. Ayat (6) menjelaskan bahwa pemerintah daerah 

kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan 

kabupaten/kota untuk desa. 

 

Pengelolaan Sistem Informasi Desa ini tentu saja dengan menggunkan 

aplikasi yang telah dibuat oleh Kementrian Kominfo dan bekerja sama 

dengan Kemendes, yang memang tentunya berhubungan dengan data-data 

yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi sistem Informasi 

untuk desa adalah sistem yang mengawal banyak hal dalam pelayanan 

kependudukan salah satu aspeknya adalah keakuratan dan kecepatan dalam 

pelayanan publik di desa (Desa Jogloabang, 2014). Beberapa hal yang 

masih perlu diperhatikan, sebagaimana pula pada pasal 86 ayat (1) 

dinyatakan bahwa SID dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah 

kabupaten/kota. Sementara pada ayat (5) disebutkan pengelolaan SID 
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dilakukan oleh pemerintah desa. Pernyataan ini cukup beralasan, karena 

disatu sisi SID dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, namun 

pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa. Di saat yang lain, 

Desa juga masih dibebani tanggung jawab untuk mengisi bebagai informasi 

serupa SID yang masih berlaku, sehigga perlu dipertimbangkan kesiapan 

aparatur desa (ktersediaan dan kualifikasi personil) untuk memenuhi 

tanggung jawab terkait sistem informasi yang harus terus di mutakhirkan. 

 

Sistem informasi yang akan dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah 

kabupaten/kota setidaknya harus menjawab kebutuhan yang terkait degan 

data desa, sehingga desa menjadi bersuara (“Sistem Informasi Desa,” 2016). 

SID diharapkana dapat mempunyai data dan informasi yang berkualitas, 

komprehensif, dan terintegrasi. Perencanaan pembangunan desa dan 

pembangunan kawasan pedesaan tidak berjalan sendiri-sendiri antara 

pemerintah daerah dan pemerintah desa. Perlu adanya sinkronisasi antara 

rencana pembangunan kawasan pedesaan berdasarkan rencanan tata ruang 

daerah dan RPJM Desa. Ketika SID dikelola oleh desa, kualitas SID dan 

manajemen informasi data menjadi sebuah tantangan, bagaimana desa 

mampu memperbaharui data, konten, dan informasi desa secara terus 

menerus. Kondisi inilah yang perlu diperhatikan dalam aturan 

pelaksanaannya agar ketentuan ini bisa terapkan. 

 

Hasilnya, sebagaimana dilansir dari Kompas.com, penerapan SID telah 

mencapai 60 persen dari jumlah 75.000 desa di Indonesia. Hal tersebut 

disampaikan direktur pemberdayaan Industri Informatika (Kemenkominfo), 
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Septriana Tangkary (“60 Persen Desa Sudah Terapkan Sistem Informasi,” 

2017). Hal tersebut terbukti pada kecamatan Teluk Pandan, khusunya desa 

Hanura sudah mulai menerapkan SID sejak program ini dimulai, hal 

tersebut juga tentunya didukung oleh pemerinah kabupaten dan kapasitas 

pemerintah desa yang baik. 

 

Bentuk umum dari adanya e-government di desa yang mampu masyarakat 

umum lihat adalah website. Doni Wahyudi dalam Rachman dan Noviyanto 

(2017, hlm. 44–45) mengemukakan bahwa:Web/situs adalah suatu 

kumpulan halaman- halaman yang digunakan untuk menampilkan 

informasi, gambar gerak, suara atau gabungan dari semua itu baik yang 

bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan 

yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan link-link. 

Keberlanjutan website ini menjadi penting dalam pengelolaan e-

government. Keaktifan, jumlah artikel dan fasilitas di website haruslah 

bervariasi, serta menampilkan informasi yang bermanfaar bagi masyarakat. 

Teluk Pandan sebagai sebuah kecamatan secara umum di desa-desanya 

telah memiliki website untuk kepentingan pelayanan publik. 

 

E. Kerangka Pikir 

E-government di Indonesia sudah dimulai sejak lama, adanya dukungan 

pemerintah mengenai e-government melalui Inpres No. 3 tahun 2003 tentang 

Strategi Pengembangan E-government menjadi ruang luas bagi pemerintah baik 

pusat dan daerah untuk mulai berinovasi dan menerapkan E-governmnet, hal 

tersebut juga mendukung terwujudnya Good Governance. Kemudian E-
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governmnet mulai diterapkan sampai pada tingkat desa, dilatarbelakangi oleh 

tujuan adanya UU Desa sbegai berikut (1) kebutuhan pelayanan publik yang baik 

masyarakat desa, (2) menciptakan desa yang professional, efektif, efisien, 

bertanggung jawab, (3) memperkuat ekonomi desa serta mengatasi kesenjangan 

pembangunan nasonal, (4) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek 

pembangunan. Hal tersebut didukung dengan hadirnya konvergensi teknologi 

informasi yang semakin luas dan membaik di Indonesia. Karena itu, hal tersebut 

tentu saja menjadi kesempatan yang baik bagi pemerintah untuk dapat 

memanfaatkan kemudahan aksesbilitas melalui teknologi informasi. Seperti 

yang peneliti sampaiakan sebelumnya aksesbilitas yang mudah melalui 

teknologi informasi dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas serta mengatasi permasalahan 

pembangunan secara inovatif. Karena itu pemerintahan sampai pada tingkat desa 

harus mampu memberikan akses dan menyediakan informasi bagi masyarakat 

baik diminta ataupun tidak. 

 

Selanjutnya pemerintah menerbitkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang 

Desa. Undang-undang tersebut dijadikan landasan yang jelas bagi pemerintah 

desa untuk mampu berinovasi, membangun dan mensejahterakan 

masyarakatnya, termasuk didalamnya mengatur tentang penggunaan sistem 

informasi yang terletak pada bagian ketiga UU Desa Pasal 86 Sistem Informasi 

Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan. SID bukanlah hal 

baru yang digunakan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan di desa.  

 



41 

 

  

Pengelolaan Sistem Informasi Desa ini menggunkan aplikasi yang telah dibuat 

oleh kementrian Kominfo dan bekerja sama dengan Kemendes, yang memang 

tentunya berhubungan dengan data-data yang ada di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil. Jadi sistem Informasi untuk Desa adalah sistem yang mengawal 

banyak hal dalam pelayanan kependudukan salah satu aspeknya adalah 

keakuratan dan kecepatan dalam pelayanan publik di Desa. Beberapa hal yang 

perlu dicatat bahwa pada Undang-Undang Desa Pasal 86 dikatakan bahwa SID 

dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kemudian pengelolaannya 

diserahkan pada Desa. Hal tersebut karena masih adanya beban pengerjaan data 

serupa SID yang sebelumnya telah diberlakukan sehingga pengembangannya 

belum diserahkan sepenuhnya pada desa. 

 

Perencanaan pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan tidak 

berjalan sendiri-sendiri antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Perlu 

adanya sinkronisasi anatara rencana pembangunan kawasan pedesaan 

berdasarkan rencanan tata ruang daerah dan RPJM Desa. Ketika SID dikelola 

oleh desa, kualitas SID dan manajemen informasi data menjadi sebuah 

tantangan, bagaimana desa mampu memperbaharui data, konten, dan informasi 

desa secara terus menerus. Kondisi inilah yang perlu dierhatikan dalam aturan 

pelaksanaannya agar ketentuan ini bisa terapkan. 

 

Kapasitas aparatur pemerintah desa menjadi kunci dalam pengelolaan sistem 

informasi yang diterapkan pada desa. Perlunya aparatur pemerintah desa yang 

memiliki kemampuan yang cukup untuk terus memperbaharui data, konten, dan 

informasi desa menjadi penting akan keberhasilan dalam pengelolaan e-
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government pada tingkat desa. Kecamatan Teluk Pandan sebagai contoh, 

merupakan kecamatan yang sudah mumpuni dalam penerapan sistem tersebut. 

Peneliti sengaja memilih lokasi penelitian di Kecamatan tersebut karena 

sembilan dari sepuluh desa telah memiliki website, kemudian disamping itu 

salah satu desa yaitu Hanura menjadi salah satu desa terbaik tingkat nasional 

(juara lomba desa).  

 

Kemudian untuk melihat kapasitas pemerintah desa di Kecamatan Teluk Pandan 

tersebut peneliti menggunakan pendekatan  yang digunakan oleh Asrori dalam 

jurnalnya, yaitu 1) aspek individu, 2) aspek kelembagaan/institusi, 3) aspek 

peralatan. Melalui penelitian ini peneliti bertujuan untuk melihat perkembangan 

kapasitas pemerintah desa, selain itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisa 

faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat pemerintah desa di 

Kecamatan Teluk Pandan dalam mengelola e-government pada tingkat desa.  
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

Sumber : Diolah oleh peneliti tahun 2018 

Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa 

Kapasitas Pemerintah 

Desa dalam Pengelolaan 

E-govenment 

1) Kebutuhan pelayananpublik yang baik bagimasyarakat desa 

2) Menciptakan desa yangprofessional, efektif,efisien, bertanggung jawab 

3) Memperkuat ekonomidesa serta mengatasikesenjangan pembangunannasonal. 

4) Memperkuatmasyarakatdesa sebagai subjekpembangunan. 

Faktor pendukung: 

1. Pemerintah desa  

yang berkapasitas. 

2. Didukungnya desa 

melalui kebijakan 

yang tepat. 

Peneliti dibatasi  melalui 3aspek (Asrori, 2014), 

yaitu: 

1. Aspek individu (kemampuan dasar, kemampuan 

managemen, kemampuan teknis);  

2. Aspek institusi/kelembagaan; dan  

3. Aspek peralatan. 

1. Desa Hanura Kec. Teluk Pandan sebagai Labsite 

desa Regional I Sumatera. 

2. Desa Hanura Kec. Teluk Pandan Juara Lomba desa 

Regional Sumatera tahun 2016. 

3. Website desa yang memiliki fitur yang memadai. 



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

Metode penelitian adalah cara ilmiah (rasional, empiris, dan sistematis) yang 

digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Metode 

penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau 

langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan 

cara apa data tersebut diperoleh dan dianalisis. Berikut ini adalah uraian metode 

dalam penelitian ini. 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2012, hlm. 6) 

mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

 

Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian tersebut adalah karena peneliti 

melakukan deskripsi dan analisis mengenai kapasitas pemerintah desa dalam 

hal aktivitas dan kegiatan pengelolaan kepemerintahan desa melalui sistem 
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Electronic Government yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kecamatan 

Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dimaksudkan untuk segala hal yang dijadikan sebagai pusat 

perhatian peneliti agar memudahkan dalam menentukan data yang diperlukan 

dalam penelitian ini. Penetapan fokus dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

membatasi studi, sehingga peneliti tidak perlu kesana kemari untuk mencari 

subyek penelitian, sudah dengan sendirinya dibatasi oleh fokusnya. Jadi 

peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan 

diambil dan data mana yang akan dibuang (Moleong, 2012, hlm. 94). Fokus 

dari penelitian ini adalah: 

1. Kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan e-government di Kecamatan 

Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, yang kemudian indikatornya 

mengacu pada Jurnal Karya Asrori yaitu: 1) Aspek individu; 2) Aspek 

institusi/kelembagaan; dan  3) Aspek peralatan. Kemudian aspek individu 

meliputi: 

a) Kemampuan dasar, kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh 

pemerintah desa ialah pengetahuan tentang regulasi desa, pengetahuan 

tentang dasar-dasar e-government di desa, pengetahuan tentang SID, 

pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsinya. 

b) Kemampuan manajemen, kemampuan manajemen meliputi manajemen 

SDM, manajemen pelayanan publik, manajemen aset, manajemen 

keuangan. 
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c) Kemampuan teknis, kemampuan teknis meliputi pengelolaan website 

desa, pengoperasian komputer dan jaringan, pelayanan publik 

menggunakan SID. 

2. Factor-faktor yang menjadi pendukung pemerintah desa dalam mengelola 

e-government pada pemerintahan desa se-Kecamatan Teluk Pandan, 

Kabupaten Pesawaran. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Kecamatan Teluk 

Pandan, Kabupaten Pesawaran. Alasan dari pemilihan lokasi tersebut 

berdasarkan pertimbangan, yaitu Kecamatan Teluk Pandan merupakan 

kecamatan yang mampu menerapkan e-government dengan baik, terbukti salah 

satu desanya yaitu desa Hanura menjadi juara lomba desa nasional. 

 

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Sumber data primer ialah data yang secara langsung diperoleh oleh 

peneliti dan sumber primer (data asli) (Narbuko & Achmadi, 2009, 

hlm. 43). Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2012, hlm. 

157), sumber data utama dalam penelitian ini ialah kata-kata, dan 

tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain. Data primer didapatkan oleh peneliti selama berada dilokasi 

penelitian dan dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi 
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mengenai kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan e-government 

di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. 

 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh penelitian dari orang 

lain atau sumber sekunder jadi bukan asli (Narbuko & Achmadi, 2009, 

hlm. 43). Penelitian terdahulu menjadi acuan mengenai data yang perlu 

di kumpulkan kemudian data sekunder ini dapat disebut dengan data 

tambahan, dalam penelitian ini data sekundernya adalah peraturan 

perundang-undangan yang digunakan oleh Kecamatan Teluk Pandan 

sebagai landasan konstitusional dalam pegelolaan sistem e-

government, Undang-Undang No. 6 Tentang Desa, Panduan 

Penggunaan SID yang dikeluarkan oleh COMBINE Resource 

Institution selaku pengembang aplikasi tersebut, profil kecamatan, 

profil desa, peraturan desa, referensi dari website desa-desa sampel, 

peraturan bupati serta dokumentasi kegiatan Pemerintah Desa di 

Kecamatan Teluk Pandan dalam pengelolaan e-government kemudian 

data aset desa, RPJM dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan serta foto-foto kegiatan.  

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 

tiga teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik-teknik 

tersebut digunakan dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan 

oleh peneliti dalam penelitian ini.  
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a. Wawancara  

Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewed) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 

2012, hlm. 186). Peneliti melakukan wawancara langsung dari 

narasumber utama atau informan yang menguasai dan memahami 

mengenai kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan e-government, 

dari tingkat kecamatan dan desa. Berikut daftar informan dalam 

penelitian ini adalah : 

Tabel 4. Daftar Informan Penelitian 
No Informan  Keterangan Waktu 

1.  Pemerintah 

Kecamatan Teluk 

Pandan 

Mengetahui penerapan e-

government, SID pada tiap desa, 

kemampuan aparatur kecamatan 

dan aparatur desa. 

Januari 2018-

November 

2018 

2. Tim IT 

Kecamatan Teluk 

Pandan 

Mengetahui kapasitas Tim IT 

dalam agenda e-government. 

Juli 2018 – 

November 

2018 

3. Pemerintah Desa 

Hanura 

Mengetahui Kapasitas pemerintah 

desa, agenda e-govenrmet, SID, 

TIM IT untuk Desa Hanura. 

Juli 2018 – 

November 

2018 

4 Pemerintah Desa 

Munca 

Mengetahui Kapasitas pemerintah 

desa, agenda e-govenrmet, SID, 

TIM IT untuk Desa Gebang. 

Juli 2018 – 

November 

2018 

5 Pemerintah Desa 

Hurun 

Mengetahui Kapasitas pemerintah 

desa, agenda e-govenrmet, SID, 

TIM IT untuk Desa Hurun. 

Juli 2018 – 

November 

2018 

Sumber : Diolah oleh Peneliti, Tahun 2018 

 

b. Observasi (Pengamatan) 

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang 

dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala 
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yang diselidiki (Narbuko & Achmadi, 2009, hlm. 70). Beberapa hal 

yang diobservasi dalam penelitian ini yaitu aspek individu berkaitan 

dengan kemampuan dasar yang dimiliki oleh pemerintah desa meliputi 

pengetahuan tentang regulasi desa, pengetahuan tentang dasar-dasar e-

government di desa, pengetahuan tentang SID, pengetahuan tentang 

tugas pokok dan fungsinya. Kemudian kemampuan manajemen 

meliputi manajemen SDM, manajemen pelayanan publik, manajemen 

aset, manajemen keuangan. Selanjutnya Kemampuan teknis, 

kemampuan teknis meliputi pengelolaan website desa, pengoperasian 

komputer dan jaringan, pelayanan publik secara daring. Kemudian 

aspek kelembagaan yang berkaitan dengan rekrutmen pemerintah desa 

dan bentuk kelembagaan, serta aspek peralatan yang tersedia di desa 

dalam rangka mendukung elektronik government. 

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan data sekunder yang memuat informasi 

tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti arsip desa, 

peraturan pemerintah desa dan kabupaten, perundang-undangan, foto-

foto kegiatan. Dokumentasi tersebut merupakan pelengkap yang 

berfungsi sebagai penguat penelitian yang berkaitan dengan kapasitas 

pemerintah desa dalam pengelolaan e-government. Berikut adalah 

dokumen yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012. 
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3. Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas 

Pemerintah dalam Rangka Mendukung Desentralisai, Kebijakan 

Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas, Tahun 2002. 

4. Inpres No. 3 tahun 2003 mengenai Strategi Pengembangan E-

government. 

5. Peraturan-peraturan Kabupaten berkaitan pengelolaan 

pemerintah desa. 

6. Panduan Penggunaan SID yang dikeluarkan oleh COMBINE 

Resource Institution selaku pengembang aplikasi tersebut. 

7. Profil Kecamatan Teluk Pandan. 

8. Peraturan-peraturan kecamatan dan peratran desa. 

9. Foto-foto yang berkaitan dengan pelaksanaan kepemerintahan 

desa. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis. Menurut  Patton 

dalam Moleong, analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

(Moleong, 2012, hlm. 280). Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisis data 

sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan 

merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai 

usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu (Moleong, 

2012, hlm. 280). Sedangkan Moleong mendefinisikan analisis data sebagai 

proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 
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hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2012, hlm. 280). 

Proses analisis data dalam penelitian ini  mencakup : 

a. Reduksi Data  

Hal yang perlu diperhatikan untuk memperjelas data yang didapatkan dan 

mempermudah penelitian maka dilakukan reduksi data. Reduksi yang 

dilakukan yaitu diantaranya; merekap hasil wawancara dengan informan di 

tingkat kecamatan dan desa, mengumpulkan dan mengamati data hasil 

observasi dari pihak kecamatan Teluk Pandan dan desa sampel, melakukan 

pengamatan dokumen-dokumen yang  berkaitan dengan kapasitas 

pemerintah desa dalam pengelolaan e-government di Kecamtan Teluk 

Pandan, Kabupaten Pesawaran. 

b. Penyajian Data  

Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan 

tindakan. Pada penelitian ini, penyajian data disajikan dalam bentuk uraian 

singkat berupa teks naratif, tabel, gambar hasil observasi. 

c. Penarikan Kesimpulan  

Tahap selanjutnya dari analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Dalam 

penelitian ini, penarikan kesimpulan menjawab masalah yang dirumuskan 

sejak awal yang disimpulkan setelah penelitian di lapangan. Pada penelitian 

ini, penarikan kesimpulannya berupa teks naratif yang mendeskripsikan 

tentang kondisi kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan e-

government di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaaran, serta 
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faktor-faktor yang mendukung pemerintah desa di Kecamatan Teluk 

Pandan dalam pengelolaan e-government. 

 

F. Teknik Keabsahan Data 

Menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan 

teknik pemeriksaan didasarkan atas kriteria yang digunakan yaitu derajat 

kepercayaan (credibility). Moleong (2012, hlm. 327–332) mengatakan, 

penjaminan keabsahan data melalui derajat kepercayaan data yang sesuai 

dengan penelitian ini, dapat dilakukan dengan beberapa teknik pemeriksaan 

data, diantaranya: 

a. Keikutsertaan  

Peneliti adalah instrumen utama dalam penelitian kualitatif, keikutsertaan 

peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan 

tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan 

perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam penelitian. Dalam penelitian ini, 

peneliti ikut serta dalam musrenbang Desa Hanura pada bulan juni guna 

mengetahui aktor-aktor dalam pengelolaan elektronic desa seta melihat 

bagaimana berjalannya pemerintah desa berkaitan dengan website dan 

pelayanan menggunakan SID, ikut serta pihak kecamatan untuk 

mengunjungi desa-desa pada bulan september, kemudian pada bulan 

oktober melakukan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan 

kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan e-government di Kecamtan 

Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. 
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b. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Penelitian ini, peneliti menggunakan model triangulasi 

sumber yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara dengan hasil 

observasi serta dokumentasi yang peneliti peroleh selama penelitian.  

c. Kecukupan Referensi  

Peneliti mengumpulkan referensi berupa rekaman hasil wawancara 

(transkrip) dengan para informan, dokumen yang diberikan berupa 

regulasi, profil desa dan kecamatan, dokumen dari website pihak desa-desa 

sampel kemudian foto-foto dokumentasi guna menjadi acuan dalam 

menganalisis data. 

 

  



 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti 

mengenai kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan e-government di 

Kecamatan Teluk Pandan, di dapat simpulan bahwa: 

1. Kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan elektornik government di 

Kecamatan Teluk Pandan, berdasarkan penelitian didapatkan kesimpulan 

bahwa:  

a. Kapasitas perangkat desa dalam menyusun regulasi desa, baik dalam hal 

perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam penyusunan Perdes dan 

Keputusan Kepla Desa cukup baik, namun dalam memahami peraturan 

tentang desa yang berasal dari Pemerintah Kabupaten masih kurang; 

belum adanya payung hukum dalam pelaksanaan sistem informasi desa 

yang memadai; kapasitas perangkat desa dalam memahami dasar-dasar 

pengelolaan e-government  dan SID masih kurang, kecuali Desa Hanura 

yang telah menerapkan SID dan memanfaatkan sistem informasi dengan 

baik; semua perangkat desa telah memahami tugas pokok dasn 

fungsinya dengan baik. 

b. Tingkat pemahaman perangkat desa dalam memahami majemen sumber 

daya manusia (SDM) masih kurang, namun karena manajemen SDM 
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terbatas pada pimpinan desa, pemahaman pimpinan desa terkait 

manajemen SDM cukup baik; pemahaman perangkat desa mengenai 

manajemen pelayanan publik cukup baik, namun pelayanan yang 

inovatif belum diterapkan pada semua desa; manajemen aset desa sudah 

baik dengan adanya inventaris desa, lebih dari itu berkaitan dengan 

manajemen kekayaan desa masih kurang karena belum semua desa 

memiliki BUMD yang memanfatkan kekayaan desa; manajemen 

keuangan desa cukup baik. 

c. Kemampuan teknis perakat desa dalam hal pengoprasian komputer 

cukup baik karena kewajiban penggunaan komputer dan rekrutmen 

perangkat desa wajib lulusan SMA/sederajat; kemampaun pelayanan 

publik menggunakan SID masih kurang, terkecuali Desa Hanura yang 

telah menerapkan SID sebagai tolak ukur pelayanan; kemampuan 

pengelolaan website masih kurang karena terbatas pada operator desa, 

sedangkan Hanura sudah baik selain dilakukan oleh pemerintah desa 

pengelolaan website juga dilakukan oleh Hanura Institute sebagai TIM 

IT. 

d. Penyelenggaraan pemerintahan desa, perangkat desa sudah didukung 

kelembagaan pemerintahan desa yang memadai dan telah menyusun 

kelembagaan sesuai peraturan yang berlaku; dan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa, perangkat desa belum didukung 

sarana dan prasarana kantor desa yang memadai, terkecuali Desa 

Hanura. 
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2. Faktor pendukung bagi Desa Hanura ialah kesediaan alat yang sudah cukup 

memadai, aparatur dan tenaga pengelola yang memadai, motivasi dan 

kemauan pemerintah desa untuk berinovasi tinggi. Sedangkan desa lain 

terbatas pada mengikuti aturan dan agenda yang dilaksanakan oleh 

pemerintah Kabupaten untuk turut menyelenggarakan agenda e-

government  ̧juga terkendala jaringan dan peralatan yang belum memadai, 

keinginan aparatur/pemerintah desa belum tinggi. Disamping itu tingkat 

kesejahteraan perangkat desa masih rendah disebabkan desa tidak 

mempunyai kas untuk menunjang, menyebabkan perangkat desa cenderung 

untuk mencari tambahan penghasilan dan kurang memikirkan untuk 

meningkatkan kapasitasnya sebagai perangkat desa. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, peneliti menyusun rekomendasi 

sebagai berikut: 

1. Bagi desa-desa se-Kecamatan Teluk Pandan, perlu pelayanan yang lebih 

inovatif dengan memanfaatkan aplikasi SID dan integrasi pada website desa 

bagi desa-desa di Kecamatan Teluk Pandan serta pemberian payung hukum 

yang jelas dalam pelaksanaan sistem informasi desa (SID) dan pengelolaan 

website—paling tidak pemberian standar yang jelas mengenai bentuk 

sistem informasi desa dan website desa. Pihak Kecamatan perlu 

mengadakan pelatihan dan sosialisasai peraturan-peraturan terkait tentang 

desa, pelatihan management aset dan keuangan desa yaitu terutama terkait 

Pengelolaan Kekayaan Desa. 
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2. Bagi aparatur desa se-Kecdamatan Teluk Pandan perlu adanya sinergisitas 

dan kerjasama dari berbagai pihak desa setidaknya se-Kecamatan Teluk 

pandan dalam penyelenggaraan e-desa; misalnya pembentukan forum 

dimana penyelenggaraan e-desa dilakukan secara bersama-sama sehingga 

tidak terjadi ketimpangan antara desa satu dengan desa lain, pada gilirannya 

peningkatan kapasitas aparatur desa terkait pengelolaan website tidak 

terbatas pada operator desa, misalnya Hanura yang memiliki tim khusus 

dalam pengelolaan website. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, penilitian ini belum lah sempurna – penelitian 

ini melihat beberapa desa yang telah memiliki e-desa, walaupun dengan 

berbagai kendala yang ada. Penelitian selanjutnya, peneliti berharap dapat 

untuk menganalisis kesiapan desa agar penerapan e-desa dapat matang, 

sehingga didapatkan sudah/belum perlunya sebuah desa menerapkan e-

desa. 
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