
 

BAB V  

ANALISIS DATA  

A. Tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan good 

governance di desa Pakacangan kecamatan Amunta Utara 

kabupaten Hulu Sunga Utara 

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang dijalankan oleh lembaga pemerintahan desa Pakacanagan dan BPD 

Pakacangan dalam mengurus dan mengatur kepentingan seluruh masyarakat 

desa Pakacanagan  berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat desa Pakacangan 

yang telah diakui oleh pemerintahan nasional. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti melihat keadaan 

di kantor desa Pakacangan dan lingkungan desa Pakacangan bahwa dalam 

pemerintahan desa Pakacangan yang pemerintahannya terdiri dari kepala 

desa, BPD, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, seperti: kepala 

urusan (kaur) yaitu kaur umum, kaur pemerintahan, kaur pembangunan dan 

kaur keuangan yang berfungsi sebagai pembantu sekretaris desa dalam 

memberikan pelayananketatausahaan kepada kepala desa sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing agar dapat memperlancar jalannya 

pemerintahan desa Pakacangan sesuai dengan good governance.     

Tata kelola pemerintahan desa adalah tradisi dan institusi yang 

menjalankan kekuasaan di dalam sebuah pemerintahan desa termasuk juga 

proses pemerintahan desa yang dipantau, dipilih dan digantikan, serta ruang 

lingkup pemerintahan desa untuk membuat dan melaksanakan semua 

kebijakan secara efektif dan efisien. Akan tetapi, kondisi tata kelola  



 
 

pemerintahan di desa Pakacangan pada saat ini mengalami tantangan yang 

besar dalam pemerintahannya. Di satu sisi pemerintahan desa harus 

mereformasi diri dari pemerintahan yang korup menjadi pemerintahan yang 

bersih dan transparan dan di sisi lain pemerintahan desa juga harus siap 

tanggap menerapkan desentralisasi, yang mana berarti memainkan 

perananan melebihi apa yang selama ini dijalankan oleh pemerintah desa 

Pakacangan. Padahal selama ini birokrasi di desa Pakacangan dianggap 

tidak kompeten, sehingga pemerintah desa selalu diragukan kapasitasnya 

dalam menjalankan tugasnya.     

Dalam tata kelola pemerintahan desa, kepala desa dan perangkat 

desa lainnya dikonstruksi sebagai pelindung dan pengayom masyarakatnya, 

serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakatnya. 

Namun, kenyataannya kepala desa Pakacangan dalam tata kelola 

pemerintahan desa Pakacangan kurang koordinasi dengan elemen-elemen 

pemerintah maupun para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa 

Pakacangan. Kurangnya koordinasi dan lemahnya interaksi  para aparat desa 

serta masyarakat mengakibatkan tata kelola pemerintahan desa Pakacangan 

kurang efektif. Banyaknya masyarakat yang mengeluhkan mengenai 

pemerintahan desa Pakacangan saat ini yang kurang memperhatikan 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam tata kelola 

pemerintahan desa, pemerintah desa dan sektor swasta serta masyarakat 

desa Pakacangan dalam hal ini sangat penting untuk selalu memastikan 

proses jalannya tata kelola pemerintahan desa Pakacangan dapat berjalan 



 
 

dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi desa 

Pakacangan dan juga masyarakat desa Pakacangan itu sendiri. 

Oleh sebab itu, menurut pengamatan peneliti/penulis mengenai 

kondisi tata kelola pemerintahan desa Pakacangan kecamatan Amuntai 

Utara kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hal ini kepala desa beserta aparat 

desa Pakacangan lainnya belum mewujudkan prinsip utama good 

governance yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipatif yang 

merupakan indikator tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

Dilihat berdasarkan bukti empiris yang ada bahwa good governance 

merupakan faktor satu-satunya yang terpenting dalam mempercepat 

pembangunan dan mengatasi permasalahan kemisknan dalam suatu 

pemerintahan, baik itu dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah 

ataupun pemerintahan desa. 

a. Akuntabilitas  

Wujud akuntabilitas atau pertanggung jawaban pemerintah 

desa Pakacanagan dalam tata kelola pemerintahan desa dalam 

mewujudkan good governance sudah baik. Dilihat dari sumber daya 

aparatur desa Pakacanagan yang melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan standar prosedur pelaksanaan, seperti memberikan pelayanan 

terhadap masyarakat dengan semaksimal mungkin meskipun ada 

beberapa hal yang mempengaruhi yaitu masih ada aparat yang bisa 

dibilang gagap teknologi dan masih ada masyarakat yang 

beranggapan mengenai aparat desa Pakacangan yang tidak 

melaksanakan tugasnya sehingga membuat sebagian masyarakat 



 
 

desa Pakacanagan tdak percaya dengan para aparatur desa 

Pakacangan. Pemerintah desa Pakacangan bertanggung jawab dalam 

suatu pelaksanaan pemerintahan desa yang berupa laporan 

pertanggungjawaban suatu kegiatan. Akan tetapi, antara kepala desa 

dengan BPD memili hubungan yang kurang baik dikarenakan dari 

pihak BPD tidak menerima laporan pertanggungjawaban dari kepala 

desa. Apabila para pemerintah desa baik itu kepala desa dan para 

aparat desa lainnya tidak melaksanakan tugasnya maka akan 

mendapatkan sanksi yang bisa berupa teguran langsung, 

pemberhentian jabatan atau bahkan sanksi pidana. Maka dari itu 

pentingnya pelaksanaan pelatihan terhadap pemerintah desa 

Pakacangan sangat penting agar dapat lebih meningkatkan sumber 

daya aparatur desa lebih meningkat lagi sehingga dapat 

mengembalikan kepercayaan masyarakat Pakacangan terhadap 

pemerintah desa Pakacangan.  

b. Transparansi 

Transparansi atau keterbukaan penyelenggaraan 

pemerintahan desa Pakacanagan dalam tata kelola pemerintahan 

desa seperti adanya informasi yang menandai setiap proses 

penyusunan dan kebijakan publik dengan cara memberikan 

penyampaian langsung dalam berbagai pertemuan musyawarah desa 

dan pemasangan berbagai informasi di papan pengumuman desa 

Pakacangan sehingga informasi mudah dijangkau, bebas diperoleh 

dan tepat waktu. Sehingga dari hasil musyawarah dan informasi 



 
 

yang diberkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

masyarakat Pakacangan terhadap tata kelola pemerintahan desa serta 

meningkatkan kepercayaan masyarakat Pakacangan dan dapat 

menambah jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam tata kelola 

pemerintahan desa Pakacangan. Sebagian masyarakat Pakacagan 

beranggapan pemerintah desa tidak transparan dalam 

pemerintahannya dikarena memang kendalanya tidak semua 

masyarakat Pakacanagan ikut serta dalam musyawarah desa dan 

untuk para perwakilan masyarakat Pakacangan yang ikut 

musyawarah desa juga tidak memberitahukan kepada masyarakat 

lainnya sehingga masyarakat tidak mengetahuan hasil musyawarah, 

banyak juga  masyarakat Pakacangan yang memang tidak peduli 

dengan hal itu. 

c. Partisipasi 

Dalam pemerintahan desa Pakacangan para aparat desa 

memberikan kesempatan kepada masyarakat Pakacangan bak secara 

langsung ataupun tidak langsung dalam proses kegiatan desa misal 

dalam rapat dan pengambilan keputusan yang secara langsung 

mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Partisipasi merupakan bagian 

dasar dari prinsip good governance. Partisipasi masyarakat 

Pakacangan masih dibilang rendah meskipun memamang ada yang 

berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa akan tetap lebih 

banyak masyarakat yang acuh dan cuek, banyak masyarakat yang 

berpikir macam-macam mengenai aparat desa. Di desa Pakacangan 



 
 

masih kurangnya pemahaman penyelenggaraan negara tentang 

proses metode partisipatif yang membuat sebagian masyarakat tidak 

terlalu mementingkan keadaan desanya. Sejauh ini dalam 

pengambilan keputusan yang didasarkan keputusan bersama di 

Pakacangan memang berjalan dengan baik akan tetapi ada beberapa 

yang tidak diketahui masyarakat padahal hal tersebut perlu 

dibicarakan bersama seperti kedudukan kaur keuangan yang dulunya 

di jabat oleh H. Udin tetapi sekarang malah diturunkan jabatannya 

kepada anak beliau yang bernama ifit tanpa sepengetahuan 

masyarakat ataupun tokoh penting desa Pakacangan. Kurangnya 

kualitas dan kuantitas dari masyarakat untuk pembangunan desa. 

Sehingga masyarakat lebih tidak peduli terhadap setap pembangunan 

yang dilakuakan pemerintah desa Pakacangan.  

d. kepastian Hukum 

 hukum merupakan semuara aturan hukum dan semuan 

perundang-undangan yang harus adil dan ditegakkan serta dipatuhi 

serta harus ditegakkan secara utuh tanpa diskriminasi, serta 

mendukung hak asasi manusia dengan perhitungan semua nilai-nilai 

yang ada dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan bagian 

dari prinsip good governance, apabila sistem hukum dirasa kurang 

berjalan dan lemah maka dapat dipastikan tidak akan terwujudnya 

good governance.  Pemerintahan desa Pakacakan dirasa tidak ada 

permasalahan mengenai kepastian hukum. Karena pemerintah desa 

Pakacangan dalam hal ini memberikan sangsi tegas kepada aparat 



 
 

desa ataupun masyarakat desa Pakacangannya apabila ada 

melakukan pelanggaran hukum yang telah ditetapkan. 

e. Tanggung jawab (responsiveness) 

Dalam hal ini setiap intansi dan setiap proses yang dilakukan 

oleh pemerintahan desa Pakacangan harus diarahkan untuk 

pengupayaan dalam melayani berbagai pihak yang berkepentingan 

dalam tata kelola pemerintahan desa. Keseimbangan antara suatu 

program kerja dan kegiatan pelayanan masyarakat yang telah 

diprogramkamn dan dijalankan oleh para pemerintahan desa dan 

masyarakat. Maka kinerja organisasi tersebut akan semakin 

membaik. Begitupun sebaliknya, jika responsivitasnya sangat rendah 

maka dapat dilihat dengan ketidak seimbangannya pelayanan dan 

kebutuhan masyarakat desa Pakacangan sebagaimana yang banyak 

dikeluhkan masyarakat mengenai pelayanan dan jarang berada 

dikantor desa sehingga memperlambat masyarakat desa Pakacangan 

dalam pengurusan yang harus berkaitan dengan kades. Sehingga 

dapat dilihat dari hal tersebut menunjukan kegagalan dalam 

mewujudkan misi dan tujuan dari organisasi tersebut. 

f. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation) 

Dalam hal ini tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) yang menjembatani atau penengah dalam kepentingan-

kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsesus yang seutuhnya 

atau kesepakatan yang terbaik bagi setiap kepentingan masing-

masing pihak dan jika mungkin dapat diberlakukannya terhadap 



 
 

berbagai prosedur yang telah ditetapkan pemerintahan.  Dalam hal 

ini pemerintahan desa Pakacangan jika terjadi permasalahan di desa 

Pakacangan maka pemerintah desa menyelesaikannya selalu 

mengutamakan musyawarah mufakat dengan dilandassui dasar 

kekeluargaan. 

g. Berkeadilan 

Dalam hal ini pemerintahan yang baik akan memberikan 

keadilan yang sama tanpa melihat dari tingkatan harkat dan martabat 

ataupun jenis kelamin. Pemerintahan desa Pakacangan dalam hal ini 

harus adil dalam tata kelola pemerintahan terhadapat aparat dan 

masyarakat tanpa membandingkan status atau jabatan, akan tetapi 

pemerintah desa Pakacangan harus berupaya untuk meningkatkan 

dan memelihara kualitas hidup. 

h. Visi strategis 

Pemimpin desa Pakacangan, aparat desa  dan warga desa 

Pakacngan tentu memiliki prespektif yang luas tentang 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan pembangunan, 

bersamaan dengan kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Di desa 

Pakcangan sendiri visi dari kepala desa belum berjalan seutuhnya 

karena pekerjaannya yang terlalu disepelekan sehingga masyarakat 

beranggapan bahwa kades tidak menjalankan tugasnya dengan baik.       

Dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik 

sesuai dengan good governance maka sangat penting dalam 

pelaksanaannya menjalankan prinsip-prinsip good governance 



 
 

seperti yang telah diuraikan diatas. Dalam hal ini pemerintahan desa 

Pakacangan masih belum bisa dikatakan telah mewujudkan prinsip 

good governance dengan baik yang sesuai dengan apa yang 

dijelaskan. Karena memang antara pemerintah desa Pakacangan 

memang kurang harmonis dari beberapa instansi dan juga kurang 

adaptasi terhadap masyarakatnya yang membuat kurangnya interaksi 

antar aparat dengan aparat lainnya dan antar aparat dengan 

masyarakat. Meskipun begitu, pemerintah desa pakacangan saat ini 

sudah semakin meningkatkan kinerjanya dan berusaha lebih optimal 

lagi dalam pembangunan desa Pakacangan. 

 

B. Faktor yang menghambaiti tata kelola pemerintahan desa dalam 

mewujudkan good governance di desa Pakacangan kecamatan 

Amunta Utara kabupaten Hulu Sungai Utara 

Faktor yang menghambat tata kelola pemerintahan desa Pakacangan 

dalam mewujudkan good governance, yaitu: 

a. Sumber daya manusia 

Latar belakang pendidikan merupakan penentu kompetensi yang 

dimiliki oleh para aparat desa termasuk aparat desa Pakacangan. 

Dalam pemerintahan desa Pakacangan sendiri aparat desanya 

hanya beberapa yang bependidikan strata satu atau sarjana dan 

banyak berpendidikan SLTA sehingga kurangnya sumber daya 

manusia perangkat desa Pakacangan menyebabkan kinerja 

perangkat desa belum optimal. Perekonomian masyarakat desa 



 
 

Pakacangan banyak yang masih rendah menyebabkan 

masyarakat desa Pakacangan tidak bisa mendapatkan pendidikan 

yang tinggi meskipun sekarang sudah mulai ada beberapa 

masyarakat yang berpendidikan tinggi atau sarjana. Belum 

optimalnya sumber daya manusia sedikit banyak dapat 

mempengaruhi pola pikiran masyarakat desa Pakacangan 

sehingga mengakibatkan partisipasi masyarakat dianggap 

kurang. Bahkan masih ada penempatan aparat desa yang belum 

didasarkan kompetensi keahlian yang dimiliki oleh aparat desa. 

Sehingga untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan tata kelola 

pemerintahan desa di desa Pakacangan seharusnya kompetensi 

para aparat desa lebih ditingkatkan lagi. 

 

b. Partisipasi masyarakat 

Dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengawasan terhadap 

jalannya pemerintahan desa di desa Pakacangan. Meskipun dari 

pihak pemerintah desa Pakacangan telah membuka kesempatan 

atau memberikan ruang kepada masyarakat desa Pakacangan 

untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 

desa namun dari masyarakatnya sendiri masih banyak yang 

menghiraukannya dibandingkan ikut serta dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Pakacangan. Hal ini 

dikarenakan pola pikir masyarakat Pakacangan masih ada yang 



 
 

rendah dan aktivitas masyarakat Pakacangan yang sibuk dengan 

kegiatan mereka masing-masing yang lebih mementingkan 

urusan mereka sendiri tanpa memikirkan kepentingan bersama 

untuk kesejahteraan desa Pakacangan. 

 

c. Komunikasi  

Komunikasi merupakan aktivitas dasar yang dilakukan oleh 

manusia. Dengan berkomunikasi manusia dapat berhubungan 

satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari dirumah tangga, 

ditempat kerja, dipasar, dalam masyarakat atau dimana saja 

manusia berada. Sama halnya dengan pemerintahan desa 

Pakacangan dalam menjalankan pemerintahannya. Pentingnya 

komunikasi antar aparat desa merupakan proses jalannya sebuah 

perencanaan ataupun lainnya agar apa yang diharapkan oleh 

pemerintahan desa Pakacangan dan masyarakatnya tercapai 

sesuai yang diharapkan. Akan tetapi kurangnya komunikasi 

aparat desa Pakacangan antara BPD dan kepala desa yang 

mengakibatkan BPD merasa terbelakangi akibat jarang adanya 

pelaporan dan lain hal. Sehingga BPD beranggapan bahwa 

kepala desa tidak transparan terhadap jalannya pemerintahan 

desa Pakacangan, bahkan begitu juga dengan aparat-aparat desa 

lain yang kurang komunikasi antar aparat sehingga ada beberapa 

hal menyangkut pemerintahan desa Pakacangan yang mengalami 

perbedaan. Tidak hanya para badan pemerintahan desa 



 
 

Pakacangan yang kurang komunikasi, masyarakat desa 

Pakacanganpun kurang berkomunikasi dengan aparat desa. 

Kurangnya komunikasi pemerintah desa dan masyarakat desa 

Pakacangan membuat sebagian masyarakat desa Pakacangan 

beranggapan para aparat desa tidak transparan. Pentingnya 

komunikasi antara aparat desa dan masyarakat desa Pakacangan 

mengenai jalannya proses pemerintahan desa agar tata kelola 

pemerintahan dalam mewujudkan good governance di desa 

Pakacangan  dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan 

oleh masyarakat desa Pakacangan. 

 

d. Kedisiplinan 

Disiplin merupakan suatu perilaku/sikap yang diharapkan agar 

peraturan, kegiatan, organisasi, dan kerja sama yang dilakukan 

berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan utama 

sikap kedisiplinan adalah untuk mengarahkan seseorang agar 

dapat mengontrol dirinya sendiri. Selain itu juga agar seseorang 

dapat melakukan aktivitas supaya terarah sesua dengan peraturan 

yang berlaku. 

Banyaknya keluhan masyarakat desa Pakacangan mengenai 

seringnya kantor desa Pakacangan tutup dan bahkan saat kantor 

desa buka sering tidak ada aparat desa yang bertugas pada jam 

kerja dan para aparat desa sebagian ada yang datang dan pulang 

sesuka hati mereka saat jam kerja masih ada. Masyarakat juga 



 
 

mengeluhkan lambatnya pelayanan pemerintah desa Pakacangan 

dikarenakan seringnya kepala desa yang jarang berada dikantor 

desa dan sulit untuk ditemui. Dalam hal ini dapat dikatakan 

bahwa kedisiplinan para aparat desa Pakacangan dalam 

kewajibannya datang dan pulang kerja sesuai dengan aturan jam 

kerja tidak optimal sehingga mengganggu proses pemberian 

layanan kepada masyarakat.   

 



 

 
 

 


