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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

HAW. Widjaja dan UU nomor 32  tahun 2004 menyebutkan bahwa desa merupakan 

Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Pemahaman bahwa 

desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan 

masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa 

yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang 

seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah, Karena dengan Otonomi  desa 

yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. 

Pemerintahan Desa menurut HAW. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” 

(2003:3) diartikan sebagai: 

“Penyelenggaraan Pemerintahan desa merupakan Subsistem dari sistem 

penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa 

bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan desa dan 

menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintahan Desa adalah 

kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa 

yaitu Kepela Desa dan Perangkat Desa. 
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Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan 

masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang 

berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 

adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 

diatur dalam undang-undang”.  

Pemerintah Desa dijalankan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana 

teknis sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Desa juga memiliki potensi 

yang dapat dikembangkan berupa aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.  

Tugas kepala Desa adalah menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan 

ketentraman, serta menjaga supaya hukum yang dilanggar tidak di ulang kembali, 

sedangkan tugas dan fungsi aparatur desa meliputi  

Kinerja (performance) yang berkaitan dengan aparatur desa adalah gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam 

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

planing suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi 

atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui 

hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan 
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yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan, atau target-

target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang 

atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. (Maya 

Rosalina, eJournal pemerintahan integratif 2013) 

Efisiensi dan efektivitas pemerintahan desa berkaitan dengan bagaimana 

kelembagaan didaerah mampu melakukan fungsi-fungsi penyelenggaraan dengan 

responsif sesuai dinamika di masyarakat secara transparan. Peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat, upaya menarik investor ke daerah serta kejelasan pembagian 

antara kewenangan pusat dan daerah merupakan hal-hal nyata yang coba dicapai dari 

pelaksanaan otonomi daerah (Mochammad Jasin Dkk, 2007:3) 

Keberhasilan suatu wilayah itu dilihat dari bagaimana pembangunan di desa, apakah 

sudah mensejahterakan masyarakatnya atau tidak. Pengembangan potensi di desa 

tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan kota, desa dan kota memiliki potensi yang 

berbeda sehingga dengan memadukan keduanya diperoleh keuntungan satu sama 

lainnya, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan infrastruktur, tidak 

dapat dipisahkan dari pertumbuhan dalam arti bahwa pembangunan infrastruktur 

dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan. 

Pembangunan yang mendorong tingkat pertumbuhan suatu desa, secara umum dapat 

digambarkan dengan tingkat kemajuan suatu desa yang diperoleh dari potensi desa, 

antara lain mencakup potensi sumber daya alam, masyarakat desa, dan aparatur desa 

seperti Badan Perwakilan Desa (BPD). Pendidikan seperti perpustakaan desa, 



4 

 

kelompencapir, penyuluhan, simulasi,dan lain-lain. Kesehatan, seperti puskesmas, 

posyandu, dan BKIA. Ekonomi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD) dan lumbung 

desa.(http://wikipedia.com) 

Desa Taman Negeri di Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur 

merupakan desa berkembang dengan mayoritas penduduk adalah petani dan 

pedagang, selain itu desa tersebut merupakan desa yang sudah cukup maju dibanding 

dengan desa-desa lain hal tersebut berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan 

beberapa kelembagaan potensi desa seperti UPK, BPD, BUMDES,KUD dan 

sebagainya yang tidak dijalankan semestinya sebagai penunjang untuk 

mensejahterakan masyarakatnya. Selain itu apabila dilihat dari segi jumlah penduduk 

yang cukup banyak serta dilihat khususnya jumlah pemuda yang ada masih kurang 

diberdayakannya pemuda tersebut dalam sebuah wadah pengembangan kepemudaan 

baik karang taruna maupun bidang keolahragaan. 

Potensi desa yang dapat digali dari Desa Taman Negeri Way Bungur Lampung Timur 

antara lain meliputi potensi sumber daya manusianya, dengan jumlah penduduk 

kurang lebih 3167 jiwa dengan suku mayoritas adalah Jawa yang berada di daerah 

yang meliputi Desa Taman Negeri memberi kemungkinan besar untuk dapat 

mengembangkan potensi desa khususnya dibidang pertanian maupun peternakan, 

selain itu dekatnya wilayah desa dengan Taman Rekreasi Way Kambas 

memungkinkan sekali penduduk dapat mengembangkan upaya potensi desa rekreasi 

untuk menambah daya tarik bagi pengunjung, lahan pertanian yang berada di desa 

tersebut sebenarnya adalah merupakan lahan hutan yang telah lama dibuka saat 
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transmigrasi besar-besaran ketika tahun 1980 an, sehingga dari lahan tersebut yang 

sebagian luasnya adalah dataran sehingga memungkinkan untuk dijadikan lahan 

pertanian. 

Desa Taman Negeri memiliki prospek yang kuat untuk berkembang menjadi desa 

yang berkembang. Analisi potensi Desa Taman Negeri yang mendukung adalah 

sebagai berikut:  

a. Desa Taman Negeri merupakan kawasan pertanian yang subur dengan 

penghasilan pertanian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk desa, 

dengan hasil pertaniannya meliputi padi, singkong serta tanaman hortikultura 

yang lain. 

b. Memiliki pendukung dalam bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan tetapi 

sayangnya dalam hal ini belum memiliki kelompok tani yang terdidik secara 

spesifik, serta belum dibentuknya koperasi usaha bersama. 

c. Memiliki industri rumah tangga sebagai pendukung usaha desa. ini artinya bahwa 

Desa Taman Negeri memiliki prospek pertumbuhan dan perkembangan yang baik 

ke depan, hal ini dapat dilihat dari beberapa warga di desa tersebut banyak 

memiliki industry rumahan yang menghasilkan produk makanan. 

d. Tingkat Sumber Daya Manusia muda yang cukup dalam bidang pendidikan untuk 

dikembangkan dalam kelembagaan desa, tetapi dalam hal ini dalam observasi 

para pemuda di Taman Negeri masih kurang diberdayakan dan di ikut sertakan 

dalam kelembagaan desa seperti karang taruna maupun bidang olahraga. 
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Dalam menjalankan Pemerintah Desa di Desa Taman Negeri penulis mengamati 

ketika mengadakan observasi adalah masih kurang berjalan dengan baik beberapa 

unit potensi desa berupa usaha desa seperti Koperasi Desa,Unit Karang Taruna dan 

sebagainya yang belum secara optimal dijalankan sebagai program desa hal tersebut 

diakibatkan karena aparatur desa yang juga kesehariannya merupakan petani padahal 

dari segi pendidikan dan SDM yang cukup berkualitas karena sibuk oleh 

kesehariannya untuk bercocok tanam sehingga kurang menyempatkan untuk 

mengembangkan potensi desa. 

Kapasitas Aparatur Desa sebagai pelaksana pengembang potensi desa menjadi faktor 

penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai ADD. 

Kemampuan dan keterampilan Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan 

merupakan dasar dari pelaksanaan Pemerintahan khususnya dalam mengelola  dan 

mengembangkan potensi desa baik fisik maupun non fisik. Pada kenyataannya di 

Desa Taman Negeri Potensi sumber daya manusia sebagai pelaksana Perangkat Desa 

khususnya untuk mengembangkan potensi Desa dirasa kurang memadai jumlahnya 

karena tidak semua perangkat desa berlatar belakang dari perguruan tinggi, 

berdasarkan pra-riset tersebut di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur 

Kabupaten Lampung Timur. Kondisi ini berdampak pada kurangnya pemanfaatan 

potensi Desa sebagai penunjang keberhasilan dalam membangun desa dan 

mensejahterkan masyarakatnya. 

 

Mengingat potensi desa yang cukup banyak dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

demi tercapainya kesejahteraan dalam pembangunan di desa Taman Negeri agar 
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berjalan efektif dan efisien, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  

“Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Potensi Desa (Studi Di 

Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Lampung Timur)”, agar dapat menjadi 

bahan referensi bagi Pemerintah Daerah Way Bungur maupun Pemerintah Desa 

Taman Negeri untuk lebih memahami dalam mengembangkan potensi desa. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah 

dalam penelitian adalah: 

1. Bagaimanakah Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Taman Negeri, Kecamatan 

Way Bungur Lampung Timur dalam pengembangan potensi desa? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan adalah  

1. Untuk mengetahui Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Taman Negeri, 

Kecamatan Way Bungur Lampung Timur Dalam Pengembangan Potensi Desa. 

D. Kegunaan Penelitian 

 

1. Kegunaan Teoritis 

Turut mengembangkan teori-teori ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan 

manajemen pemerintah khususnya pemerintahan desa selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu dan pengembangan 
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pengetahuan pada jurusan Ilmu Pemerintahan. Selain itu diharapkan juga bisa 

dijadikan bahan rujukan bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan dikemudian hari. 

2. Kegunaan Praktis 

Sebagai masukan dan informasi bagi aparat pemerintah desa khususnya di Desa 

Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Lampung Timur dalam meningkatkan 

kinerjanya. 


