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Bab 4
ANALISIS KESIAPAN DESA

MENUJU OTONOMI DAERAH

4.1. Identifikasi

Identifikasi kelembagaan desa ini didasarkan pada hasil
penelitian terhadap desa-desa sampel dari seluruh kecamatan
yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Pemilihan desa sam-
pel didasarkan pada pengelompokan desa yang disesuaiakan
dengan tingkat perkembangan desa menurut ukuran pihak
kabupaten dengan menggunakan tiga kategori, yaitu desa maju,
sedang dan tertinggal. Berdasarkan kategori ini tim peneliti
mengambil desa sampel sesuai yang direkomendasikan oleh
pihak kabupaten. Sementara untuk melihat kondisi yang
sebenarnya di lapangan tim peneliti memiliki ukuran tersendiri
tentang status kemajuan desa.

Tim melihat status maju atau tidaknya suatu desa ber-
dasarkan kriteria berikut:

1. Infrastruktur desa (seperti bangunan dan ruang kantor,
sarana dan prasarana kerja berupa meja kursi, lemari, dan
lain-lain) tersedia dalam kondisi yang baik.

2. Struktur kelembagaan desa terpenuhi.
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3. Seluruh aparat desa memahami dan menjalankan kerja
sesuai fungsi dan tugasnya.

4. Kantor berfungsi maksimal untuk pelayanan masyarakat.

Berdasarkan kriteria di atas desa yang dikategorikan maju
adalah desa yang memenuhi seluruh kriteria di atas, yang
sedang adalah desa yang hanya memenuhi tiga unsur kriteria,
dan yang tertinggal hanya memenuhi dua unsur atau kurang
dari dua unsur dari kriteria.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada seluruh desa
sampel, ditemukan bahwa seluruh desa sampel hampir tidak
ada desa dapat dikategorikan maju karena sangat sedikit desa
yang dapat memenuhi keriteria di atas. Hanya dua desa yang
dapat dikategorikan maju, yaitu Desa Pulau Lancang Kecamatan
Benai dan Desa Pasar Cerenti Kecamatan Cerenti. Kedua desa
ini dapat dinilai telah memenuhi kriteria, meskipun masih ada
kekurangan yang perlu pembenahan terutama dari infra-
struktur yang masih perlu peningkatan. Sementara desa-desa
lainnya masih relatif berada di belakang kedua desa dengan
keadaan yang rata-rata hampir sama. Untuk lebih jelas dapat
dilihat keadaan desa-desa sampel sebagai berikut.

4.1.1. Desa Pulau Lancang

Desa Pulau Lancang telah memiliki sarana pemerintahan
desa berupa kantor dan ruang kerja. Kondisi kantor masih
dalam kondisi baik. Sarana-sarana pendukung lainnya seperti
meja dan kursi kerja, lemari dokumen, tersedia dan masih bisa
digunakan. Alat tulis yang tersedia teridiri dari satu buah
komputer dan satu buah mesin ketik manual dalam kondisi
yang masih bisa digunakan. Desa ini merupakan satu-satunya
desa sampel yang telah meggunakan komputer dalam
pelayanan administrasi desanya, dan aliran listrik sudah masuk
ke kantor desa. Data base desa seperti monografi desa tidak
tersedia.
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Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga, BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang Wakil Ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Lembaga
BPD telah memiliki kantor yang digabung menjadi satu dengan
Kantor Kepala Desa.

Di desa ini juga telah dibentuk LPM, terutama dalam
rangka mempersiapkan diri untuk menerima luncuran dana
ADD sebesar Rp. 50 juta untuk tahun 2007 ini dari pihak
kabupaten. Keanggotaan LPM diambil dari masyarakat yang
memiliki keahlian dalam menangani proyek, terdiri dari satu
orang ketua dan dua orang anggota.

4.1.2. Desa Ingu

Desa Ingu tidak memiliki sarana pemerintahan desa
berupa kantor, sehinggga fungsi kantor dialihkan ke rumah
Kepala Desa atau Sekretaris Desa. Karena itu program desa
kedepan yang sangat mendesak adalah merencakan mem-
bangun kantor desa yang baru dengan menggunakan dana
ADD. Sarana-sarana pendukung lainnya seperti meja dan kursi
kerja, lemari dokumen, sudah dalam keadaan rusak dan tidaak
bisa digunakan. Alat tulis yang tersedia teridiri dari satu buah
mesin ketik manual dalam kondisi yang masih bisa digunakan.
Data base desa berupa monografi desa tidak tersedia.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga, BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
ini (2007 akhir) lembaga BPD ini masih belum memiliki kantor
maupun sarana kerja.

LPM juga telah terbentuk terutama dalam rangka
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mempersiapkan diri untuk menerima luncuran dana ADD
sebesar Rp. 50 juta pada tahun 2007 ini dari kabupaten.
Keanggotaan LPM diambil dari masyarakat yang memiliki
keahlian dalam menangani proyek, terdiri dari satu orang ketua
dan dua orang anggota. Dalam pelaksanaan tugasnya LPM
adalah pelaksana teknis pembangunan desa (pelaksana proyek
pembangunan khususnya fisik) dan bertanggung jawab pada
Kepala Desa.

4.1.3. Desa Ujung Tanjung

Desa Ujung Tanjung tidak memiliki sarana pemerintahan
desa berupa kantor, karena fisik kantor sudah dalam kondisi
rusak dan tidak bisa digunakan. Seluruh perangkat desa hanya
berkantor di rumah, karena itu Kepala Desa dan Sekretaris
Desa memberi pelayanan kepada masyarakat di rumah. Untuk
mengatasi keadaan ini aparat desa merencakan membangun
kantor desa yang baru dengan menggunakan dana ADD.
Sarana-sarana pendukung lainnya seperti meja dan kursi kerja,
lemari dokumen, sudah dalam keadaan rusak dan tidaak bisa
digunakan. Alat tulis yang tersedia teridiri dari satu buah mesin
ketik manual dalam kondisi yang masih bisa digunakan. Data
base desa, berupa monografi desa tidak tersedia.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga, BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
ini (2007 akhir) BPD masih belum memiliki kantor maupun
sarana kerja.

Sebagaimana desa lainnya, LPM Desa Ujung Tanjung
telah terbentuk terutama dalam rangka mempersiapkan diri
untuk menerima luncuran dana ADD sebesar 50 juta rupiah
pada tahun 2007 ini dari pihak Kabupaten. Keanggotaan LPM
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diambil dari masyarakat yang memiliki keahlian dalam
menangani proyek, terdiri dari satu orang ketua dan dua orang
anggota. Dalam pelaksanaan tugasnya LPM adalah pelaksana
teknis pembangunan desa (pelaksana proyek pembangunan
khususnya fisik) dan bertanggung jawab pada Kepala Desa.

4.1.4. Desa Koto Tuo Baserah

Desa Koto Tuo Baserah telah memiliki sarana peme-
rintahan desa berupa kantor. Namun kondisi kantor perlu
renovasi namun masih bisa digunakan. Sarana-sarana pen-
dukung lainnya seperti meja dan kursi kerja, lemari dokumen,
dalam keadaan masih bisa digunakan namun perlu penam-
bahan jumlah sesuai dengan struktur desa. Alat tulis yang
tersedia terdiri dari satu buah mesin ketik manual dalam kondisi
yang masih bisa digunakan. Data base desa berupa monografi
desa tidak tersedia.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga, BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
ini (2007 akhir) lembaga BPD ini masih belum memiliki kantor
maupun sarana kerja

LPM juga telah terbentuk terutama dalam rangka
mempersiapkan diri untuk menerima luncuran dana ADD
sebesar Rp. 50 juta pada tahun 2007 ini dari kabupaten.
Keanggotaan LPM diambil dari masyarakat yang memiliki
keahlian dalam menangani proyek, terdiri dari satu orang ketua
dan dua orang anggota. Dalam pelaksanaan tugasnya LPM
adalah pelaksana teknis pembangunan desa (pelaksana proyek
pembangunan khususnya fisik) dan bertanggung jawab pada
Kepala Desa.
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4.1.5. Desa Kampung Madura

Desa Kampung Madura telah memiliki sarana peme-
rintahan desa berupa kantor. Kondisi kantor masih bisa di-
gunakan walaupun perlu beberapa perbaikan. Sarana-sarana
pendukung lainnya seperti meja dan kursi kerja, lemari doku-
men, tersedia namun dalam kondisi kurang memadai. Alat tulis
yang tersedia berupa satu buah mesin ketik manual dalam
kondisi yang masih bisa digunakan, dan aliran listrik sudah
masuk ke kantor desa. Data base berupa monografi desa tidak
tersedia.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga, BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
ini (2007 akhir) lembaga BPD ini masih belum memiliki kantor
maupun sarana kerja.

LPM juga telah terbentuk terutama dalam rangka
mempersiapkan diri untuk menerima luncuran dana ADD
sebesar Rp. 50 juta pada tahun 2007 ini dari pihak Kabupaten.
Keanggotaan LPM diambil dari masyarakat yang memiliki
keahlian dalam menangani proyek, terdiri dari satu orang ketua
dan dua orang anggota. Dalam pelaksanaan tugasnya LPM
adalah pelaksana teknis pembangunan desa (pelaksana proyek
pembangunan khususnya fisik) dan bertangggung jawab pada
Kepala Desa.

4.1.6. Desa Pulau Madina

Desa Pulau Madina telah memiliki sarana pemerintahan
desa berupa kantor. Namun kondisi kantor sudah dalam kondisi
tidak bisa digunakan karena disamping merupakan bangunan
tua juga sering terrendam banjir. Karena itu pihak aparat desa
merencanakan pembanggunan kantor desa baru di lokasi
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yangg lebih tinggi sehingga tidak mudah terlanda banjir.
Sarana-sarana pendukung lainnya seperti meja dan kursi kerja,
lemari dokumen, sudah dalam keadaan rusak dan tidak bisa
digunakan. Alat tulis yang tersedia teridiri dari satu buah mesin
ketik manual dalam kondisi yang  masih bisa digunakan. Data
base desa, berupa monografi desa tidak tersedia.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga, BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
ini (2007 akhir) lembaga BPD ini masih belum memiliki kantor
maupun sarana kerja

LPM juga telah terbentuk terutama dalam rangka
mempersiapkan diri untuk menerima luncuran dana ADD
sebesar Rp. 50 juta pada tahun 2007 ini dari kabupaten.
Keanggotaan LPM diambil dari masyarakat yang memiliki
keahlian dalam menangani proyek, terdiri dari satu orang ketua
dan dua orang anggota. Dalam pelaksanaan tugasnya LPM
adalah pelaksana teknis pembangunan desa (pelaksana proyek
pembangunan khususnya fisik) dan bertanggung jawab pada
Kepala Desa.

4.1.7. Desa Koto Pangean

Desa Koto Tuo Pangean telah memiliki sarana peme-
rintahan desa berupa kantor. Namun kondisi kantor sangat
tidak memadai, disamping merupakan banggunan lama
dengan ukurang yang sangat kecil (6 x 4 m) juga sudah dalam
kondisi kurang baik. Meskipun bangunan ini masih bisa
direnovasi namun tidak layak untuk kantor pemerintahan desa.
Karena itu ada rencana dari aparat desa untuk merenovasi
kantor desa dengan menggunakan dana ADD. Sarana-sarana
pendukung lainnya seperti meja dan kursi kerja, lemari doku-
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men, sudah dalam keadaan rusak dan tidak bisa digunakan.
Alat tulis yang tersedia teridiri dari satu buah mesin ketik
manual dalam kondisi yang masih bisa digunakan. Data base
desa, berupa monografi desa tidak tersedia.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga, BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
ini (2007 akhir) lembaga BPD ini masih belum memiliki kantor
maupun sarana kerja

LPM juga telah terbentuk terutama dalam rangka
mempersiapkan diri untuk menerima luncuran dana ADD
sebesar Rp. 50 juta pada tahun 2007 ini dari kabupaten.
Keanggotaan LPM diambil dari masyarakat yang memiliki
keahlian dalam menangani proyek, terdiri dari satu orang ketua
dan dua orang anggota. Dalam pelaksanaan tugasnya LPM
adalah pelaksana teknis pembangunan desa (pelaksana proyek
pembangunan khususnya fisik) dan bertanggung jawab pada
Kepala Desa.

4.1.8. Desa Pulau Kumpai

Desa Pulau Kumpai telah memiliki sarana pemerintahan
desa berupa kantor. Namun kondisi kantor sudah dalam kondisi
tidak bisa digunakan. Karena itu fungsi pelayanan masyarakat
dipindahkan ke rumah Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Untuk
mengatasi keadaan ini aparat desa merencakan membangun
kantor desa yang baru dengan menggunakan dana ADD.
Sarana-sarana pendukung lainnya seperti meja dan kursi kerja,
lemari dokumen, sudah dalam keadaan rusak dan tidaak bisa
digunakan. Alat tulis yang tersedia teridiri dari satu buah mesin
ketik manual dalam kondisi yang  masih bisa digunakan. Data
base desa, berupa monografi desa tidak tersedia.



61Arti Penting Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Lingga

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga, BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
ini (2007 akhir) lembaga BPD ini masih belum memiliki kantor
maupun sarana kerja

LPM juga telah terbentuk terutama dalam rangka
mempersiapkan diri untuk menerima luncuran dana ADD
sebesar Rp. 50 juta pada tahun 2007 ini dari kabupaten.
Keanggotaan LPM diambil dari masyarakat yang memiliki
keahlian dalam menangani proyek, terdiri dari satu orang ketua
dan dua orang anggota. Dalam pelaksanaan tugasnya LPM
adalah pelaksana teknis pembangunan desa (pelaksana proyek
pembangunan khususnya fisik) dan bertanggung jawab pada
Kepala Desa.

4.1.9. Desa Rawan Binjai

Desa Rawang Binjai memiliki sarana pemerintahan desa
berupa kantor namun kondisinya sudah tidak layak digunakan.
Karena itu pengadaan bangunan kantor desa merupakan
program mendesak ke depan. Meskipun demikian karena
keterbatasan anggaran, pemerintah desa tidak bisa segera
membangun sarana perkantoran yang dibutuhkan dan dana
ADD yang akan diterima lebih bayak dialokasikan untuk
kebutuhan ekonomi masyarakat seperti jalan dan jembatan
dan sebagian untuk renovasi kantor desa. Sarana-sarana pen-
dukung lainnya seperti meja dan kursi kerja, lemari dokumen,
sudah dalam keadaan rusak dan tidaak bisa digunakan. Alat
tulis yang tersedia teridiri dari satu buah mesin ketik manual
dalam kondisi yang masih bisa digunakan. Data base desa,
berupa monografi desa tidak tersedia.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
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dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga,  BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
ini (2007 akhir) lembaga BPD ini masih belum memiliki kantor
maupun sarana kerja

LPM juga telah terbentuk terutama dalam rangka
mempersiapkan diri untuk menerima luncuran dana ADD
sebesar Rp. 50 juta pada tahun 2007 ini dari kabupaten.
Keanggotaan LPM diambil dari masyarakat yang memiliki
keahlian dalam menangani proyek, terdiri dari satu orang ketua
dan dua orang anggota. Dalam pelaksanaan tugasnya LPM
adalah pelaksana teknis pembangunan desa (pelaksana proyek
pembangunan khususnya fisik) dan bertanggung jawab pada
Kepala Desa.

4.1.10. Desa Perhentian Luas

Desa Perhentian Luas belum memiliki sarana peme-
rintahan desa berupa kantor permanen. Sarana kantor yang
tersedia merupakan kantor bersama antara Kepala Desa
Perhentian Luas dan KUA Kecamatan. Sebagai ibu kota Keca-
matan memang desa ini sedang mengalami pembenahan
infrastruktur, namun sejauh ini infrastruktur pemerintahan
desa belum mendapat sentuhan yang memadai. Sarana-sarana
pendukung lainnya seperti meja dan kursi kerja, lemari doku-
men, sudah dalam keadaan rusak dan tidak bisa digunakan.
Alat tulis yang tersedia teridiri dari satu buah mesin ketik
manual dalam kondisi yang masih bisa digunakan. Data base
desa, berupa monografi desa tidak tersedia.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga, BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
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dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
ini (2007 akhir) lembaga BPD ini masih belum memiliki kantor
maupun sarana kerja

LPM juga telah terbentuk terutama dalam rangka
mempersiapkan diri untuk menerima luncuran dana ADD
sebesar Rp. 50 juta pada tahun 2007 ini dari kabupaten.
Keanggotaan LPM diambil dari masyarakat yang memiliki
keahlian dalam menangani proyek, terdiri dari satu orang ketua
dan dua orang anggota. Dalam pelaksanaan tugasnya LPM
adalah pelaksana teknis pembangunan desa (pelaksana proyek
pembangunan khususnya fisik) dan bertanggung jawab pada
Kepala Desa.

4.1.11. Desa Logas

Desa Desa Logas telah memiliki sarana pemerintahan
desa berupa kantor dengan kondisi kantor masih bisa di-
gunakan. Sarana-sarana pendukung lainnya seperti meja dan
kursi kerja, lemari dokumen, masih dalam keadaan bisa
digunakan namun jumlahnya perlu penambahan. Alat tulis
yang tersedia teridiri dari satu buah mesin ketik manual dalam
kondisi yang  masih bisa digunakan. Data base desa, berupa
monografi desa tidak tersedia.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga, BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
ini (2007 akhir) lembaga BPD ini masih belum memiliki kantor
maupun sarana kerja

LPM juga telah terbentuk terutama dalam rangka mem-
persiapkan diri untuk menerima luncuran dana ADD sebesar
Rp. 50 juta pada tahun 2007 ini dari kabupaten. Keanggotaan
LPM diambil dari masyarakat yang memiliki keahlian dalam
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menangani proyek, terdiri dari satu orang ketua dan dua orang
anggota. Dalam pelaksanaan tugasnya LPM adalah pelaksana
teknis pembangunan desa (pelaksana proyek pembangunan
khususnya fisik) dan bertanggung jawab pada Kepala Desa.

4.1.12. Desa Teratak Rendah

Desa Teratak Rendah telah memiliki sarana peme-
rintahan desa berupa kantor dengan kondisi masih bisa
digunakan. Sarana-sarana pendukung lainnya seperti meja dan
kursi kerja, lemari dokumen, sudah dalam keadaan rusak dan
tidaak bisa digunakan. Karena itu kantor tidak difungsikan
sebaggai pusat pelayanan. Fungsi pelayanan desa dialihkan ke
rumah Kepala Desa dan Sekretaris desa. Alat tulis yang tersedia
teridiri dari satu buah mesin ketik manual dalam kondisi yang
masih bisa digunakan. Data base desa, berupa monografi desa
tidak tersedia.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga, BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
ini (2007 akhir) lembaga BPD ini masih belum memiliki kantor
maupun sarana kerja

LPM juga telah terbentuk terutama dalam rangka
mempersiapkan diri untuk menerima luncuran dana ADD
sebesar Rp. 50 juta pada tahun 2007 ini dari kabupaten.
Keanggotaan LPM diambil dari masyarakat yang memiliki
keahlian dalam menangani proyek, terdiri dari satu orang ketua
dan dua orang anggota. Dalam pelaksanaan tugasnya LPM
adalah pelaksana teknis pembangunan desa (pelaksana proyek
pembangunan khususnya fisik) dan bertanggung jawab pada
Kepala Desa.
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4.1.13. Desa Koto Cerenti

Desa Koto Cerenti telah memiliki sarana pemerintahan
desa berupa kantor dengan kondisi yang masih cukup baik.
Namun karena kebutuhan sarana pendidikan maka kantor
desa juga difungsikan untuk sekolah TK terutama waktu pagi.
Sarana-sarana pendukung lainnya seperti meja dan kursi kerja,
lemari dokumen, sudah dalam keadaan rusak dan tidaak bisa
digunakan. Alat tulis yang tersedia teridiri dari satu buah mesin
ketik manual dalam kondisi yang  masih bisa digunakan. Data
base desa, berupa monografi desa tidak tersedia.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga, BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
ini (2007 akhir) lembaga BPD ini masih belum memiliki kantor
maupun sarana kerja

LPM juga telah terbentuk terutama dalam rangka
mempersiapkan diri untuk menerima luncuran dana ADD
sebesar Rp. 50 juta pada tahun 2007 ini dari kabupaten.
Keanggotaan LPM diambil dari masyarakat yang memiliki
keahlian dalam menangani proyek, terdiri dari satu orang ketua
dan dua orang anggota. Dalam pelaksanaan tugasnya LPM
adalah pelaksana teknis pembangunan desa (pelaksana proyek
pembangunan khususnya fisik) dan bertanggung jawab pada
Kepala Desa.

4.1.14. Desa Sekakak

Secara kelembagaan, Desa Sekakak masih belum memiliki
infrastruktur yang memadai. Kantor Desa tidak ada, yang ada
balai desa. Namun untuk sementara difungsikan sebagai kantor
desa yang tidak dilengkapi dengan sarana-sarana kerja yang
memadai untuk pelaksanaan kegiatan perkantoran. Ruang
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kantor (balai desa) ada tiga dengan ukuran rata-rata 2x3 m,
tanpa meja kerja, lemari file, dan alat-alat tulis. Sarana tulis-
menulis untuk keperluan pelayanan di kantor masih
menggunakan mesin tik manual yang kondisinya juga sudah
tidak prima dan jumlahnya hanya satu. Data-data pendukung
untuk kebijakan pembangunan Desa seperti monografi desa
tidak tersedia.

Struktur Pemerintahan Desa telah terbentuk, terdiri dari
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga, BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Namun
lembaga ini tidak memiliki kantor maupun sarana kerja

LPM juga telah terbentuk terutama dalam rangka
mempersiapkan diri untuk menerima luncuran dana ADD
sebesar Rp. 50 juta pada tahun 2007 ini dari kabupaten.
Keanggotaan LPM diambil dari masyarakat yang memiliki
keahlian dalam menangani proyek, terdiri dari satu orang ketua
dan dua orang anggota. Dalam pelaksanaan tugasnya LPM
adalah pelaksana teknis pembangunan desa (pelaksana proyek
pembangunan khususnya fisik) dan bertanggung jawab pada
Kepala Desa.

4.1.15. Desa Pulau Bayur

Desa Pulau Bayur telah memiliki sarana pemerintahan
desa berupa kantor. Namun kondisi kantor sudah dalam kondisi
tidak layak digunakan. Untuk bisa difungsikan perlu direnovasi.
Sarana-sarana pendukung lainnya seperti meja dan kursi kerja,
lemari dokumen, sudah dalam keadaan rusak dan tidaak bisa
digunakan. Alat tulis yang tersedia teridiri dari satu buah mesin
ketik manual dalam kondisi yang masih bisa digunakan. Data
base desa, berupa monografi desa tidak tersedia.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
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dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga, BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
ini (2007 akhir) lembaga BPD ini masih belum memiliki kantor
maupun sarana kerja

LPM juga telah terbentuk terutama dalam rangka
mempersiapkan diri untuk menerima luncuran dana ADD
sebesar 50 juta rupiah pada tahun 2007 ini dari pihak
Kabupaten. Keanggotaan LPM diambil dari masyarakat yang
memiliki keahlian dalam menangani proyek, terdiri dari satu
orang ketua dan dua orang anggota. Dalam pelaksanaan
tugasnya LPM adalah pelaksana teknis pembangunan desa
(pelaksana proyek pembangunan khususnya fisik) dan
bertanggungjawab pada kepala Desa

4.1.16. Desa Pasar Inuman

Desa Inuman telah memiliki sarana pemerintahan desa
berupa kantor. Kondisi kantor cukup memadai dan masih bisa
digunakan namun memerlukan beberapa perbaikan. Sarana-
sarana pendukung lainnya seperti meja dan kursi kerja, lemari
dokumen tidak tersedia. Alat tulis yang tersedia hanya berupa
satu buah mesin ketik manual dalam kondisi yang masih bisa
digunakan. Data-data Desa seperti monografi desa tidak
tersedia.

Struktur Pemerintahan Desa telah terbentuk lengkap,
terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan
(Kaur) berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga, BPD yang
terdiri dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang
anggota dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. BPD
sebagai lembaga mitra Kepala Desa hingga saat ini (akhir 2007)
masih belum memiliki kantor maupun sarana kerja lainnya

Sebagaimana desa-desa lainnya, LPM juga telah terbentuk
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terutama dalam rangka mempersiapkan diri untuk menerima
luncuran dana ADD sebesar Rp. 50 juta pada tahun 2007 ini
dari kabupaten. Keanggotaan LPM diambil dari masyarakat
yang memiliki keahlian dalam menangani proyek, terdiri dari
satu orang ketua dan dua orang anggota. Dalam pelaksanaan
tugasnya LPM adalah pelaksana teknis pembangunan desa
(pelaksana proyek pembangunan khususnya fisik) dan
bertanggung jawab pada Kepala Desa.

4.1.17. Desa Sigaruntang

Desa Sigaruntang telah memiliki sarana pemerintahan
desa berupa kantor dengan kondisi yang masih baik. Sarana-
sarana pendukung lainnya seperti meja dan kursi kerja, lemari
dokumen, belum tersedia dalam jumlah yang memadai  dan
masih banyak yang perlu diadakan. Alat tulis yang tersedia
teridiri dari satu buah mesin ketik manual dalam kondisi yang
masih bisa digunakan. Data base desa, berupa monografi desa
tidak tersedia.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga, BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
ini (2007 akhir) lembaga BPD ini masih belum memiliki kantor
maupun sarana kerja

LPM juga telah terbentuk terutama dalam rangka
mempersiapkan diri untuk menerima luncuran dana ADD sebesar
Rp. 50 juta pada tahun 2007 ini dari kabupaten. Keanggotaan
LPM diambil dari masyarakat yang memiliki keahlian dalam
menangani proyek, terdiri dari satu orang ketua dan dua orang
anggota. Dalam pelaksanaan tugasnya LPM adalah pelaksana
teknis pembangunan desa (pelaksana proyek pembangunan
khususnya fisik) dan bertanggung jawab pada Kepala Desa.
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4.1.18. Desa Pulau Busuk Jaya

Desa Pulau Busuk Jaya telah memiliki sarana peme-
rintahan desa berupa kantor. Kondisi kantor masih bisa
digunakan walaupun perlu beberapa perbaikan. Sarana-sarana
pendukung lainnya seperti meja dan kursi kerja tersedia namun
dalam kondisi kurang memadai. Lemari dokumen ada satu
buah dalam kondisi sudah tidak bisa digunakan. Alat tulis yang
tersedia berupa satu buah mesin ketik manual dalam kondisi
yang masih bisa digunakan, dan aliran listrik sudah masuk ke
kantor desa. Data base desa berupa monografi desa tidak tersedia.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga,  BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. BPD ini
masih belum memiliki kantor maupun sarana kerja

LPM juga telah terbentuk terutama dalam rangka
mempersiapkan diri untuk menerima luncuran dana ADD
sebesar Rp. 50 juta pada tahun 2007 ini dari kabupaten.
Keanggotaan LPM diambil dari masyarakat yang memiliki
keahlian dalam menangani proyek, terdiri dari satu orang ketua
dan dua orang anggota. Dalam pelaksanaan tugasnya LPM
adalah pelaksana teknis pembangunan desa (pelaksana proyek
pembangunan khususnya fisik) dan bertanggung jawab pada
Kepala Desa.

4.1.19. Desa Lubuk Ambacang

Desa Lubuk Ambacang telah memiliki sarana peme-
rintahan desa berupa kantor dan ruang kerja. Kondisi kantor
masih dalam kondisi baik. Sarana-sarana pendukung lainnya
seperti meja dan kursi kerja, lemari dokumen, tersedia dan
masih bisa digunakan. Alat tulis yang tersedia terdiri dari satu
buah mesin ketik manual dalam kondisi yang masih bisa
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digunakan. Sebuah honda dinas sebagai sarana transportasi
dinas. Desa Lubuk Ambacang dalam pelayanan administrasi
desanya lebih banyak dilayani di rumah Sekretaris dan atau
Kepala Desa. Kantor Desa yang ada difungsikan untuk kegiatan
perkantoran lain, misalnya kantor camat dan polsek. Data base
desa seperti monografi desa tidak tersedia.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga, BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Lembaga
BPD Desa Lubuk Ambacang tidak memiliki kantor sendiri,
sementara bergabung  menjadi satu dengan kantor Kepala Desa
yang sedang dalam status dipinjam.

Program desa lebih sebagai pelaksana proyek-proyek yang
ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Desa belum membuat
peraturan desa, desa lebih berfungsi melindungi peraturan
yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Sementara
sumber pendapatan desa masih tergantung dari pemerintah
kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat. Sumber
pendapatan asli desa belum diupayakan.

4.1.20. Desa Sungai Alah

Desa Sei Alah telah memiliki sarana pemerintahan desa
berupa kantor, mesin ketik, almari, honda dinas, dan meja kursi
kantor. Kantor hanya buka 2 hari seminggu, yaitu pada hari
Senin dan Rabu pada pagi sampai dengan sore hari. Pada hari
lainnya pelayanan dilakukan di rumah sekdes dan atau kades.
Sarana-sarana pendukung seperti meja dan kursi kerja, lemari
dokumen, masih dalam keadaan baik dan bisa digunakan. Alat
tulis berupa mesin ketik manual dalam kondisi yang masih
bisa digunakan. Data base desa, berupa monografi desa tidak
tersedia.
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Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga, BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
ini, tahun 2007, lembaga BPD masih belum memiliki kantor
maupun sarana kerja.

Program desa lebih sebagai pelaksana proyek-proyek yang
ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Desa belum membuat
peraturan desa, desa lebih berfungsi melindungi peraturan
yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Sementara
sumber pendapatan desa masih tergantung dari pemerintah
kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat. Sumber
pendapatan asli desa belum diupayakan.

4.1.21. Desa Sei Pinang

Desa Sei Pinang telah memiliki sarana pemerintahan desa
berupa kantor, mesin ketik, almari, honda dinas, dan meja kursi
kantor. Namun pelayanan pada masyarakat lebih banyak
dilakukan dilakukan di rumah sekdes dan atau kades. Sarana-
sarana pendukung seperti meja dan kursi kerja, lemari
dokumen, masih dalam keadaan baik dan bisa digunakan. Alat
tulis berupa mesin ketik manual dalam kondisi yang masih
bisa digunakan. Data base desa, berupa monografi desa tidak
tersedia.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga, BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
ini, tahun 2007, lembaga BPD masih belum memiliki kantor
maupun sarana kerja.

Program desa lebih sebagai pelaksana proyek-proyek yang
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ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Desa belum membuat
peraturan desa, desa lebih berfungsi melindungi peraturan
yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Sementara
sumber pendapatan desa masih tergantung dari pemerintah
kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat. Sumber
pendapatan asli desa belum diupayakan.

4.1.22. Desa Kasang

Desa Kasang telah memiliki sarana pemerintahan desa
berupa kantor, mesin ketik, almari, honda dinas dan meja kursi
kantor. Pelayanan masyarakat dilakukan 3 kali dalam
seminggu, pada jam 10.00 sampai dengan 16.00. Pelayanan
pada masyarakat juga banyak dilakukan di rumah sekdes dan
atau kades. Sarana-sarana pendukung seperti meja dan kursi
kerja, lemari dokumen, masih dalam keadaan baik dan bisa
digunakan. Alat tulis berupa mesin ketik manual dalam kondisi
yang masih bisa digunakan. Data base desa, berupa monografi
desa tidak tersedia.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga, BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
ini, tahun 2007, lembaga BPD masih belum memiliki kantor
maupun sarana kerja.

Program desa lebih sebagai pelaksana proyek-proyek yang
ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Desa belum membuat
peraturan desa, desa lebih berfungsi melindungi peraturan
yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Sementara
sumber pendapatan desa masih tergantung dari pemerintah
kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat. Namun sumber
pendapatan asli desa telah mulai diupayakan, yaitu dari
retribusi mobil dan dari obyek wisata.
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4.1.23. Desa Pulau Binjai

Desa Pulau Binjai telah memiliki  sarana pemerintahan
desa berupa kantor, mesin ketik, almari, honda dinas, dan meja
kursi kantor. Pelayanan pada masyarakat lebih banyak
dilakukan di rumah sekdes dan atau kades. Sarana-sarana
pendukung seperti meja dan kursi kerja, lemari dokumen,
masih dalam keadaan baik dan bisa digunakan. Alat tulis berupa
mesin ketik manual dalam kondisi yang masih bisa digunakan.
Data base desa, berupa monografi desa tidak tersedia.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga, BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
ini, tahun 2007, lembaga BPD masih menumpang di kantor
desa, dengan menempati salah satu ruangan yang dilengkapi
dengan meja panjang, kursi, dan mesin ketik.

Program desa lebih sebagai pelaksana proyek-proyek yang
ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Pada tahun 2007 desa
membuat peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan
belanja desa tahun anggaran 2007, namun pada dasarnya desa
lebih berfungsi melindungi peraturan yang telah menjadi adat
kebiasaan masyarakat. Sementara sumber pendapatan desa
masih tergantung dari pemerintah kabupaten, provinsi atau
pemerintah pusat. Sumber pendapatan asli desa telah mulai
diupayakan, yaitu dari retribusi mobil walaupun belum
berjalan efektif.

4.1.24. Desa Rantau Sialang

Desa Rantau Sialang telah memiliki sarana pemerintahan
desa berupa kantor, mesin ketik, almari, honda dinas, dan meja
kursi kantor. Pelayanan masyarakat dilakukan 1 kali dalam
seminggu, pada jam 10.00 sampai dengan 16.00. Pelayanan
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pada masyarakat juga banyak dilakukan di rumah sekdes dan
atau kades. Sarana-sarana pendukung seperti meja dan kursi
kerja, lemari dokumen, masih dalam keadaan baik dan bisa
digunakan. Alat tulis berupa mesin ketik manual dalam kondisi
yang masih bisa digunakan. Data base desa, berupa monografi
desa tidak tersedia.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga,  BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
ini, tahun 2007, lembaga BPD masih belum memiliki kantor
maupun sarana kerja.

Program desa lebih sebagai pelaksana proyek-proyek yang
ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Desa belum membuat
peraturan desa, desa lebih berfungsi melindungi peraturan
yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Sementara
sumber pendapatan desa masih tergantung dari pemerintah
kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat. Namun sumber
pendapatan asli desa telah mulai diupayakan, yaitu dari
retribusi mobil angkut barang tambang, walaupun belum
berjalan efektif.

4.1.25. Desa Koto Gunung

Desa Koto Gunung telah memiliki sarana pemerintahan
desa berupa kantor, mesin ketik, almari, honda dinas, dan meja
kursi kantor. Pelayanan pada masyarakat banyak dilakukan di
rumah sekdes dan atau kades. Kantor desa dibuka sesuai dengan
keperluan, misalnya rapat, kegiatan PKK dan lain-lain. Sarana-
sarana pendukung seperti meja dan kursi kerja, lemari dokumen,
masih dalam keadaan baik dan bisa digunakan. Alat tulis berupa
mesin ketik manual dalam kondisi yang masih bisa digunakan.
Data base desa, berupa monografi desa tidak tersedia.
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Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga,  BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
ini, tahun 2007, lembaga BPD masih belum memiliki kantor
maupun sarana kerja.

Program desa lebih sebagai pelaksana proyek-proyek yang
ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Desa belum membuat
peraturan desa, desa lebih berfungsi melindungi peraturan
yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Sementara
sumber pendapatan desa masih tergantung dari pemerintah
kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat. Sumber
pendapatan asli desa belum diupayakan.

4.1.26. Desa Gunung

Desa Gunung telah memiliki sarana pemerintahan desa
berupa kantor, mesin ketik, almari, honda dinas, dan meja kursi
kantor. Sementara kantor desa digunakan untuk TK. Namun
untuk keperluan-keperluan tertentu, pertemuan dan lain-lain,
dilaksanakan di kantor desa, untuk pertemuan atau rapat besar
dilaksanakan di masjid. Pelayanan pada masyarakat lebih
banyak dilakukan di rumah sekdes dan atau kades. Sarana-
sarana pendukung seperti meja dan kursi kerja, lemari
dokumen, masih dalam keadaan baik dan bisa digunakan. Alat
tulis berupa mesin ketik manual dalam kondisi yang masih
bisa digunakan. Data base desa, berupa monografi desa tidak
tersedia.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada dua, BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
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ini, tahun 2007, lembaga BPD masih belum memiliki kantor
maupun sarana kerja.

Program desa lebih sebagai pelaksana proyek-proyek yang
ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Desa belum membuat
peraturan desa, desa lebih berfungsi melindungi peraturan
yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Sementara
sumber pendapatan desa masih tergantung dari pemerintah
kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat. Namun sumber
pendapatan asli desa telah mulai diupayakan, yaitu dari
retribusi los pasar dan usaha parkir di pasar.

4.1.27. Desa Pisang Berebus

Desa Pisang Berebus telah memiliki sarana pemerintahan
desa berupa kantor, mesin ketik, almari, honda dinas, dan meja
kursi kantor. Pelayanan pada masyarakat selain dilakukan di
kantor desa juga dilakukan di rumah sekdes dan atau kades.
Sarana-sarana pendukung seperti meja dan kursi kerja, lemari
dokumen, masih dalam keadaan baik dan bisa digunakan. Alat
tulis berupa mesin ketik manual dalam kondisi yang masih
bisa digunakan. Data base desa, berupa monografi desa tidak
tersedia secara lengkap.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan
(Kaur), Kepala Dusun dan BPD yang terdiri dari satu Ketua,
dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota dan didukung
oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat ini, tahun 2007,
lembaga BPD masih belum memiliki kantor maupun sarana
kerja, dan untuk sementara menumpang di kantor desa dengan
semua fasilitas yang ada.

Program desa lebih sebagai pelaksana proyek-proyek yang
ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Desa belum membuat
peraturan desa, desa lebih berfungsi melindungi peraturan
yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Sementara
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sumber pendapatan desa masih tergantung dari pemerintah
kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat. Sumber pen-
dapatan asli desa belum mulai diupayakan.

4.1.28. Desa Munsalo

Desa Munsalo telah memiliki sarana pemerintahan desa
berupa kantor, mesin ketik, almari, honda dinas, dan meja kursi
kantor. Pelayanan masyarakat dilakukan sesuai keperluan.
Pelayanan pada masyarakat juga banyak dilakukan di rumah
sekdes dan atau kades. Sarana-sarana pendukung seperti meja
dan kursi kerja, lemari dokumen, masih dalam keadaan baik
dan bisa digunakan. Alat tulis berupa mesin ketik manual dalam
kondisi yang masih bisa digunakan. Data base desa, berupa
monografi desa tidak tersedia.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga, BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
ini, tahun 2007, lembaga BPD masih belum memiliki kantor
yang memadai maupun sarana kerja.

Program desa lebih sebagai pelaksana proyek-proyek yang
ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Desa belum membuat
peraturan desa, desa lebih berfungsi melindungi peraturan
yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Sementara
sumber pendapatan desa masih tergantung dari pemerintah
kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat. Sumber
pendapatan asli desa belum diupayakan.

4.1.29. Desa Kopung Sentajo

Desa Kopung Sentajo telah memiliki sarana pemerintahan
desa berupa kantor, mesin ketik, almari, honda dinas, dan meja
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kursi kantor. Namun kantor desa jarang dibuka dan digunakan,
hanya sekali-sekali digunakan untuk pertemuan. Untuk
keperluan-keperluan pelayanan pada masyarakat lebih banyak
dilakukan di rumah sekdes dan atau kades. Sarana-sarana
pendukung seperti meja dan kursi kerja, lemari dokumen,
masih dalam keadaan baik dan bisa digunakan. Alat tulis berupa
mesin ketik manual dalam kondisi yang masih bisa digunakan.
Data base desa, berupa monografi desa tidak tersedia.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada dua, BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
ini, tahun 2007, lembaga BPD masih belum memiliki kantor
maupun sarana kerja, dan sementara bergabung dengan kantor
desa dengan segala fasilitasnya.

Program desa lebih sebagai pelaksana proyek-proyek yang
ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Desa belum membuat
peraturan desa, desa lebih berfungsi melindungi peraturan
yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Sementara
sumber pendapatan desa masih tergantung dari pemerintah
kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat. Sumber
pendapatan asli desa belum diupayakan.

4.1.30. Desa Logas

Desa Logas telah memiliki sarana pemerintahan desa
berupa kantor, mesin ketik, almari, honda dinas, dan meja kursi
kantor. Pelayanan pada masyarakat dilakukan di kantor desa.
Sarana-sarana pendukung seperti meja dan kursi kerja, lemari
dokumen, masih dalam keadaan baik dan bisa digunakan. Alat
tulis berupa mesin ketik manual dalam kondisi yang masih
bisa digunakan. Data base desa, berupa monografi desa tidak
tersedia secara lengkap.
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Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada dua, BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
ini, tahun 2007, lembaga BPD masih belum memiliki kantor
maupun sarana kerja, dan sementara bergabung di kantor desa
dengan semua fasilitasnya.

Program desa lebih sebagai pelaksana proyek-proyek yang
ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Desa belum membuat
peraturan desa, desa lebih berfungsi melindungi peraturan
yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Sementara
sumber pendapatan desa masih tergantung dari pemerintah
kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat. Namun sumber
pendapatan asli desa telah mulai  diupayakan, yaitu dengan
membuka perkebunan.

Desa Desa Logas telah memiliki sarana pemerintahan
desa berupa kantor dengan kondisi kantor masih bisa
digunakan. Sarana-sarana pendukung lainnya seperti meja dan
kursi kerja, lemari dokumen, masih dalam keadaan bisa
digunakan namun jumlahnya perlu penambahan. Alat tulis
yang tersedia teridiri dari satu buah mesin ketik manual dalam
kondisi yang msih bisa digunakan. Data base desa, berupa
monografi desa tidak tersedia.

4.1.31. Desa Pulau Padang

Desa Pulau Padang telah memiliki sarana pemerintahan
desa berupa kantor, mesin ketik, almari, honda dinas, dan meja
kursi kantor. Untuk keperluan-keperluan tertentu, pertemuan
dan lain-lain, dilaksanakan di kantor desa. Pelayanan pada
masyarakat lebih banyak dilakukan di rumah sekdes dan atau
kades. Sarana-sarana pendukung seperti meja dan kursi kerja,
lemari dokumen,  masih dalam keadaan baik dan  bisa



80 MEREKAT KEBERSAMAAN, MEMAKSIMALKAN PELAYANAN

digunakan. Alat tulis berupa mesin ketik manual dalam kondisi
yang masih bisa digunakan. Data base desa, berupa monografi
desa tidak tersedia secara lengkap.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada dua, BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
ini, tahun 2007, lembaga BPD masih belum memiliki kantor
maupun sarana kerja, untuk sementara bergabung dengan
kantor desa dengan semua fasilitasnya.

Program desa lebih sebagai pelaksana proyek-proyek yang
ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Desa belum membuat
peraturan desa, desa lebih berfungsi melindungi peraturan
yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Sementara
sumber pendapatan desa masih tergantung dari pemerintah
kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat. Sumber
pendapatan asli desa belum mulai  diupayakan.

4.1.32. Desa Koto Tuo

Desa Koto Tuo telah memiliki sarana pemerintahan desa
berupa kantor, mesin ketik, almari, honda dinas, dan meja kursi
kantor. Pelayanan pada masyarakat selain dilakukan di kantor
desa juga dilakukan di rumah sekdes dan atau kades. Sarana-
sarana pendukung seperti meja dan kursi kerja, lemari
dokumen, masih dalam keadaan baik dan  bisa digunakan.
Alat tulis berupa mesin ketik manual dalam kondisi yang masih
bisa digunakan. Data base desa, berupa monografi desa tidak
tersedia secara lengkap.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada dua, BPD yang terdiri
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dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
ini, tahun 2007, lembaga BPD masih belum memiliki kantor
maupun sarana kerja, dan untuk sementara menumpang di
kantor desa dengan semua fasilitas yang ada.

Program desa lebih sebagai pelaksana proyek-proyek yang
ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Desa belum membuat
peraturan desa, desa lebih berfungsi melindungi peraturan
yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Sementara
sumber pendapatan desa masih tergantung dari pemerintah
kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat. Sumber
pendapatan asli desa telah mulai diupayakan.

4.1.33. Desa Kebun Lado

Desa Kebun Lado telah memiliki sarana pemerintahan
desa berupa kantor dengan kondisi yang masih bisa digunakan.
Sejak bulan Juli 2007 kanor desa juga sudah di fungsikan
sebagai pusat pelayanan masyarakat, dibuka setiap hari dari
jam 8 hingga jam 13.00. Sarana-sarana pendukung lainnya
seperti meja dan kursi kerja, lemari dokumen, dalam kondisi
yang masih bisa digunakan. Alat tulis yang tersedia teridiri dari
satu buah mesin ketik manual dalam kondisi yang masih bisa
digunakan. Data base desa, berupa monografi desa tidak
tersedia.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur)
berjumlah tiga orang, Kepala Dusun ada tiga, BPD yang terdiri
dari satu Ketua, dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota
dan didukung oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat
ini (2007 akhir) lembaga BPD ini masih belum memiliki kantor
maupun sarana kerja

LPM juga telah terbentuk terutama dalam rangka
mempersiapkan diri untuk menerima luncuran dana ADD
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sebesar Rp. 50 juta pada tahun 2007 ini dari kabupaten.
Keanggotaan LPM diambil dari masyarakat yang memiliki
keahlian dalam menangani proyek, terdiri dari satu orang ketua
dan dua orang anggota. Dalam pelaksanaan tugasnya LPM
adalah pelaksana teknis pembangunan desa (pelaksana proyek
pembangunan khususnya fisik) dan bertanggung jawab pada
Kepala Desa.

4.1.34. Desa Petai

Desa Petai telah memiliki sarana pemerintahan desa
berupa kantor, mesin ketik, almari, honda dinas dan meja kursi
kantor. Untuk keperluan-keperluan tertentu, pertemuan dan
lain-lain, dilaksanakan di kantor desa. Pelayanan pada
masyarakat selain dilaksanakan di kantor desa juga dilakukan
di rumah sekdes dan atau kades. Sarana-sarana pendukung
seperti meja dan kursi kerja, lemari dokumen, masih dalam
keadaan baik dan bisa digunakan. Alat tulis berupa mesin ketik
manual dalam kondisi yang masih bisa digunakan. Data base
desa, berupa monografi desa tidak tersedia secara lengkap.

Struktur Pemerintahan Desa belum terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Dusun yang
berjumlah 2 orang. BPD yang terdiri dari satu Ketua, dua orang
wakil ketua, dan 6 orang anggota dan didukung oleh beberapa
tenaga administrasi. Hingga saat ini, tahun 2007, lembaga BPD
masih belum memiliki kantor maupun sarana kerja, sementara
bergabung dengan kantor desa dengan segala fasilitasnya.

Program desa lebih sebagai pelaksana proyek-proyek yang
ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Desa belum membuat
peraturan desa, desa lebih berfungsi melindungi peraturan
yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Sementara
sumber pendapatan desa masih tergantung dari pemerintah
kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat. Sumber
pendapatan asli desa belum mulai  diupayakan.
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4.1.35. Desa Simpang Raya

Desa Simpang Raya telah memiliki sarana pemerintahan
desa berupa kantor, mesin ketik, almari, honda dinas, dan meja
kursi kantor. Pelayanan pada masyarakat lebih banyak
dilakukan di kantor desa, namun masih ada juga yang
berurusan di rumah sekdes dan atau kades. Sarana-sarana
pendukung seperti meja dan kursi kerja, lemari dokumen,
masih dalam keadaan baik dan  bisa digunakan. Alat tulis
berupa mesin ketik manual dalam kondisi yang masih bisa
digunakan. Data base desa, berupa monografi desa  tersedia
relatif lengkap.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi lengkap, terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan
(Kaur), Kepala Dusun, dan BPD yang terdiri dari satu Ketua,
dua orang wakil ketua, dan 6 orang anggota dan didukung
oleh beberapa tenaga administrasi. Hingga saat ini, tahun 2007,
lembaga BPD masih belum memiliki kantor  maupun sarana
kerja, dan untuk sementara menumpang di kantor desa dengan
semua fasilitas yang ada.

Program desa telah mulai disusun di samping  sebagai
pelaksana proyek-proyek yang ditetapkan oleh pemerintah
kabupaten. Desa belum membuat peraturan desa, desa di
samping berfungsi melindungi peraturan yang telah menjadi
adat kebiasaan masyarakat, telah mulai membuat peraturan-
peraturan, terutama yang berkaitan dengan sumber
pendapatan desa. Sementara sumber pendapatan desa di
samping mengandalkan pemerintah kabupaten, provinsi atau
pemerintah pusat, telah mulai memperoleh dari sumber
perkebunan.

4.1.36. Desa Beringin Jaya

Desa Beringin Jaya telah memiliki sarana pemerintahan
desa berupa kantor, mesin ketik, almari, honda dinas, dan meja
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kursi kantor. Pelayanan pada masyarakat selain dilakukan di
kantor desa juga dilakukan di rumah sekdes dan atau kades.
Sarana-sarana pendukung seperti meja dan kursi kerja, lemari
dokumen, masih dalam keadaan baik dan  bisa digunakan.
Alat tulis berupa mesin ketik manual dalam kondisi yang  masih
bisa digunakan. Data base desa, berupa monografi desa tidak
tersedia secara lengkap.

Struktur Pemerintahan Desa telah terisi, terdiri dari Kepala
Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Kaur), Kepala
Dusun, dan BPD yang terdiri dari satu Ketua, dua orang wakil
ketua, dan 6 orang anggota dan didukung oleh beberapa tenaga
administrasi. Hingga saat ini, tahun 2007, lembaga BPD masih
belum memiliki kantor maupun sarana kerja, dan untuk
sementara menumpang di kantor desa dengan semua fasilitas
yang ada.

Program desa lebih sebagai pelaksana proyek-proyek yang
ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Desa belum membuat
peraturan desa, desa lebih berfungsi melindungi peraturan
yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Sementara
sumber pendapatan desa masih tergantung dari pemerintah
kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat. Sumber pen-
dapatan asli desa belum mulai diupayakan.

4.2. Perencanaan

Hakikat mendasar otonomi daerah sebagaimana di-
maksudkan oleh UU No, 32 Tahun 2004 tentang Peme-
rintahan Daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat,
menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran
serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD
melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dengan
memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Berkaitan
dengan itu, kepada daerah diberikan kewenangan yang lebih
besar untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan,
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pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan penerimaan
daerah. Hal ini dimaksudkan agar daerah otonom lebih
mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan
masyarakat dan kesempatan kerja.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 tentang Pedo-
man Umum Pengaturan mengenai Desa menegaskan bahwa
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. Dengan demikian, desa atau
sebuatan lain harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk menuju
kesejahteraan. Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, maka
desa memiliki posisi yang sangat strategis sehingga me-
merlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan
otonomi daerah. Karena kuat dan mantapnya desa akan
mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonom daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan
dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa
merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat
serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program.
Karena itu upaya memperkuat desa merupakan langkah mem-
percepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan
otonomi daerah.

Masalah yang sering timbul dalam pengelolaan peme-
rintahan desa adalah:
1. Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan belum

lengkap.
2. Fasilitas pemerintahan sering terlambat dan tidak lengkap.
3. Kualitas eksekutif dan  legislatif yang terbatas.
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4. Daerah sering kekurangan referensi.
5. Formulasi perimbangan keuangan antar daerah dengan

desa tidak ada dan sering terjadi pengelolaan keuangan yang
tidak rasional.

6. Terdapatnya inkonsistensi pelaksanaan peraturan dan
kewenangan.

7. Kualitas SDM penyelenggaraan pemerintahan desa dan
kualitas sarana serta prasarana kerja yang terbatas.

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang
demokratis transparan dan akuntabel merupakan inti pokok
dari implementasi otonomi desa. Desa dibentuk untuk men-
sejahterakan mayarakat melalui public goods, public regulation
dan empowerment. Pemerintah desa dalam memberikan
layanan kepada masyarakat diselaraskan dengan prinsip
demokrasi, transparansi, akuntabel, partisipatif dan memper-
hatikan HAM sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat
setempat.

Arah kebijakan dan strategi diuraikan dalam paparan
sebagai berikut:

1. Pemantapan kerangka aturan

- Percepatan penyelesaian peraturan pemerintah, peraturan
presiden, keputusan mentri, peraturan daerah, peraturan
desa peraturan kepala desa.

- Pemantapan kelembagaan.

- Penataan organisasi pemerintahan desa, BPD, BUMD,
Asosiasi BPD, Asosiasi Pemdes, Lembaga Adat dan LKD.

- Pemantapan keuangan desa.

- Pengembangan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan
desa dan manajemen perimbangan keuangan desa.

- Pemantapan sistem informasi dan administrasi pemerin-
tahan desa yang mudah, cepat dan murah.
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2.  Pemantapan standarisasi, kriteria, norma dan prosedur.

Untuk peningkatan sumber daya kepala desa, perangkat
desa, lembaga adat, LKD, pengurus BUMD dan P3D.

UU No. 32 Tahun 2004 telah memberikan keluangan dan
kesempatan bagi desa dalam memberdayakan masyarakat desa
dan desa. Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat
yang mandiri sebagai otonomi asli. UU ini menunjuk tiga pola
otonomi, yaitu otonomi propinsi sebagai otonomi terbatas,
otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas dan otonomi
desa sebagai otonomi asli.

Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas
pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan
nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program-
program kerja dari berbagai instansi pemerintah daerah dan
pemerintah pusat. Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi
desa, peran pemerintah kabupaten secara intensif dan terpadu
merupakan persyaratan mutlak. Oleh karena itu, perlu meng-
upayakan kebijakan sebagai berikut:

Pertama, memberi akses dan kesempatan kepada desa
untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam
wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan
desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, konservasi dan
pembangunan yang berkelanjutan.

Kedua, memprogramkan pemberian bantuan kepada desa
melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-
komponen masyarakat lainnya di desa dalam bentuk pem-
binaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan,
pelatihan, arahan dan supervisi.

UU No. 32 Tahun 2004  dan PP  No. 76 Tahun 2001 me-
negaskan abhwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan
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nasional. Dengan demikian, desa harus dipahami sebagai
kesatuan dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Hak untuk
mengatur dan megurus kepentingan masyarakat inilah yang
disebut otonomi desa.

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat, utuh
serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya
pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang
dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masayarakat
hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak
istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik
hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan
dan harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka
pengadilan.

Sebagai wujud demokrasi, di desa dibentuk Badan
Permusyawaratan Desa yang berfungsi sebagai lembaga
legislatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan
kepala desa. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan Badan
Permusyawaratan Desa mempunyai kewenangan untuk
melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian
yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan
sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari
pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian
berdasarkan hak dan atas usul badan permusyawarfatan desa
bersangkutan, kepala desa dapat mendamaikan perkara atau
sengketa yang terjadi di antara warganya.

Dengan demikian desa yang diatur dalam UU No. 32
Tahun 2004 merupakan transisi dari desa seragam yang
diciptakan undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan sekaligus
memberi landasan yang kuat bagi terwujudnya Development
Community, di mana desa tidak lagi sebagai level administrasi
atau bawahan daerah akan tetapi justru sebaliknya desa
merupakan Independent Community  yaitu desa dan
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masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat
sendiri.

Namun harus diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban,
tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan
tanpa batas. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan hak,
kewenangan dan kebebasan dalam menyelenggarakan
otonomi desa, jangan dilakukan secara kebablasan sehingga
desa merasa seakan terlepas dari ikatan dengan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, Propinsi ataupun pemerintah
pusat, sehingga bertindak semau sendiri dan mebuat peraturan
desa tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi tingkatnya.

Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa
menuntut tanggung jawab untuk memeilihara integritas,
persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan negara kesatuan
republik indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor
peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Konstruksi perwilayahan yang diatur dalam UU No. 32
Tahun 2004 menempatkan propinsi sebagai wilayah
administratif sekaligus pula sebagai daerah otonom. Pengaturan
demikian menunjukkan adanya keterkaitan antara pemerintah
propinsi dengan daerah otom dalam wilayahnya yaitu
kabupaten, kota dan desa, baik dalam arti status kewilayahan
maupun dalam sistem dan prosedur penyelenggaraan
pemerintahan, karena penyusunan kabupaten, kota dan desa
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diikat oleh
wilayah Propinsi.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 76 Tahun
2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan menganai desa,
ditetapkan bahwa pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten
dan kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pemerintahan kelurahan.
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Sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab yang diletakkan pada daerah kabupaten
dan kota maka pembinaan, pengawasan dan koordinasi dengan
pemerintah desa dan kelurahan, sepanjang bukan lintas
kabupaten dan kota, dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah
kabupaten dan kota yang bersangkutan, termasuk pengawasan
terhadap peraturan desa dan keputusan kepala desa.

Dalam penerbitan peraturan desa memang tidak
memerlukan pengesahan bupati, akan tetapi wajib disampaikan
kepada bupati selambat–lambatnya dua minggu setelah
ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada camat.
Pemerintah kabupaten dapat membatalkan suatu peraturan desa
bila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan
perundang–undangan yang lebih tinggi tingkatnya.

UU No. 32 Tahun 2004 ditetapkan pula bahwa desa
sebagai masyarakat hukum yang memiliki kewenangan “self
governing community” yaitu suatu komunitas yang mengatur
dirinya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakatnya
sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, oleh
karenanya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
diharapkan dapat menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas
masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan
sumber daya dan potensi yang tersedia yang pada gilirannya
menghasilkan masyarakat desa yang berkemampuan untuk
mandiri secara ekonomis sehingga upaya peningkatan sumber
daya manusia di desa dapat diupayakan, baik di bidnag ilmu
pengetahuan dan teknologi, keimanan dan ketaqwaan kepada
Allah SWT., serta memiliki moral yang baik.

Untuk meningkatkan kemampuan desa dalam menggali
potensi yang dimilki, pemerintah propinsi sedang merumuskan
upaya agar tenaga–tenaga potensial yang ada di kota dipanggil
untuk turun membangun desa dan masyarakat agar desa
terbebas dari belenggau kemiskinan, kebodohan  dan
keterbelakangan.
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Karena otonomi desa merupakan otonomi yang
berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang
dihasilkan berbagai interaksi antar individu dalam masyarakat
atau merupakan hasil cipta, rasa dan karsa masyarakat dalam
kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman, baik
keanekaragaman dari penataan desa, tata kehidupan
masyarakat, potensi desa, susunan pemerintah maupun
tatanan pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh
keanekaragaman asal usul dan adat istiadat masyarakat.

Oleh karena itu dalam waktu yang bersamaan perlu pula
dikembangkan program untuk lebih meningkatkan ketertiban
secara langsung seluruh sumber daya manusia potensial yang
ada di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan, seperti para pelaku ekonomi, tenaga-tenaga
potensial, lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, Karang
Taruna, tokoh masyarakat, pemangku adat dan tokoh-tokoh
agama.

Di masa yang akan datang, peran unsur-unsur pem-
bangunan non pemerintah akan menempati porsi yang lebih
besar. Sedangkan aparat pemerintah lebih berada pada posisi
memfasilitasi dan mengakomodasikan kebutuhan unsur-unsur
tersebut dalam melaksanakan pembangunan. Konsep
pendekatan inilah yang dimaksud dengan pemberdayaan
masyarakat, dengan tujuan untuk memperbesar keterlibatan
dan rasa memiliki masyarakat. Sehingga dalam jangka panjang
akan bisa menuju ke arah kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan
kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga
masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan mar-
tabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengem-
bangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial,
agama dan budaya.

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak
cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktifitas,
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memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi
modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur
sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya
potensi masyarakat melalui peningkatan peran produktifitas
dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu :
1. Akses terhadap sumber daya.
2. Akses terhadap teknologi.
3. Akses terhadap pasar.
4. Akses terhadap sumber pembiayaan.

Keempat akses ini di samping menjadi tanggung jawab
pemerintah untuk memfasilitasinya, juga diperlukan peran
aktif dari kelompok masyarakat di desa untuk membentuk
usaha bersama atas kepentingan bersama pula yang
diselengarakan secara kekeluargaan yaitu “koperasi”.

Mencermati ketentuan dalam undang–undnag Nomor
32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dinamika
masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga
institusi utama sebagai berikut
1. Pemerintah Desa sebagai unsur pelaksana berbagai program

pembangnan, pelayanan, pembinanan dan pemberdayaan
masyarakat

2. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif
desa yang berfungsi menampung, menyalurkan serta
mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam
penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh
pemerintah desa.

3. Lembaga kemasyarakatan desa seperti Karang Taruna, PKK
dan kelompok masyarakat lainnya sebagai mitra pemerintah
desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat
dan untuk mengakomodasikan aspirasi kebutuhan dan
tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan
pemerintahan serta dalam rangka menumbuhkembangkan
partisipasi dan semangat gotong-royong warganya.
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Ketiga institusi ini diharapkan bersinergi untuk
mewujudkan, mempercepat dan memperkuat implementasi
otonomi desa dan menfasilitasi pemberdayaan masyarakat
sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang
secara tegas dan jelas telah diatur dalam perundang-undangan
yang berlaku.

Setiap desa memiliki potensi yang khas, berbeda dengan
desa lainnya, demikian pula aspirasi dan karakter mas-
yarakatnya, oleh sebab itu, pembangunan di desa memang
sudah sepatutnya lebih banyak ditentukan oleh masyarakaat
desa sendiri. Kedudukan pemerintah desa yang telah diberi
kewenangan penuh untuk memberdayakan masyarakatnya
sudah tentu harus mempunyai kemampuan untuk mengurus
rumah tangganya sendiri dengan lebih mengedepankan hak-
hak masyarakat.

Dengan demikian, kedudukan kepala desa lebih
merupakan wakil dari pemerintahan desa dan masyarakat desa
itu sendiri ketimbang sebagai wakil pemerintah pusat, peme-
rintah propinsi atau pemerintah kabupaten. Sebagai
konsekuensinya, kepala desa tidak lagi mempertanggung
jawabkan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati
melainkan kepada masyarakat.

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk
bekerja lebih tekun dan lebih keras dalam rangka mewujudkan
otonomi desa dengan senantiasa menjalin kerja sama dan
hubungan yang harmonis dalam melaksanakan tugas di desa,
karena dalam peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
dinyatakan bahwa hubungan antara pemerintah desa dengan
Badan Permusyawaratan Desa adalah sejajar dan sebagai
mitra, bahkan dijelaskan pula bahwa Badan Permusyawaratan
Desa dan Pemerintah Desa merupakan Lembaga
Pemerintahan Desa.
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Ini berarti kedua lembaga ini, disamping memiliki tugas
pokok masing-masing, secara bersama-sama mengemban
tugas yang berat terutama dalam melaksanakan pem-
bangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam
wilayah desanya masing-masing.

Untuk menguatkan Otonomi Daerah, Pemerintah
Kabupaten Kuantan Singingi, dalam tahun anggaran 2006
telah mengalokasikan dana sebesar Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) untuk setiap desa dari seluruh desa di
wilayah kabupaten Kuantan Singingi. Dana bantuan ini akan
semakin ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya sesuai
dengan  kemampuan keuangan daerah dan kesungguhan dari
masyarakat desa dalam mengelola dana tersebut.

Kemudian dalam rangka meningkatkan kualitas
pelaksanaan otonomi desa Pemerintah kabupaten Kuantan
Singingi juga memprogramkan bimbingan teknis, pelatihan
dan fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan dan
kelembagaan yang ada di desa disamping tetap mem-
programkan bantuan berbentuk proyek-proyek fisik yang
ditangani oleh instansi teknis tingkat  kabupaten.

Pelaksanaan otonomi desa di kabupaten Kuantan Singingi
sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
menekankan pada prinsip dekmokrasi, peran serta masyarakat,
pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan
keanekaragaman daerah. Dalam pasal 200 UU No. 32 Tahun
2004, pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa dimana pemerintahan desa
terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, sedangkan Badan
Permusyawaratan Desa, sesuai pasal 210, adalah wakil
penduduk desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan
mufakat, mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa
bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya,
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kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban
kepada Bupati, BPD, dan rakyat.

Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada
berdasarkan hak asal-usul desa, kewenangan yang oleh peraturan
perundang–undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh
daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan dari pemerintah
pusat, pemerintah propinsi/kabupaten.

Sementara itu yang dimaksud bantuan dari pemerintah
kabupaten meliputi bagian dari perolehan pajak dan retribusi
daerah serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat
dan daerah. Sumber pendapatan desa sebagaimana tersebut
diatur dan dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja
desa yang setiap tahunnya ditetapkan oleh kepala desa bersama
badan permusyawaratan desa yang kemudian dituangkan
dalam peraturan desa.
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Perencanaan pembangunan desa merupakan hal yang
seharusnya dibuat oleh desa yang bersangkutan yang dilak-
sanakan oleh Kepala Desa dan BPD dengan memper-
timbangkan masukan-masukan dan usulan dari segenap
komponen masyarakat. Perencanaan harus realistic artinya
rencana yang dibuat tersebut dapat dilaksanakan dengan
efektif. Perencanaan pembangunan desa yang telah dirancang
kemudian ditetapkan menjadi peraturan desa yang mengikat
dan wajib dilaksanakan oleh kepala desa.

Perencanaan pembangunan desa yang dimaksud
sekurang-kurangnya memuat beberapa  komponen, meliputi
antara lain: visi, misi, strategi, dan program kerja. Turunan
dari perencanaan pembangunan ini salah satunya adalah
peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.

Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan
belanja desa (APBDes) merupakan ciri atau karakter utama
dari sejauh mana otonomi desa dilaksanakan. APBDes memuat
sebesar mana pendapatan desa dan digunakan untuk kegiatan-
kegiatan apa. Dari APBDes dapat diketahui dan dianalisa sejauh
mana tingkat kemandirian desa, ke arah mana desa di bawa
dalam arti apakah menuju desa yang lebih maju atau stagnan
atau bahkan menuju kemunduran.

Desa-desa di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya
belum membuat perencanaan pembangunan secara ter-
struktur. Peraturan-peraturan desa yang merupakan repre-
sentasi dari adanya perencanaan belum dibuat secara mandiri
sesuai dengan kemauan dan kemampuan desa. Pemerintahan
desa dan masyarakat desa pada dasarnya masih bersikap pasif
dan cenderung menunggu program-program yang digulirkan
oleh pihak luar, misalnya pemerintah kabupaten, pemerintah
provinsi atau pemerintah pusat.

Namun, tidak adanya perencanaan bukan berarti tidak
ada kegiatan-kegiatan. Dalam satu tahun berjalan kegiatan-
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kegiatan desa cukup sibuk. Kegiatan menjaga dan melestarikan
budaya, kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, dan
kegiatan pembangunan yang telah diprogram dari pemerintah
kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat merupakan
kegiatan-kegiatan rutin tahunan desa.

Rutinitas kegiatan desa tahunan tersebut dilaksanakan
melalui proses yang telah relative melembaga, yaitu pemerintahan
desa mendukung kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh
masyarakat, terutama kegiatan-kegiatan budaya dan keagamaan.
Sementara itu, kegiatan-kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana infra struktur, seperti semenisasi gang-gang, perbaikan
sarana jalan, jembatan dan lain-lain, pemerintahan desa bersikap
pasif, yaitu menunggu program-program bantuan pemerintah
baik kabupaten, propinsi maupun pusat. Dalam hal ini
pemerintahan desa dapat berfungsi sebagai pelaksana proyek
ataupun hanya sebagai penerima proyek.

Dalam kontek pelaksanaan otonomi desa, terdapat
perkembangan yang cukup menarik di kabupaten Kuantan
Singingi. Di samping UU No. 32 Tahun 2004  dan PP No. 72
Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah kabupaten Kuantan
Singingi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi Nomor 14 tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 6 tahun
2007 tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Konsekuensi dari
peraturan daerah nomor 14/2002  adalah bahwa setiap desa
seharusnya telah membuat peraturan desa mengenai APBDes
sejak tahun 2003. Tetapi pada kenyataannya desa baru
memulai menyusun peraturan desa tentang APBDes pada
tahun 2007 melalui bimbingan teknis dari pemerintah
kabupaten. Anehnya bahwa pendapatan desa seluruhnya dari
dana kucuran pemerintah kabupaten dan atau provinsi, dan 0
persen dari pendapatan desa.

Peraturan Daerah mengenai pedoman penyusunan



103Arti Penting Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Lingga

anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah dikeluarkan
pada tahun 2003 nampaknya belum tersosialisasi secara efektif.
Hal ini dapat dilihat bahwa dari desa-desa sample yang diteliti
hanya terdapat satu desa yang dapat menunjukkan dokumen
peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa,
yaitu desa Pulau Binjai kecamatan Kuantan Mudik.

Desa Pulau Binjai telah mengeluarkan peraturan desa
mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa tertuang
dalam Peraturan Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik
Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 01 Tahun 2007 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2007. Pasal 1 dari perdes tersebut menyebutkan bahwa jumlah
anggaran pendapatan dan belanja Desa Pulau Binjai (yang
dimaksudkan adalah pendapatan desa) sebesar Rp
130.400.000,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus ribu
rupiah). Dari jumlah tersebut seluruhnya berasal dari
pemerintah kabupaten. Pendapatan desa masih kosong. Hal
ini menunjukkan bahwa partisipasi dan usaha desa untuk
menggali sumber pendapatan belum nampak.

Walaupun sama sekali belum dapat dikatakan sebagai
perencanaan pembangunan mandiri, namun adanya peraturan
desa tentang APBDes merupakan sebuah awal  penumbuh-
kembangan pelaksanaan otonomi desa. Dari proses
penyusunan peraturan desa tentang APBDes ini akan
berkembang wacana pengembangan dan pembangunan desa
dengan lebih banyak komponen masyarakat yang terlibat.

3.3. Implementasi

Sebagai analisis awal untuk melihat kesiapan desa di
Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan otonomi
desa, di bawah ini di tampilkan keadaan terkini desa-desa
sampel berdasarkan tiga unsur ukuran normatif otonomi.
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Dari paparan tabel log frame di atas terlihat bahwa kondisi
desa-desa sampel menunjukkan kecenderungan yang rata-rata
sama, baik desa-desa yang tergolong maju, sedang, maupun
tertinggal. Umumnya desa-desa sampel tersebut belum siap
untuk melaksanakan otonomi desa tanpa interfensi dari
struktur pemerintah di atasnya, terutama dari Pemerintah
Kabupaten. Kelemahan utama terutama dari sisi aparatur
pemerintahan desa dan sumber keuangan desa.

Pada kelompok desa-desa yang tergolong maju ada empat
desa yang menunjukkan indikasi relatif berpotensi disipakan
untuk segera melaksanakan otonomi desa yaitu Desa Pulau
Lancang, Desa Koto Cerenti, Desa Perhentian Luas, dan Desa
Koto Tuo Baserah. Dari ketiga desa ini, Desa Pulau Lancang
dan Desa Koto Cerenti yang relatif paling siap. Indikasi kesiapan
ini terlihat dari beberpa hal, seperti ketersediaan infra struktur
desa (sebagaimana telah dipaparkan terdahulu dalam sesi
identifikasi desa), kinerja aparatur desa, dan berperannya
lembaga-lembaga desa seperti BPD dan LPM (Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat). Selain itu tenaga ahli pendukung
juga terlibat aktif terutama melalui mekanisme kelembagaan
BPD. Sebagai contoh ketua BPD desa Pulau Lancang ini
berpendidikan Master dan seorang akademisi.

Kesiapan aparat Desa Pulau Lancang ini juga terlihat dari
berfungsinya Kantor Desa sebagai pusat pelayanan
masyarakat, berfungsinya seluruh struktur pemerintahan desa
(Kaur dan Kadus) sehingga pelayanan masyarakat tidak hanya
bertumpu pada Kepala Desa dan Sekretaris Desa, aktifnya
anggota BPD dalam proses perumusan dan pengambilan
kebijakan desa, berhasilnya aparat desa mengembangkan
potensi perekonomian desa, berupa pembentukan kelompok
tani untuk memanfaatkan lahan-lahan kosong milik
masyarakat.

Desa Koto Cerenti baru melakukan restrukturisasi pada
pertengahan 2007 melalui proses pemilihan aparat
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pemerintahan desa dan anggota BPD. Dala struktur yang baru
ini golongan muda dan relatif terdidik banyak dilibatkan
sehingga ada anggota BPD yang berpendidikan sarjana.
Seluruh bagian dari struktur desa telah diupayakan untuk
difungsikan secara maksimal sehingga fungsi pelayanan
masyarakat tidak tertumpu hanya pada Sekretaris Desa dan
kepala Desa saja. Kaur dan Kadus (Kepala Dusun) mulai
difungsikan secara benar sesuai tugas masing-masing.
Meskipun perkembangan ini masih sangat awal namun ini
menunjukkan kesungguhan upaya aparat pemerintah desa ini
untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan otonomi desa.
Pola kerja yang sinergis antar lembaga desa terutama antara
pemerintah desa dengan BPD sudah mulai terbangun.
Keterlibatan BPD dalam proses pengambilan keputusan desa
mengghasilkan dukungan penuh BPD terhadap kebijakan desa.
Pola kerja yang bersinergis ini merupakan kondisi pendukung
yang cukup kuat bagi percepatan kesiapan desa Koto Cerenti
untuk melaksanakan otonomi desa.

Sementara Desa Perhentian Luas, kondisi infrastruktur
pemerintahan desanya hampir sama dengan desa-desa
lainnya. Secara kelembagaan, infrastruktur desa juga tidak
mendukung karena desa ini belum memiliki kantor desa
sendiri. Untuk sementara kantor desa digabung dengan Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Pendidikan aparatur relatif
sedang, namun kinerja aparatur tidak maksimal karena
lembaga-lembaga desa seperti BPD dan LPM masih belum
berperan secara maksimal. Kondisi yang sangat mendukung
bagi kesiapan desa ini menjadi desa yang tergolong maju
dibanding desa lainnya dan  relatif siap melaksanakan otonomi
daerah adalah status desa ini sebagai ibu kota Kecamatan Logas
Tanah Darat. Status Desa Perhentian Luas sebagai ibu kota
Kecamatan sebenarnya bukan merupakan variabel utama dari
kesiapan otonomi desa, namun dengan status ini dukungan
pihak kecamatan akan maksimal dalam mempersiapkan desa
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ini yang sekaligus sebagai ibu kota kecamatan dan sebagai desa
yang otonom. Bahkan kedepan sudah dapat dipastikan desa
ini akan dirubah menjadi kelurahan, untuk itu peningkatan
infrastruktur dan kinerja aparaturnya akan mendapat
perhatian besar dari pemerintah kecamatan.

Sebagai ibu kota kecamatanm Desa Perhentian Luas telah
memiliki infrastruktur fisik desa lebih baik dari desa-desa
lainnya yang tergolong maju. Desa ini telah menikmati
pelayanan listrik dari PLN yang cukup baik, jalan raya yang
merupakan jalan lintas antar provinsi, pasar dan pusat kegiatan
ekonomi lainnya seperti pertokoan. Kondisi ini menjanjikan
untuk percepatan pertumbuhan desa menjadi desa yang
mandiri dengan sumber pendapatan desa yang sangat
potensial. Namun semua ini sangat ditentukan oleh kualitas
kinerja dari para aparat pemerintahan desa dan BPD.

Keadaan Desa Koto Tuo Baserah hampir sama dengan
Desa Perhentian Luas. Terletak dijalur jalan raya lintas provinsi,
dengan fasilitas pelayanan listrik dari PLN, memiliki pusat
kegiatan perekonomian berupa pertokoan dan perbengkelan, dan
memiliki infrastruktur kelembagaan pemerintahan desa berupa
kantor desa dengan kelengkapan yang masih sangat sederhana.
Inilah kondisi yang meletakkan desa ini sebagai desa yang
memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa otonom.
Tetapi ketika dilihat dari kinerja aparatnya, masih belum
memenuhi syarat kesiapan untuk menerapkan otonomi. Kepala
desa dan Sekretaris Desa masih menjadi tokoh yang
mendominasi fungsi pelayanan, sementara elemen lain dalam
struktur pemerintahan seperti Kepala-kepala Urusan (Kaur)
belum berperan sebagaimana fungsinya sesuai peraturan yang
berlaku. Pendidikan aparatur desa relatif sedang dengan
kemapuan manajemen pemerintahan yang relatif terbatas
karena tidak adanya dukungan dari orang-orang yang
berpendidikan tinggi yang dapat dinilai sebagai tenaga ahli. Peran
BPD seabai salah satu lembaga tinggi desa juga belum maksimal.
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Sementara desa-desa sisanya yang termasuk kelompok
desa maju tidak menunjukkan indikasi kesiapan yang memadai
untuk melaksanakan otonomi desa. Meskipun sebagian
aparaturnya berpendidikan menengah (rata-rata SMU)
bahkan ada yang lulusan perguruan tinggi namun kemampuan
manajemennya rata-rata relatif rendah. Ini dibuktikan dari
belum berhasilnya aparat pemerintahan desa menggerakkan
organisasi pemerintahan desa secara maksimal. BPD yang
semestinya berfungsi sebagai mitra pemerintah desa juga belum
berperan dengan baik, dan dukungan dari tenaga-tenaga
terdidik  sebagai tenaga ahli pendukung belum dilibatkan secara
maksimal. Kepala Desa dan Sekretaris Desa masih menjadi
kekuatan utama dan sangat dominan dalam proses pelayanan
masyarakat dan pengambilan keputusan tingkat desa. Infra
struktur desa juga tidak memadai untuk proses pelayanan
sehingga pusat pelayanan masyarakat berpindah dari kantor
desa ke rumah kepala Desa dan Sekretaris Desa. Keadaan ini
telah terlembagakan dan berlarut-larut selama bertahun-
tahun.

Pada kelompok desa-desa yang termasuk dalam kategori
sedang terdapat dua desa yang berpotensi memiliki kesiapan
melaksanakan otonomi desa, yaitu desa Kampung Madura di
Kecamatan Kuantan Hilir dan Desa Sekakak di Kecamatan
Cerenti.

Desa Kampung Madura secara kelembagaan telah
memiliki sarana pemerintahan desa berupa kantor desa. Desa
ini juga telah menikmati pelayanan listrik dari PLN, serta jalan
raya yang merupakan jalan lintas antar provinsi, dan pusat
kegiatan ekonomi berupa pasar tradisional. Pendidikan aparat
desa relatif  sedang, dengan kemapuan manajemen
pemerintahan yang relatif terbatas. Ini tercermin dari belum
berfungsinya secara maksimal seluruh bagian dari struktur
pemerintahan desa, terutama para KAUR (Kepala Urusan).
Fungsi manajemen masih bertumpu pada Kepala Desa dan
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Sekretaris Desa. Pola kerja yang sinergis antara aparat
pemerintahan desa dengan BPD belum terbangun secara
maksimal, dan BPD sebagai mitra Pemerintah desa belum
berfungsi secara maksimal. Berdasarkan kondisi ini sebenarnya
desa Kampung Madura secara ril saat ini belum memiliki
kesiapan untuk melaksanakan otonomi desa, namun dilihat
dari infrastruktur desa secara umum, desa ini memiliki potensi
untuk dipercepat kesiapannya dalam menghadapi otonomi
desa.

Desa Sekakak secara kelembagaan juga telah memiliki
sarana pemerintahan desa berupa kantor desa, dan telah
menikmati pelayanan listrik dari PLN. Infrastruktur jalan
masih jalan desa yang telah disemenisasi dengan kondisi yang
cukup baik dan berfungsi sebagai poros akses ke desa ini. Yang
menarik adalah apratur pemerintahan desa menunjukkan
perkembangan kearah yang cukup positif. Restrukturisasi
pemerintahan desa baru terjadi sekitar pertengahan 2007, dan
dalam struktur pemerintahan desa yang baru tenaga-tenaga
terdidik (lulusan perguruan tinggi) banyak direkrut  terutama
di BPD dan LPM. Pola kerja yang sinergis antara Pemerintah
desa, BPD, dan LPM sudah mulai terbangun. Hal ini tercermin
dari proses pengambilan kebijakan strategis desa dilakukan
bersama-sama oleh ketiga lembaga desa tersebut, dan fungsi
pelayanan masyarakat telah diserahkan secara proporsional
kepada Kadus (Kepala Dusun) dan Kaur sebelum finalisasinya
oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa.  Meskipun keadaan ini
baru berkembang, namun kesungguhan upaya dari aparat
pemerintahan desa terutama political will dari Kepala Desa
merupakan kekuatan politik yang sangat menentukan bagi
peningkatan kesiapan aparatur desa dalam memperiapkan diri
melaksanakan otonomi desa.

Sementara desa-desa selebihnya yang termasuk kedalam
kelompok desa sedang, kinerja aparaturnya rata-rata sama,
yaitu tidak menunjukkan indikasi kesiapan yang memadai
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untuk melaksanakan otonomi desa. Variasi pendidikan
aparaturnya tidak terlalu jauh, yaitu rata-rata berpendidikan
menengah (rata-rata SMU) bahkan ada yang lulusan
perguruan tinggi namun kemampuan manajemennya rata-
rata relatif rendah. Ini dibuktikan dari belum berhasilnya aparat
pemerintahan desa menggerakkan organisasi pemerintahan
desa secara maksimal dimana fungsi pelayanan masyarakat
masih bertumpu pada Sekretaris Desa dan Kepala Desa. BPD
yang semestinya berfungsi sebagai mitra pemerintah desa juga
belum berperan dengan baik.  Kerjasama antara Pemerintah
Desa dengan LPM semata-mata untuk memenuhi persyaratan
prosedural yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten
secara vertikal untuk menangani proyek dana luncuran (dana
ADD) yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten sebesar
50 juta rupiah.

Pada kelompok desa sampel yang terkategori desa-desa
tertinggal terdapat satu desa yang memiliki kecenderungan
berpotensi untuk segera dipersiapkan menjadi desa otonom
yaitu Desa Kebun Lado. Pada struktur yang baru ini  terlihat
adanya kesiapan aparat desa secara umum dalam
menjalankan manajemen pemerintahan desa. Meskipun
pemahaman aparat desa terhadap undang-undang otonomi
desa masih relatif terbatas, namun telah ada upaya untuk
memperkuat struktur pemerintahan desa dengan melibatkan
orang-orang terdidik (berpendidikan tinggi) dalam struktur
pemerintahan dan proses pengambilan kebijakan.

Desa-desa selebihnya dalam kelompok sampel desa-desa
tertinggal kondisinya rata-rata sama. Pendidikan aparatur rata-
rata relatif rendah, pemahaman aparatur desa tentang
undang-undang atau peraturan tentang otonomi desa relatif
masih sangat terbatas, kemampuan manajemen
pemerintahan relatif rendah, tenaga-tenaga terdidik yang dapat
dikategorikan tenaga ahli pendukung tidak dilibatkan dalam
proses manajemen pemerintahan desa. Pola kerja yang sinergis
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juga tidak terbangun antar lembaga-lembaga desa terutama
antara Pemerintah Desa dengan BPD, sehingga BPD sebagai
mitra Pemerintah Desa tidak berfungsi  secara maksimal.
Keadaan ini menjadi alasan umum untuk memposisikan desa-
desa dalam kelompok ini relatif kurang siap untuk
melaksanakan otonomi desa.

Secara keseluruhan dari paparn di atas tentang kondisi
desa sampel, ada dua faktor utama yang mempengaruhi
rendahnya tingkat kesiapan desa-desa tersebut dalam
melaksanakan otonomi desa. Faktor pertama berkaitan dengan
aparatur pemerintahan desa. Umumnya aparat pemerintahan
desa dan lembaga-lembaga desa lainnya seperti BPD, memiliki
tiga kelemahan perinsip, yaitu terbatasnya keahlian
manajemen pemerintahan, lemahnya penguasaan peraturan
tentang otonomi desa, dan profesi ganda yaitu aparat
pemerintah desa dan anggota BPD memiliki pekerjaan lain
yang secara ekonomi sangat penting bagi kehidupan mereka
dan keluarga mereka. Seluruh aparat pemerintahan desa dan
anggota BPD dari seluruh desa sampel justru terpaksa
memperlakukan kedudukannya sebagai pejabat politik desa
sebagai profesi “sampingan” sehingga fungsi pelayanan
masyarakat baru bisa dilaksanakan setelah pekerjaan utama
mereka “mencari nafkah” selesai dilakukan. Karena itu hampir
seluruh desa sampel (kecuali Desa Kebun Lado dan Desa Pulau
Lancang)  tidak memiliki jadwal kerja tetap. Gagalnya aparat
pemerintah desa membangun pola kerja secara sinergis antara
lembaga-lembaga desa, dan tidak berhasilnya anggota BPD
melakukan fungsinya sebagai mitra pemerintahan desa
umumnya disebabkan oleh tiga masalah ini.

Faktor kedua, tidak tersedianya sumber pendapatan desa
yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.
Keadaan ini sangat mempengaruhi kegiatan pembangunan di
desa, karena seluruh sumber pendanaan desa tergantung
sepenuhnya dari alokasi anggaran dari Pemerintah Kabupaten.
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Akibatnya pembangunan desa tidak berjalan sama sekali tanpa
ada aliran dana dari pemerintah kabupaten. Bahkan banyak
sekali desa-desa yang infra struktur pemerintahan desanya
terutama kantor desa dalam keadaan rusak atau atau layak
digunakan sebagai pusat pemerintahan desa dan pemerintah
desa tidak mampu memperbaikinya. Ketiadaan sumber
anggaran desa ini juga terkait pada ketidakmampuan aparat
pemerintah desa umumnya menggali sumber-sumber
pendapatan desa. Ada beberapa desa seperti Kebun Lado, Ujung
Tanjung memiliki potensi sumber pendapatan desa berupa
lahan kosong namun belum bisa dimanfaatkan secara
maksimal. Desa Pulau Lancang sedikit lebih maju dengan
program pemanfaatan lahan kosong milik masyarakat untuk
dijadikan lahan produktif melalui kerjasama dengan
perusahaan swasta. Namun demikian sejauh ini Desa Pulau
Lancang juga belum memiliki lahan produktif milik desa yang
bisa dijadikan sumber pendapatan desa.

3.4.  Respon Masyarakat

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang
bersifat istimewa. Dalam UU No 22 tahun 1999 menegaskan
bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif,
bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan
daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat
mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga
setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri
sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan
masyarakatnya.

Selanjutnya dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa
landasan pemikiran pengaturan pemerintah desa adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat, dengan penjelasan sebagai berikut:
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a. Keanekaragaman,
Memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan
dengan asal usul dan kondisi sosial budaya setempat. Hal
ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan desa akan
menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat
istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus
tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam
kehidupan bebangsa dan bernegara.

b. Partisipasi,
Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan
pemerintah desa harus mampu mewujudkan peran aktif
masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut
bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan
bersama sebagai sesama warga desa.

c. Otonomi Asli
Memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai
sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat,
namun harus diselenggarakan dalam prospektif
administrasi modern

d. Demokratisasi
Memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah
desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang
diartikulasi dan diagresi melalui Badan Perwakilan Desa
(BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra
pemerintah desa

e. Pemberdayaan Masyarakat
Memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah
desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan,
program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
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Melihat landasan pemikiran dalam pengaturan
pemerintahan desa tersebut, terutama partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat, maka untuk melihat kesiapan desa
menghadapi otonomi, perlu kiranya menggali respon
masyarakat. Respon masyarakat akan menunjukkan apakah
desa tersebut telah mampu mewujudkan peran aktif
masyarakatnya dalam menjalankan berbagai program di
desanya, dan merasa memiliki serta turut bertanggungjawab
terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga
desa. Lebih jauh lagi, apabila prinsip pemberdayaan
masyarakat telah mencapai sasarannya, maka masyarakat
akan merasakan manfaat dalam peningkatan taraf hidup dan
kesejahteraannya  melalui implementasi program-program
yang dijalankan oleh pemerintah desa.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu,
kesiapan masyarakat desa untuk menjalankan otonomi desa
tergantung pada kesiapan serta kemampuan perangkat desa
dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu tergantung pula
pada ketersediaan sarana dan prasarana di desa yang mampu
mengembangkan potensi desa, serta menunjang perekonomian
dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.
Dengan demikian maka pengamatan terhadap kesiapan desa
dalam menjalankan otonomi desa, didahului dengan membagi
desa ke dalam kategori desa maju, desa sedang, dan desa
tertinggal. Demikian pula didalam pengamatan tentang respon
masyarakat desa, juga melibatkan tanggapan-tanggapan
mereka terhadap peran perangkat desa dalam menjalankan
tugas-tugasnya, sarana dan prasarana yang tersedia, serta
potensi desa yang ada. Respon masyarakat yang demikian
akan memberikan pengetahuan tentang tingkat pemahaman
serta kepedulian masyarakat tentang kondisi desanya.

Pengamatan terhadap respon masyarakat disini juga akan
mengikuti pola yang ditetapkan, yakni menurut tingkat
perkembangan desanya, yang terbagi menjadi respon masyarakat
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desa maju, respon masyarakat desa sedang, dan respon
masyarakat desa tertinggal. Informasi tentang respon masyarakat
ini sebagian diperoleh dari tokoh masyarakat, misalnya ketua
kelompok pemuda, ketua kelompok tani, atau anggota
masyarakat biasa yang cukup paham terhadap kondisi desanya.
Sementara sebagian lainnya diperoleh dari ketua atau anggota
Badan Perwakilan Desa (BPD). Menetapkan anggota BPD sebagai
informan berdasarkan beberapa pertimbangan, pertama, karena
adanya kesulitan di lapangan dalam menemui informan yang
berasal dari tokoh masyarakat; kedua, Badan Perwakilan Desa
adalah sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi mengayomi
masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
PERDES, APBD, dan Keputusan Kepala Desa. Dengan
pertimbangan tersebut, diharapkan informan dapat memberikan
informasi mengenai respon masyarakat berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan desa.

3.4.1. Respon Masyarakat Desa Maju

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap kondisi sosial
ekonomi, kelembagaan desa cukup baik. Masyarakat desa maju
ditandai dengan karakteristik kemampuan perangkat desa untuk
menggerakkan gotong royong dan sumbangan masyarakat desa
untuk mengimplementasikan dana-dana bantuan. Misalnya,
untuk Desa Pulau Lancang mengusulkan pembangunan masjid,
jalan 1,2 km, pembinaan kelompok tani ; Desa Koto Pangean
mengusulkan pembangunan irigasi dan jalan yang belum
terlaksana dan belum diterima oleh pusat. Sementara yang
terlaksana adalah pembangunan MCK dan semenisasi.

Kerjasama antara LPM dan warga desa berjalan dengan
baik dalam merealisasikan dana bantuan desa, dan masyarakat
beranggapan tidak ada intervensi dari pemerintah kabupaten
dalam implementasi usulan-usulan masyarakat. Program
yang diusulkan adalah pembinaan masyarakat desa dalam
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bidang usaha, agar lebih terampil dalam kegiatan ekonominya,
dan memberi sumbangan bagi pengembangan ekonomi desa

Hasil wawancara menyatakan bahwa sebagian besar
respon masyarakat terhadap program-progam serta kegiatan
yang dilaksanakan adalah baik dan mendukung. Walaupun
demikian terdapat juga kasus desa yang tergolong maju tetapi
menyatakan bahwa respon masyarakat kurang, antara lain
disebabkan adanya pergantian Kades yang kurang mendapat
dukungan. Informasi dari beberapa desa yang rutin
mengadakan rapat, menyatakan bahwa masyarakat dilibatkan
pada perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan.
Keadaan ini juga yang menimbulkan tingkat kepercayaan serta
kerjasama yang tinggi.

Partisipasi pada kegiatan ekonomi ditunjukkan dengan
kemampuan masyarakat desa dalam mengupayakan sumber
daya alam yang tersedia, serta prosentase jumlah penduduk
yang terlibat pada kegiatan ekonomi produktif. Besarnya
sumber daya alam yang tersedia, apabila tidak disertai dengan
partisipasi warga desa dalam pengelolaannya, maka tidak akan
berdampak positif pada peningkatan kondisi ekonomi desa.
Sebagian besar desa maju yang diamati ternyata memiliki
warga desa yang aktif dalam berusaha, tidak memiliki lahan
tidur dalam jumlah besar, dan tingkat pengangguran yang
rendah di desanya.

Tanggapan masyarakat berkenaan dengan kondisi
kelembagaan  menunjukkan bahwa tidak di semua desa maju
kelembagaannya telah berjalan dengan baik, dan dapat
menyalurkan aspirasi warganya. Padahal efektivitas
kelembagaan adalah merupakan prasyarat penting untuk
kemandirian sebuah desa.

Informasi hasil wawancara menunjukkan bahwa
masyarakat mampu memberi penjelasan tentang kondisi
kelembagaan, misalnya : sebagian kantor desa dilengkapi
dengan komputer, administrasi dan struktur organisasi yang
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lengkap, rapat bulanan yang teratur, BPD yang mengontrol
Kepala Desa dalam menjalankan peraturan desa, mengadakan
pengkaderan melalui kegiatan-kegiatan dan kepanitiaan.
Sementara masyarakat dari sebagian desa lainnya memberi
tanggapan tentang struktur pemerintahan desa yang lengkap,
tetapi tidak memiliki fasilitas yang memadai

Organisasi sosial cukup baik pada desa tertentu cukup baik,
yang ditunjukkan oleh adanya usulan untuk mengadakan
pelatihan kegiatan perempuan (misal, Desa Koto Cerenti), tetapi
sebagian besar desa tidak memiliki organisasi sosial yang aktif.
Berkaitan dengan program-program yang dijalankan,
meskipun rapat rutin tidak dijalankan, sebagian besar informasi
yang diperoleh menyatakan diadakan rapat ketika ada dana
yang turun. Usulan-usulan disampaikan oleh warga kepada
perangkat desa, dan pembangunan yang dijalankan memang
berdasarkan usulan-usulan dari bawah

Potensi SDM perangkat desa merujuk pada kemampuan
dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta kemampuan
dalam manajemen organisasi desa. Kemampuan ini mungkin
saja tidak semata-mata tergantung pada tingkat pendidikan,
tetapi juga pada kemampuan bekerjasama dan kesediaan
memanfaatkan ilmu dan pengetahuan yang ada. Kondisi sosial
yang ada merupakan potensi bagi desa tersebut untuk bisa lebih
mandiri. Kemampuan bekerjasama antar warga desa,
kepercayaan warga kepada aparat desa dalam menjalankan
program-program desa, adalah sebuah modal penting bagi
kemandirian desa.

3.4.2. Respon Masyarakat Desa Sedang

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, bahwa
potensi desa berkaitan dengan kemampuan masyarakat desa
untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Beberapa
desa yang termasuk pada kategori sedang ternyata bukan desa
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yang miskin secara alamiah, tetapi kurang terlibatnya warga
desa pada kegiatan ekonomi yang menguntungkan, sehingga
masih ditemukan sejumlah warga yang tergolong miskin.

Tidak jauh berbeda dengan desa pada kategori maju,
masyarakat desa kategori sedang memberikan respon yang cukup
positif pada program-program yang dijalankan. Keterlibatan pada
kegiatan-kegiatan ekonomi cukup baik, dan tingkat kepercayaan
masyarakat pada perangkat desa cukup tinggi. Ketidaksiapan desa
untuk mengarah pada otonomi desa lebih pada kondisi
kelembagaan yang ada, serta kemampuan perangkat desa dengan
segenap sistem pengelolaannya yang kurang memadai.
Mengamati kondisi di desa sedang ternyata kesiapan menuju desa
mandiri sangat beragam. Beberapa desa masih harus membenahi
kelembagaan agar bisa berfungsi dengan lebih baik. Namun
demikian sebagian besar desa dengan kategori sedang sudah cukup
siap untuk menuju pada desa mandiri.

3.4.3. Respon Masyarakat Desa Tertinggal

Desa kategori tertinggal banyak mengutarakan keluhan
serta tuntutan pada pemerintah desa, bekaitan dengan
masalah-masalah pelayanan rutin pada masyarakat maupun
program-program kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini
menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan serta kerjasama
masyarakat desa. Sebagian besar masyarakat menyatakan
tidak terlibat pada perencanaan serta pelaksanaan progam dan
kegiatan yang dijalankan. Semua ini merupakan indikator dari
kelembagaan yang tidak berjalan dengan memadai, yang
tentunya berdampak pada kesiapan menuju otonomi desa.
Permasalahan lain adalah ketidakmampuan masyarakat untuk
terlibat pada kegiatan ekonomi yang menguntungkan, sehingga
potensi desa tidak terkelola. Kondisi ini dinyatakan dengan
menyebutkan bahwa tidak ada potensi desa yang dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan serta taraf
hidup keluarga. Tanggapan-tangapan lain yang disampaikan
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adalah, program-program yang diusulkan tidak pernah terlaksana,
serta keluhan-keluhan tentang berkaitan dengan pekerjaan-
pekerjaan dan program pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Masalah utama yang terungkap dari salah satu desa
adalah kurang adanya kepercayaan kepada Kepala Desa, serta
tidak ada toleransi antar penduduk desa (kasus: kerbau tidak
diikat, sehingga timbul perselisihan antar warga desa).
Kurangnya toleransi antar warga selanjutnya akan berakibat
pada kurangnya ketertiban di desa tersebut. Permasalahan yang
timbul seringkali diselesaikan bersama oleh lembaga adat dan
perangkat desa. Selain itu muncul juga praduga tentang proses
pemilihan bupati yang berdampak negatif pada desa tertentu.
Dalam hal ini tingkat ketidakpercayaan makin melebar. Ukuran
lain dari desa tertinggal dinyatakan oleh sebagian besar
informan adalah karena tidak ada peraturan, ekonomi tidak
maju, lahan tidak digarap.

Usulan untuk pengembangan desa, salah satunya adalah
berkaitan dengan perencanaan pendidikan. Hal ini berkaitan
dengan pernyataan yang diutarakan, bahwa terdapat faktor
utama yang mengakibatkan desa akan tetap tertinggal, yakni
pendidikan mayoritas penduduk. Sementara dua faktor penting
lainnya, yaitu ekonomi masyarakat desa serta potensi desa.

Berdasarkan kenyataan yang diperoleh di lapangan dapat
dikemukakan bahwa partisipasi masyarakat rendah terhadap
kegiatan-kegiatan di desa, serta tingkat kepercayaan yang
kurang terhadap perangkat desa. Tidak efektifnya kelembagaan
yang ada berakibat pada rendahnya tingkat pemberdayaan
masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang produktif, sehingga
masyarakat merasa tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya.
Tentunya tingkat kemiskinan akan berakibat buruk pada
kerjasama dan kepercayaan yang terjalin antara warga dengan
perangkat desanya. Kondisi demikian tidak akan mendukung
desa dalam menghadapi kesiapan menuju kemandirian.***




