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Dari hasil studi dan analisis yang dilakukan terhadap
  desa-desa sampel di wilayah Kabupaten Kuantan
Singingi dalam kesiapan dan kemampuan aparatur

desa dan kelembagaannya dalam melaksanakan otonomi desa,
maka dapat ditarik kesimpulan dan diberikan rekomendasi
sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1.  Pelaksanaan otonomi desa telah menjadi kebutuhan yang
harus dilaksanakan, karena hal ini merupakan amanah
undang-undang dan juga kebutuhan masyarakat desa itu
sendiri. Kenyataan yang ditemukan di desa-desa di Kabupaten
Kuantan Singingi, khususnya desa-desa sampel bahwa
masyarakat desa memiliki rasa tanggung jawab yang besar
terhadap pembangunan yang dilaksanakan di desa mereka.
Tanggung jawab ini dibuktikan dengan masih tingginya
semangat gotong-royong dan semangat pengorbanan
dalam bentuk materi seperti wakaf tanah untuk lahan
pembangunan desa, serta tingginya kepedulian terhadap
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perkembangan desa yang dibuktikan masih bersemangatnya
mereka menghadiri rapat-rapat desa.

2. Jika bercermin dari hasil penelitian ini dengan meng-
hubungkan dua tabel log frame di atas secara linier, maka
ditemukan bahwa dari 36 desa sampel hanya 3 desa (15 %)
yang dinilai memiliki kesiapan relatif untuk melaksanakan
otonomi desa, yaitu Desa Pulau Lancang, Desa Koto Cerenti,
dan Desa Sekakak, dan 4 desa (20 %) yang memiliki potensi
untuk dipercepat kesiapannya, yaitu Desa Koto Tuo Baserah,
Desa Perhentian Luas, Desa Kampung Madura, dan Desa
Kebun Lado, maka dapat ditarik simpulan secara umum
bahwa sekitar 85 % desa-desa yang ada di Kabupaten Kuantan
Singingi belum memiliki kesiapan ril untuk melaksanakan
otonomi desa. Sementara yang 15 % hanya memenuhi syarat
minimal kesiapan untuk melaksanakan otonomi desa.

3.  Faktor ketidaksiapan desa ini secara menyeluruh meliputi
kelemahan infrastruktur pemerintahan desa berupa kondisi
kantor dan sarana kerja lainnya yang tidak memadai,
kelemahan aparatur pemerintahan dalam memahami
terhadap undang-undang otonomi, kurangnya skill mana-
jerial dalam pemerintahan, tidak adanya dukungan tenaga
ahli, dan hambatan tehnis berupa profesioalisme ganda. Dari
semua masalah ini muaranya terletak pada lemahnya
kesiapan aparatur pemerintahan desa dan ketiadaan sumber
pendapatan desa.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan temuan di atas, maka direkomendasikan
sebagai berikut:

1. Percepatan peningkatan kesiapan desa harus segera
dilakukan melalui intervensi dari luar yang populer dikenal
dengan istilah affirmative policy (kebijakan yang memihak).
Generator utama dari kebijakan ini tetap berada pada pihak
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Pemerintah Kabupaten. Pelaksanaan kebijakan ini di lapa-
ngan dapat dilakukan langsung oleh pihak pemerintah
kabupaten atau dapat juga bekerjasama dengan pihak ketiga
terutama tenaga ahli dari perguruan tinggi.

2. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk
mempercepat kesiapan desa menghadapi otonomi desa
adalah work shop dan pendampingan. Work shop bertujuan
untuk melakukan sosialisasi undang-undang dan peraturan
tentang otonomi desa, fungsi dan tugas serta kewenangan
lembaga-lembaga desa dan pemerintahan desa, serta mem-
berikan keahlian khusus pada aparat pemerintahan desa
dalam manajemen umum pemerintahan desa, pembuatan
rencana atau program kerja dan pembangunan desa, dan
keahlian fundrising dalam rangka membangun dan me-
ngembangkan sumber-sumber pendapatan desa. Sementara
pendampingan bertujuan untuk mendampingi secara lang-
sung aparat pemerintahan desa dan BPD dalam melak-
sanakan program-program kerja pembangunan desa,
merumuskan masalah yang dihadapi dan solusi yang
diperlukan dalam jangka pendek dan jangka panjang, serta
mengevaluasi target capaian program serta realisasinya.***




