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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Pengertian dan Konsep Kinerja  

 

 
Kinerja (performance) 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 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. 

Widodo (dalam Pasolong 2008: 175), mengatakan bahwa Kinerja adalah melakukan 

suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil 

seperti yang diharapkan. Menurut Mahsun (2006: 25) mendefinisikan kinerja 

(performance) sebagai suatu gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan 

atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi 

organisasi yang tertuang dalam strategic planing suatu organisasi.  
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“Performance” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kinerja, juga berarti 

prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, atau hasil kerja/unjuk 

kerja/penampilan kerja (BPKP, 2009: 9). Nasucha (2004: 107), kinerja organisasi 

didefinisikan juga sebagai efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi 

kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenan melalui usaha-usaha 

yang sistematik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk 

mencapai kebutuhannya secara efektif. 

Definisi indikator kinerja menurut Dwiyanto (dalam Nasucha, 2004: 119), 

menyebutkan empat indikator untuk menilai kinerja organisasi sektor publik sehingga 

dapat dideskripsikan bahwa suatu organisasi sektor publik dapat disebut atau dinilai 

memiliki kinerja tinggi atau kinerja rendah, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:  

(1) Productivity (produktivitas) adalah ukuran seberapa besar pelayanan publik itu 

menghasilkan sesuai yang diharapkan. Produktivitas merujuk pada hasil kerja 

dari pelayanan yang diberikan organisasi publik.  

(2) Responsiveness (responsivitas) adalah ukuran kemampuan organisasi mengenali 

kebutuhan masyarakat, dengan kata lain responsivitas merupakan daya tanggap 

organisasi publik terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya.  

(3) Responsibility (responsibilitas) adalah ukuran apakah pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. Responsibilitas organisasi 

merujuk pada persesuaian pelaksanaan kerja organisasi dengan prosedur dan taat 

kerja yang berlaku.  
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(4) Accountability (akuntabilitas) adalah ukuran seberapa kebijakan dan kegiatan 

sektor publik dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau konsisten dengan 

kehendak rakyat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Pada era reformasi istilah kinerja bagaikan barang komoditi yang laris dijual, baik 

dijual oleh mereka dari kalangan praktisi, pemerhati, maupun akademisi. Kendati 

sesungguhnya belum diketahui dan di pahami secara benar apa yang dimaksud 

dengan kinerja, bagaimana ukuran kinerja, dan bagaimana upaya untuk meningkatnya 

kinerja. Jika dilacak, kinerja berasal dari kata “Performance”, yang artinya daya guna, 

prestasi atau hasil. Menurut (Widodo ,2005: 78) kinerja adalah merupakan suatu 

kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil 

seperti yang diharapkan. Sementara itu, kinerja sebagai kata benda mengandung arti 

“Thing Done” (suatu hasil yang telah dikerjakan). Sedangkan dalam (Sudarto ,1999: 

3) mengungkapkan, bahwa Kinerja merupakan sebagai hasil atau unjuk kerja dari 

suatu organisasi yang dilakukan oleh individu yang dapat ditunjukkan secara konkret 

dan dapat di ukur.  

Kinerja individu perorangan (individual performance) dan organisasi (organizational 

performance) memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi 

tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan 

atau dijalankan oleh kelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi tersebut. Sementara itu, individu atau sekelompok orang 

sebagai pelaksana dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan 

baik, sangat tergantung kepada struktur (manajemen dan teknologi) dan sumber daya 
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lain, seperti keuangan dan peralatan yang dimiliki oleh organisasi. Dengan demikian, 

kinerja lembaga (organisasi) salah satunya ditentukan oleh kinerja sekelompok orang 

sebagai pelaku organisasi. (Linda Muchacha Paramitha, Jurnal Adminitrasi Publik 

(JAP), Vol. 1, No. 4, Hal 91-100| 93) 

Salah satu kinerja aparat dapat diartikan sebagai suatu bentuk ukuran efisiensi dan 

efektivitas tidaknya suatu organisasi dijalankan. Sedangkan menurut (Handoko ,1986: 

7) mengungkapkan untuk mengukur kinerja (performance) seseorang ada dua 

konsepsi utama yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Efisiensi ini merupakan konsep 

matematis atau merupakan perhitungan rasional keluaran yang lebih tinggi (hasil, 

produktivitas, performance) disbanding masukan-masukan (tenaga kerja, bahan, 

uang, mesin, dan waktu). Dengan kata lain dapat memaksimumkan keluaran dengan 

masukan terbatas. Sedangkan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan 

yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Seorang karyawan yang efektif adalah seorang yang dapat memilih pekerjaan yang 

dapat dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan. 

Berdasarkan berbagai pernyataan tentang kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kinerja adalah Perbuatan, Penampilan, Prestasi, daya guna dan untuk kerja dari suatu 

organisasi atau individu yang dapat ditunjukkan secara nyata dan dapat 

diukur.Bertitik tolak dari kata kinerja di atas maka dapat kita bahas tentang 

pengertian kinerja aparat di mana kinerja aparat tidak lain dari hasil kerja pegawai 

aparat, pengertian aparat itu sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah 



13 

 

orang yang bekerja pada pemerintahan. (Linda Muchacha Paramitha, Jurnal 

Adminitrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 4, Hal 91-100| 93) 

Instrumen pengukuran kinerja merupakan alat yang dipakai untuk mengukur kinerja 

individu seorang pegawai, (BPKP, 2009: 9) Substansi instrumen pengukuran kinerja 

ini terdiri atas aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan tugas dan 

yang dapat diukur meliputi :  

a. Prestasi kerja (achievement): yaitu hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas 

baik secara kualitas maupun kuantitas kerja.  

b. Keahlian (skill): yaitu kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai dalam 

menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Keahlian ini bisa dalam 

bentuk kerja sama, komunikasi, inisiatif, dan lain-lain.  

c. Perilaku (attitude): yaitu sikap dan tingkah laku pegawai yang melekat pada 

dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pengertian perilaku di 

sini juga mencangkup kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin.  

d. Kepemimpinan (Leadership): ini menyangkut tentang kemampuan manajerial dan 

seni dalam member pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan 

pekerjaan secara tepat dan cepat termasuk pengambilan keputusan dan penentuan 

prioritas.  
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Dalam kinerja juga sangat dibutuhkan suatu pengelolaan atau yang biasa disebut 

dengan manajemen, hal tersebut nantinya akan berkaitan dengan tingkan keberhasilan 

dari suatu kinerja dalam mencapai suatu tujuan atau goal, kata pengelolaan 

sebenarnya dapat disamakan dengan manajemen, berarti pula pengaturan atau 

pengurusan ( Suharsini Arikunto, 1993: 31). Menurut Stoner (dalam Kaho 1997: 228) 

manajemen dapat dilihat sebagai proses, yakni: proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Maka, pengelolaan dapat diartikan 

sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang 

untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Sesuai dengan 

pernyataan Giffin dalam jurnal yang beralamat di  

“management is the process of planning and decision making, organizing, 

leading and controlling and organization human, financial, physical and 

information recources to archieveorganizational goals in an efficient and 

effective manner”. (manajemen adalah suatu proses perencanaan, 

pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian 

organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk 

mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

 

Menurut Nanang Fattah (2004: 1) dalam proses manajemen terlihat terlibat fungsi-

fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pemimpin (leading) dan 

pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses 

merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi 

dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. 

Sedangkan, menurut Sahdan, dkk. (2006: 23) pengelolaan meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.  
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Berdasarkan definisi manajemen di atas secara garis besar tahap-tahap dalam 

melakukan manajemen meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 

dan pengawasan. Dalam penelitian ini proses pengelolaan meliputi proses 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. 

B. Desa dan Pemerintahan Desa 

Sejarah pengaturan Desa menurut Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 telah 

ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya 

Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang 32 tahun 2004 yang dimaksud desa atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia, selanjutnya Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan 

pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, 

demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan 

penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan 

kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan ( Lembar BAB I Ketentuan Umum  Undang-Undang 32 tahun 2004, dan 

diatur lebih khusus pada   Undang-Undang  No.6 tahun 2014 tentang Desa). 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-

istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di 

daerah Kabupaten (Sri Kartini 2000:22), dalam  pengertian lain pengertian desa 

adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur sosial, politis, dan 

kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan 

daerah-daerah lain.(R.Bintaro, 1969:95) 

Desa menurut HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” 

menyatakan bahwa: (HAW.Widjaja,2003:3) 

“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan 

pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”. 
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Dalam pengertian Desa menurut HAW. Widjaja dan UU nomor 32  tahun 2004 di 

atas sangat jelas sekali 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. Sehingga dengan Otonomi  Desa yang kuat akan mempengaruhi secara 

signifikan perwujudan Otonomi Daerah. 

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

Pemerintahan Desa diartikan sebaga: 

“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”. 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintahan Desa adalah 

kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa 

yaitu Kepela Desa dan Perangkat Desa. 

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 
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perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 

diatur dalam undang-undang”.  

Kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah 

Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada 

dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah 

dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, 

pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan 

ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan 

pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. 

Menurut Roucek dan Warren (1962), masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai 

berikut: (Studio Perencanaan Desa 2011.  http://desalebakjabung.wordpress.com. 

Akses (02/03/2014) 

1. Besarnya peranan kelompok primer 

2. Faktor geografik yang menentukan sebagai dasar pembentukan 

Kelompok/asosiasi. 

3. Hubungan lebih bersifat intiem dan awet 

4. Homogen 

5. Mobilitas sosial rendah 

6. Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi 

7. Populasi anak dalam proporsi yang lebih besar 

 

 

http://desalebakjabung.wordpress.com/
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C. Manajemen dan Administrasi Desa 

Administrasi berhubungan dengan kegiatan kerja sama yang dilakukan manusia atau 

kelompok sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Untuk lebih memahami 

mengenai Administrasi Pemerintahan Desa, maka penulis akan menjelaskan terlebih 

dahulu apa yang dimaksud dengan Administrasi, Administrasi Pemerintahan, 

Administrasi Pemerintahan Desa. 

Administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara 

sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan 

memperoleh kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. 

Admistrasi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sebelumnya, 

apabila administrasi ditelaah lebih dalam, terlihat bermacam-macam cara atau 

pekerjaan yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan. 

Administrasi Pemerintahan berasal dari istilah asing Administration (inggris) atau 

Bestuurs Administrasi (Belanda) dapat diartikan sebagai berikut: 

1. fungsi-fungsi pengendalian administrasi oleh badan-badan atau instansi 

Pemerintah dari segala tingkatan guna melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan 

Pemerintah sesuai dengan wewenang masing-masing seperti ditetapkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Penggunaan prinsip-prinsip serta ilmu administrasi Negara oleh badan-badan atau 

instasi Pemerintah agar terdapat tertib administrasi ialah kegiatan yang berhubungan 

dengan penyusunan organisasi, pembagian wewenang, hubungan kerja, koordinasi, 



20 

 

sinkronisasi, delegasi wewenang, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 

sebagainya. 

Administrasi Pemerintahan Desa adalah semua kegiatan atau proses yang 

berhubungan dengan pelaksanaan dari tujuan Pemerintah Desa, di dalam pelaksanaan 

administrasi Pemerintahan Desa peraturan-peraturan di dalam tersebut merupakan 

landasan mengenai struktur, pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab 

Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Pamong Desa sejak tahun 1905. Seperti yang kita 

ketahui Administrasi merupakan kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh 

sekelompok orang/organisasi dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Sama halnya dengan Administrasi Pemerintah Desa yang merupakan 

suatu organisasi yang dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih langsung oleh rakyat 

dan dibantu oleh perangkat-perangkat Desa lainnya.  

Menurut supriadi dalam bukunya “Desa Kita” mengartikan tentang Administrasi 

Pemerintahan Desa adalah : ( Supriadi, M. 1984:48) 

“Semua kegiatan yang bersumber pada wewenang Pemerintah Desa yang 

terdiri atas tugas-tugas, kewajiban, tanggung jawab dan hubungan kerja, yang 

dilaksanakan dengan berlandaskan peraturan-peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, guna menjalankan Pemerintahan Desa”. 

Administrasi Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang dilakukan Pemerintah 

Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat-perangkat Desa 

lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. 
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D. Keuangan Desa Penunjang Pengembangan Potensi Desa 

 

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan 

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.  

Kegiatan Tata Usaha Keuangan Pemerintahan Desa diantaranya yaitu : 

1. Kepala desa berkewajiban mengelola mengenai pendapatan dan pengeluaran  

keuangan desa. 

2. Mengerjakan pembukuan mengenai pendapatan dan pengeluaran keuangan milik 

Pemerintah Desa. 

3. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa. 

4. Membuat pertanggungjawaban keuangan desa. 

5. Dan lain sebagainya. 

Pendapatan Desa ialah segenap penerimaan yang sah yang dapat dinilai dengan uang 

Sedangkan yang dimaksud dengan sumber-sumber ialah sumber-sumber pendapatan 

Desa yang pada umumnya sebagai berikut: 

1. Sumbangan-sumbangan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang 

perlu merealisasikan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 

masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Adapun jenis-jenis 

sumbangan dari Pemerintah Pusat, adalah sebagai berikut :  

a. Bantuan, subsidi, atau sumbangan dari Pemerintah Pusat. 

b. Bantuan dari Pemerintah Provinsi. 
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c. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten. 

d. Sumbangan atau hadiah dari panitia-panitia perlombaan, dan 

e. Sebagian pajak dan retsibusi yang diberikan kepada Desa. 

2. Dari masyarakat adalah sumber dari masyarakat dikenal dengan berbagai sebutan, 

seperti : pungutan desa, gotong royong, swadaya, iuran, urunan, dan lain-lain. 

3. Dari pihak ketiga adalah Pemerintah Desa dapat menerima sumber dari pihak 

ketiga yang bersifat tidak mengikat dan sah. Misalnya dari yayasan, badan-badan 

dan organisasi. 

4. Dari kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa 

bersangkutan, kekayaan desa tersebut di atas terdiri atas : 

a. Tanah kas 

b. Pasar desa  

c. Bangunan desa 

d. Objek rekreasi yang diurus desa 

e. Pemandian umum yang diurus desa 

f. Hutan desa 

g. Tempat-tempat pemancingan di hutan 

h. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa 

i. Jalan desa 

Sumber pendapatan Desa menurut Prof. Drs HAW. Widjaja dalam bukunya yang 

berjudul “Otonomi Desa”, sumber pendapatan Desa terdiri atas: 

1. Sumber Pendapatan Desa. 
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Sumber pendapatan desa terdiri atas : pendapatan asli desa yang meliputi :Hasil usaha 

desa;Hasil kekayaan desa;Hasil swadaya dan partisipasi;Lain-lain pendapatan asli 

desa yang sah. 

a. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi : 

1) Bagian perolehan pajak dan retsibusi daerah masing-masing sebesar 10% 

untuk dana alokasi desa; dan 

2) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

a) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. 

b) Sumbangan dari pihak ketiga 

c) Pinjaman desa 

2. Pemilikan dan Pengelolaan, yang meliputi : 

a. Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak 

dibenarkan diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pemberdayaan 

potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dilakukan antara lain 

dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMD), kerja sama dengan 

pihak ketiga dan wewenang melakukan pinjaman.  

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak maupun retribusi 

yang telah dipungut oleh Daerah Kabupaten tidak dibenarkan adanya 

pungutan oleh Pemerintah Desa. Pendapatan Daerah dari sumber tersebut 

terus harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian 

secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk 

menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya. 
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b. Kegiatan pengelolaan APBDes yang ditetapkan setiap tahun meliputi 

penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta 

perhitungan anggaran. 

 

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-undang 

No.6 Tahun 2014 Tentang Desa bersumber dari:  

a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;  

b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  

c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;  

d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/Kota;  

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;  

f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan  

g. lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

Menurut Soemantri tujuan Alokasi Dana Desa sebagai berikut: 

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan 

b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat 

desa dan pemberdayaan masyarakat 

c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan 

d. Meningkatkanpengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam 

mewujudkan peningkatan sosial 
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e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat 

f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka 

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat 

g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat 

h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes)  

(Soemantri  2011: 157) 

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, Dalam 

rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian 

kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk,  Belanja Desa diprioritaskan 

untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa 

dan  sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah.  Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 74 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak terbatas pada 

kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat Desa.  

E. Potensi Desa dan Upaya Pembangunan Desa 

Potensi desa adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang 

dimiliki desa, potensi desa ini meliputi sumber-sumber alami dan sumber manusiawi 

yang tersimpan  dan yang dapat diharapkan manfaatnya bagi kelangsungan dan 

perkembangan desa. Potensi desa yang ada meliputi potensi fisik yaitu ; 
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1.Unsur tanah, dimana tanah ini merupakan factor terpenting bagi penghidupan warga 

desa  

2.Unsure air, yang menentukan bagi kepentingan sehari-hari dan pengairan  

3.Cuaca dan iklim yang menjadi peranan penting bagi desa agraris  

4.Ternak, yang  berfungsi sebagai sumber tenaga hewan, sumber bahan makanan dan 

sumber keuangan  

5.Manusia, dalam arti tenaga kerja sebagai pengolah, produsen dan konsumen 

(http://kopite-geografi.blogspot.com/2012/12/potensi-desa-.html) 

 

Disamping potensi fisik, potensi non fisik tidak dapat diabaikan sebagai “the man 

behind the gun “. Potensi non fisik yaitu ; 

a. Masyarakat desa, yang hidup berdasarkan gotong-royong dan dapat merupakan 

suatu kekuatan berproksi dan kekuatan membangun.  

b. Lembaga social, lembaga pendidikan dan lembaga lain yang dapat memberikan 

bantuan social serta bimbingan dalam dalam arti positif. 

c. Aparatur  dan pamong desa, yang menjadi sumber kelancaran dan tertibnya jalan 

roda pemerintahan desa. (http://kopite-geografi.blogspot.com/2012/12/potensi-

desa-.html) 

Selain itu potensi desa juga disebut sebagai sebagai sumber daya manusia yang 

terdapat di desa yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat desa. 

Dengan demikian dalam usaha mengembangkan desa perlu  ada:  

1. Pemimpin desa yang mampu membimbing dan mengetahui besar lingkungan 

desa. Jadi perlu penataan / upgrading rural leaders. 
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2. Aparatur desa yang memilikitertib administrasi desa. Perlu peningkatan dalam 

seluk-beluk keadministrasian dan tata usaha kantor. 

d. Warga desa, yang dapat menyesuaikan dengan pembangunan desa dalam arti 

sempit dan luas. (http://kopite-geografi.blogspot.com/2012/12/potensi-desa-.html) 

Penatarn dalam bidang usaha-usaha/menambah hasil bbumi dan sebagainya perlu 

diadakan secara continue. Untuk kesemuanya ini unsure-unsur pimpinan desa, 

aparatur desa dan warga desa menentukan tingkat/stadium desa. 

Desa dengan perkembangannya bisa dilihat dengan cara yaitu membangun, 

membangun desa adalah merespon tiga lingkungan desa yaitu alami budaya dan 

social ekonomi dengan cara yang tepat. Perkembangan desa juga bias dirasakan 

adanya alat transfortasi bagi masyarakat, dengan adanya alat-alat semacam itu, bias 

sedikit membantu suatu desa itu untuk maju,karena ditinjau dari sisi potensi fifiknya 

saja sudah melimpah ruah, apalagi kalau memang cirri-ciri desa itu berkembang juga 

baik maka sudah sepantasnyalah sumber daya manusianya juga tidak 

ketinggalan,karena perkembangnya suatu desa itu juga di dorong akan penduduk-

penduduk yang bermukum di desa tersebut,bias penduduk desa itu melestarikan 

potensi yang ada maka baik lah perkembangan desa tersebut secara keseluhan. 

Contohnya saja kalau dilihat dikawasan aceh di daerah aceh selatan, disitu memang 

sudah sangat bagus sekali baik itu dari potensi fisiknya maupun nonfisik,terdapatnya 

pohon pala, lalu siapa yang mengolah kalau bukan penduduk di sekitarnya,guna 

melestarikan dan mengembangan apa yang sudah di sediakan di alam khususnya di 
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desa tresebut, sehingga maju lah suatu desa(tidak tertinggal) sesuai dengan 

pengetahuan dan pendidkan yang di ajarkan di setiap masing-masing desa.  

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi perkembangan desa adalah sebagai 

berikut: 

1. Letak desa 

2. Keadaan iklim  

3. Kesuburan tanah  

4. Tata air 

5. Keadaan ekonomi 

6. Keadaan budaya 

Ditinjau dari perkembangan desa berdasarkan mata pencaharian penduduk yaitu ; 

1. Desa petani 

2. Desa nelayan  

3. Desa industry 

(http://kopite-geografi.blogspot.com/2012/12/potensi-desa-.html) 

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 sehingga diperoleh keuntungan satu 

sama lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan 

infrastruktur, tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dalam arti bahwa 

pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan. 
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Pertumbuhan yang terjadi sebagai akibat adanya pembangunan, secara umum, tingkat 

kemajuan suatu desa ditentukan oleh Potensi desa, yang mencakup potensi sumber 

daya alam, masyarakat desa, dan aparatur desa seperti Badan Perwakilan Desa 

(BPD). Pendidikan seperti perpustakaan desa, kelompencapir, penyuluhan, 

simulasi,dan lain-lain. Kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, dan BKIA. Ekonomi, 

seperti Koperasi Unit Desa (KUD) dan lumbung desa. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Desa) 

Berikut beberapa potensi desa yang dapat dikembangkan dalam setiap desa dalam 

rangka untuk memajukan desa dan mensejahterakan masyarakatnya antara lain: 

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha 

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola 

aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat Desa.( Lembar Pendahuluan UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa) 

Badan Usaha Milik Desa (atau disingkat BUMDes) merupakan usaha desa yang 

dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat 

mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. 

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat 

desa setempat. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Desa
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Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja 

sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat 

melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.          

( BUMDesa, http://id.wikipedia.org.akses (02/03/2014) 

BUMDes merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam 

jenis potensi. Pemberdayaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan 

kesejahteran ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. 

Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan 

sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan 

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. 

Tujuan didirikannya BUMDes adalah dalam rangka memperkuat perekonomian desa 

yang dalam arti detil adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas penghidupan 

masyarakat desa tersebut, yang ditinjau dari segi ekonomi desa. Itulah mengapa 

dalam melaksanakan kegiatannya, BUMDes harus berorientasi pada kebutuhan dan 

potensi desa. 

Usaha yang dikembangkan Bumdes adalah yang merupakan potensi di desa itu, 

sehingga akan lebih baik lagi jika potensi tersebut adalah potensi yang unik dan khas 

serta memenuhi syarat sebagai pemenuhan kebutuhan msyarakat. Potensi desa yang 

bagus dikembangkan adalah sumber daya desa yang belum optimal dieskplorasi, atau 

http://id.wikipedia.org.akses/
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bisa juga usaha-usaha masyarakat yang secara parsial belum terakomodasi dan 

terkendala oleh banyak hal, apakh dari segi modal, pemasaran atau dari lainnya. 

Tujuan lain pembentukan BUMDes yaitu peningkatan Pendapatan Asli Desa 

(PADesa). Jika PADesa bisa ditingkat maka secara makro ekonomi desa, akan 

didapat dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut. 

Sehingga apabila pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik, diharpkan akan 

berimbas pada naiknya kualitas hidup masyarakat serta pembangunan desa. 

Menurut Ginanjar dalam Riyadi (2005: 04) mengatakan bahwa pembangunan 

merupakan suatu proses perubahan yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan 

secara terencana. Sedangkan menurut Saul M. Katz dalam Yuwono (2001: 47) 

pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu 

keadaan yang dipandang lebih bernilai. Dari konsep tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pembangunan merupakan suatu usaha perubahan untuk menjadi keadaan 

kearah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.  

 

Pembangunan kawasan perdesaan menjadi sangat penting karena sebenarnya hal itu 

menunjukkan bahwa merupakan masalah yang terpenting yang dihadapi oleh negara-

negara yang sedang berkembang, yang umumnya ditandai dengan adanya perbedaan 

tajam terutama pada tingkat pola hidup antara masyarakat kota dengan masyarakat 

desa. Dalam pembangunan pedesaan yang akhir-akhir ini mendapat respon yang 

bagus dari pemerintah karena merupakan salah satu dari tujuan pemerintahan adalah 

menjadikan masyarakat yang makmur, sejahtera dan memperoleh kehidupan yang 
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layak. Mengutamakan manusia dalam proyek-proyek pembangunan pedesaan 

dipandang manusiawi dari para perencana juga dapat pula diartikan sebagai suatu 

permintaan yang sungguh-sungguh agar memberikan prioritas pada faktor dasar 

dalam pembangunan pedesaan. Proyek-proyek pembangunan potensi pedesaan adalah 

sarana bagi pertumbuhan dan perubahan dalam hal-hal yang berhubungan dengan 

ekonomi.  

 

F. Kerangka Pikir 

 

Kinerja dapat diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut 

mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini 

berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada 

tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak dapat mungkin dapat 

diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja aparatur pemerintahan Desa Taman 

Negeri, Kecamatan Way Bungur Lampung Timur dalam pengembangan potensi desa 

(berfokus pada Prestasi Kerja, Keahlian, Perilaku dan Kepemimpinan) dan 

mengetahui faktor pendukung dalam pengembangan potensi desa.  

 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut akan diketahui kinerja aparatur Pemerintahan 

Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur Lampung Timur dalam pengembangan 

potensi desa. Pengembangan potensi desa oleh pemerintah desa akan berimplikasi 

pada pembangunan dan kesejahteraan perdesaan. Pengembangan potensi desa dapat 

terlihat dari segi kinerja pemerintah dan pemberdayaan masyarakatnya secara utuh. 
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Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut 
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