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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Permasalahan birokrasi yang ada di Indonesia tidak hanya pada pemberian 

pelanyanan kepada masyarakat. Tetapi juga, akan penyelewengan wewenang dalam 

bentuk KKN ( Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ), masih banyak  lagi permasalahan 

yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Salah satunya dengan melakukan 

perbaikan terhadap birokrasi menjadi hal yang sangat penting karena menyangkut 

pada kepentingan masyarakat. Selain itu juga, permasalahan kinerja “tuntutan  

pembaharuan  atas SDM  aparatur juga  datang  dari  publik  selaku  penerima  dan  

objek  pelayanan  publik  yang  diberikan pemerintah. Pelayanan  yang  lambat, 

budaya pelayanan yang tidak berorientasi pada kepuasan pelanggan,  

ketidakmampuan  petugas  dalam  menangani  keluhan,  juga  pola pikir petugas 

pelayanan yang berorientasi pada “ada uang urusan lancar” adalah warna-warni  

yang  masih  sering  terjadi  dan  menyebabkan  masyarakat  lebih  baik  dan  lebih 

senang  untuk  berurusan  dengan swasta  dibanding dengan  instansi  pemerintah”.1 

Berbicara mengenai sumber daya aparatur memang tidak ada habisnya dan 

menuntut suatu pemikiran yang mendalam. Sumber daya aparatur dimasa sekarang 

harus berupaya untuk menposisikan aparatur penyelenggara  pemerintahan  kepada  

posisi  yang  tidak  hanya  melayani  masyarakat, tetapi  juga  harus menjadi  mitra  

masyarakat, dan mampu melaksanakan kerjasama bersama masyarakat. 

Berkembangnya pengatahuan masyarakat menuntut penyesuaian perubahan di 

lingkungan  pemerintahan, terutama  pada  perubahan sikap  dan  perilaku aparatur 

pemerintahan. 

1. Edy Topo Anshari. Reformasi Pengelolaan Sdm Aparatur,Prasyarat Tata Kelola Birokrasi Yang Baik. Hal 4
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Terdapat juga dalam  Undang-Undang Dasar Nomor. 5 Tahun 2014, 

Tentang  ASN yang dimaksud adalah diperlukan ASN yang  profesional, bebas dari 

intervensi  politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu  

menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan 

peran sebagai perekat persatuan dan  kesatuan  bangsa. Baik itu aparatur  

pemerintah pusat, dearah, maupun desa sangatlah  sentral  perannya dalam 

menggerakkan  roda  pemerintahan.  Kinerja  pelayanan publik di Indonesia saat ini 

masih buruk yang sudah berlangsung lama sehingga mengakar dan sudah  menjadi 

rahasia umum  belakangan  ini yaitu korupsi baik ditingkat nasional, daerah dan 

desa. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 

Dalam  konteks  pemerintahan  daerah,  di  era  otonomi luas  dituntut “adanya  

keterbukaan,  akuntabilitas,  ketanggapan,  dan  kreativitas  dari  segenap  jajaran  

aparatur   Pemerintah   Daerah.”2 Di zaman sekarang yang sangat kompetitif, sangat 

diperlukan sumber daya aparatur  untuk  memberikan  tanggapan  atau  responsif  

terhadap  berbagai  tantangan baik itu pemerintah dearah maupun pemerintah desa. 

Sehingga ini menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah untuk mengatur desa 

dan masyarakatnya sesuai dengan kepentingan bersama untuk menciptakan 

pemerintahan yang baik.  

Dalam hal ini, aparatur yang menjadi unsur yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Apalagi di pemerintahan dearah  yang dimana  

aparatur  pemerintah  daerah   yang akan menjadi pelaksana  kebijakan-kebijakan  

publik  yang dan mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan, dan 

                                                           
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
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pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan aparatur  yang  mampu 

memahami, mengkaji dan menelaah serta menyelesaikan permasalahan yang timbul 

di tengah – tengah masyarakat.  

Terlebih lagi dengan apartur pemerintah daerah dan lebih khususnya 

pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya dilapangan akan berhadapan 

langsung dengan masyarakat, tentunya dengan kompleksitas permasalahan dan 

kebutuhan yang ada pada masyarakat. Masyarakat sendiri yang akan merasakan 

imbas secara langsung apabila kinerja aparatur pemerintah desa tidak optimal. 

Peran aparatur pemerintah yang seharusnya sebagai abdi negara dan abdi 

masyarakat, yang harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat umum, 

dan jangan sebaliknya aparatur cenderung berperan sebagai yang dilayani 

sedangkan masyarakat sebagai yang melayani dengan memberikan imbalan tertentu 

atas apa yang diberikan aparatur tersebut. 

Kondisi saat ini secara umum, pada penyelenggaraan pemerintahan desa 

masih menghadapi sejumlah tantangan dan kendala. Terutama pemerintah daerah 

untuk harus turut mendampingi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Sejumlah kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa saat 

ini diantaranya “masih rendahnya efektivitas kelembagaan dan tata kelola 

pemerintahan desa serta pelayanan masyarakat. Selain itu, rendahnya kapasitas dan 

kualitas pelayanan aparatur pemerintahan desa, masih terbatasnya akses masyarakat 

terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan desa, serta masih lemahnya 

koordinasi antar Kementerian / Lembaga dan pemda dalam pembinaan desa.”3 Kata 

                                                           
3. http://www.zonalima.com/artikel/4130/Penyelenggaraan-Pemerintahan-Desa-Masih-Hadapi-Sejumlah-Kendala 
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Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Jakarta, 

Rabu (29/7/2017). 

Berdasarkan hasil monitoring khususnya di Indonesia Timur Permasalahan 

di pemerintahan desa selama ini, ada beberapa permasalahan pemerintahan desa di 

Indonesia Timur yaitu “perencanaan dan penganggaran desa, keuangan desa, 

kebijakan desa, manajemen pelayanan desa, kepemimpinan kepala desa, ucap Nata 

Irawan sebagai Dirjen Bina Pemdes Kemengari. Penyebabnya, lebih dikarenakan 

kurangnya kemampuan dan pengetahuan aparatur desa untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut,”4 

Sementara itu, terkait dengan upaya pengembangan kapasitas aparatur 

pemerintahan desa, Kemendagri telah menyusun modul pelatihan aparatur 

pemerintahan desa. Selanjutnya, kata Tjahjo Kumolo “akan dilakukan pelatihan 

bagi aparat pemerintah secara berjenjang pada tahun ini di seluruh provinsi dengan 

jumlah 317 orang dari unsur aparat pemerintah pusat dan provinsi, 2450 orang dari 

unsur pemerintah kabupaten/kota, 14.500 orang pendamping desa dari aparat 

kecamatan serta 222.379 orang aparat desa”.5 Dengan dilakukan pelatihan ini 

diaharapkan agar aparatur pemerintah desa bisa menyelesaikan tantangan atau 

masalah di lapangan. Dikarenakan aparatur pemerintah yang sebagai aktor 

terpenting dalam melaksakan  pemerintahan di tingkat paling bawah. 

Sampai saat ini pemerintah pusat (Kemendagri) melakukan pelatihan 

terhadap MoT (Master of Trainer) dan ToT (Trainer of Trainer) untuk 

mempersiakan fasilitator-fasilitator di daerah. Adapun tugas dari balai sendiri 

                                                           
4. www. Kemendagri.go.id diakses pada tanggal 20 Juli 2018 pukul 15:03 wib 
5. Ibid 
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hanya memperkuat fasilitator provinsi dan kabupaten itu dilakukan di tingkat pusat. 

Kemudian program dari Balai Besar Pemerintahan Desa Malang itu merupakan 

program dari pusat sendiri tetapi Balai Besar Pemerintahan Desa Malang juga 

mengerjakaannya dengan melakukan pelatihan PKAD di tahun 2015 ( Pelatihan 

Kapasits Aparatur Desa), kemudian dilakukan pelatihan PAD  di tahun 2016 

( Pelatihan Aparatur Desa), dan kemudian padan tahun 2017 Balai Besar 

Pemerintahan Desa Malang melakukan pelatihan PTPD ( Pembinan Teknis 

Pemerintahan Desa) ini yang dilatih pembina desa di tingkat kecamatan ditahun 

2017-2018. Dengan sistem PKAD, PAD dan PTPD namanya disebut dengan 

PKAD. Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang tetap mengirimkan pegawainya 

setiap tahunnya untuk mengikuti pelatihan buat MoT (Master of Trainer) dan ToT 

(Trainer of Trainer). Dan yang sekarang tahun 2018 pegawai balai besar  mengikuti 

pelatihan ToT PTPD (Pelatihan Teknis Pemerintahan Desa) di Kemendagri di 

Jakarta.  

Dari 74 ribu lebih desa di Indonesia, itu akan menimbulkan masalah 

kesengjangan kualitas aparatur desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa 

yang akan berimpilikasi terhadap rendahnya kualitas pelayanan terhadap 

masyarakat sehingga dibutuhkan penguatan kapasitas aparatur  maka program 

pemerintah pusat (Kemendagri) itu menyelenggakan yang disebut dengan PKAD, 

PAD dan PTPD ditingkat sufra desa atau diatasnya desa. Desa itu sendiri sekarang 

dilakukan pelatihan-pelatihan penguatan kapasitas aparatur dalam hal 

penyelengaraan pemerintahan desa, dalam hal pengelolaan administrasi desa. 

Pemerintahan desa itu sendiri terdari dari administrasi, keuangan, peraturan di desa 

dan perencanaan pembangunan di desa yang semua itu berbasis IT.  
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Dengan demikian, ketika desa sudah memenuhi 5 hal ini dan bisa dikatakan 

good governance yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pengelolaan 

administrasi desa, keuangan desa, peraturan desa dan terselenggaranyan 

pembangunan desa. Desa good governance itu desa yang Kuat, Maju, Demokratis 

Mandiri dan Sejahtera. Indikatornya untuk menciptakan aparatur desa yang good 

governance (Kepemerintahan yang Baik) ketika 5 hal tersebut bisa terlaksanakan 

dengan baik maka akan terjadinya good governance. Jadi disini, pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah yang harus bersinergi dalam pemecahan masalah dan 

mencari solusi agar pemerintah desa bisa melakukan setiap pekerjaannya sesuai 

dengan aturan-aturan yang berlaku. 

Sampai saat ini, penerapan good governnace di Indonesia masih menemuai 

kendala-kendala atau hamabatan-hambatan yaitu pertama luas wilayah Indonesia, 

kedua jumlah desa. ini akan menjadi masalah bukan masalah sarana dan prasarana. 

Dengan jumlah 74 ribu desa di Indonesia, kemudian luas wilayah Indonesia 

kepuluan ini bisa menjadi pengahambat percepatan good governance. Ada pula 

tingkat pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan. Misalnya desa-desa di daerah 

itu yang mungkin sekolah dasar bisa menjadi aparatur desa. dan masih banyak desa 

yang disinyalir itu masih mengangkat perangkat desa itu tidak sesuai dengan 

persyaratan pendidikan karena kondisi dearah-daerah di Indonesia berbeda dengan 

yang lainnya. 

Persoalannya di Indonesia ini dengan 74 Ribu lebih desa di Indonesia, 

sedangkan keberadan Balai Besar Pemerintahan Desa di Indonesia hanya 3 balai 

yaitu balai Malang, Yogyakarta dan Lampung. Jika kita melihat dengan keberadaan 

3 balai di Indonesia secara perhitungan tidak masuk akan dalam menyelesaikan 
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peningkatan/pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa di seluruh 

Indonesia. Makanya sekarang pemerintah pusat (Kemendagri) mengalahkan atau 

membuat pelatih-pelatih baru di tingkat provinsi dan kabupaten. Pelatihan MoT 

(Master of Trainer) ditingkat pusat untuk pelatih/fasilitator di provinsi dan pelatihan 

MoT (Master of Trainer) ditingkat pusat juga untuk pelatih/fasilitator untuk 

kabupaten yang bertujuan untuk percepatan kekurangan para pelatih/fasilitator 

pemerintahan desa. 

Berdasarkan tugasnya Balai Besar Pemerintahan Desa ini hanya 

menjebatani percepatan kekurangan para pelatih/fasilitator pemerintahan desa 

dengan cara memberikan pelatihan. Pemeratan pelatihan atau persebaran pelatihan 

tidak merata dikarenakan jumlah desa yang sangat banyak dengan jumlah 74 ribu 

desa berbanding terbalik dengan jumlah apartur, misalkan kita menempatkan dalam 

1 desa ada 5 aparatur berarti  74 ribu desa di kali 5 seluruh Indonesia dan itu  yang 

harus dilatih semua oleh Balai Besar Pemerintahan Desa. Sakarang pemerintah 

pusat (Kemendagri) melakukan pelatihan MoT (Master of Trainer)  dan ToT 

(Trainer of Tranier) untuk memperkerjakan pelatih-pelatih baru di daerah tugasnya 

balai hanya memperkuat pelatih provinsi dan pelatih kabupaten itu dilakukan di 

tingkat pusat. 

Berkaitan dengan pentingnya upaya pengembangan kapasitas aparatur 

pemerintah desa, pemerintah pusat (Kemendagri) melalui Direktur Jenderal Bina 

Pemerintahan Desa membentuk unit pelaksaan teknis di bidang pemerintahan  desa 

yang cuma ada 3 tempat di Indonesia yaitu Balai Besar Pemerintahan Desa 

Yogyakarta, Lampung dan Malang. Balai Besar memiliki peran sangat penting 

dalam mempercepat dan mensosialisasi kebijakan-kebijakan dari Direktur Jenderal 
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Bina Pemerintahan Desa yaitu upaya pengembangan kapasitas aparatur desa. Salah 

satunya Balai Besar Pemerintahan Desa Malang untuk mendukung terciptanya 

kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa untuk mewujudkan pemerintahan 

yang lebih baik (Good Governance). Balai Besar Pemerintahan Desa Malang hanya 

memiliki 1 (satu) program yaitu memberikan pelatihan peningkatan/pengembangan 

kapasitas aparatur pemerintah desa dilingkup regional, ada pula pelatihan 5 (lima) 

hari rutin disebut pelatihan dan juga ada 3 (tiga) hari disebut bimtek (bimbingan 

teknis) serta dengan 25 kegiatan yang sudah tercantum dalam kegiatan kerja Balai 

Besar Pemerintahan Desa Malang pada tahun 2018. 

Namun disisi lain, kesiapan aparatur pemerintah desa untuk menyikapi 

diberlakukannya Undang-Undang Desa juga harus mendapat perhatian serius dari 

pemerintah daerah. “Seharusnya pemerintah daerah memainkan peranan penting 

dalam  memberikan  perhatian atas kapabilitas para penyelenggara pengelolaan 

keuangan desa dengan membuat suatu petunjuk pengelolaan keuangan desa yang 

lebih rinci dalam rangka penyelenggaraan, penatausahaan, dan 

pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Kepala  desa  dan aparatur  desa  masih  perlu  

diberikan  pemahaman  melalui pelatihan  atau sosialisasi  mengenai pengelolaan  

keuangan desa  dan cara  pertanggungjawabannya. Agar tidak berurusan  dengan 

hukum, maka perangkat  desa, terutama kepala desa harus berhati-hati dalam 

mengelola dana desa”.6 Dengan begitu, upaya untuk menimalisir permasalahan 

yang ada di pemerintahan desa yang dilakukan pelatihan dan pembinaan oleh Balai 

                                                           

6.https://www.researchgate.net/publication/319006686_Kesiapan_Aparatur_Desa_Dalam_Pelaksanaan_Pengelolaan_Keu

anan_Desa_Secara_Akuntabilitas_Sesuai_UndangUndang_Nomor_6_Tahun_2014_Tentang_Desa_Studi_pada_Beberapa

_Desa_di_Kabupaten_Pidie. diakses pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 15:16 wib 

https://www.researchgate.net/publication/319006686_Kesiapan_Aparatur_Desa_Dalam_Pelaksanaan_Pengelolaan_Keuan
https://www.researchgate.net/publication/319006686_Kesiapan_Aparatur_Desa_Dalam_Pelaksanaan_Pengelolaan_Keuan
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Besar Pemerintahan Desa Malang terhadap upaya pengembangan kapasitas 

aparatur pemerintah desa untuk mewujudkan good governance yang belum berjalan 

maksimal karena terbatasnya kemampuan sumber daya manusia yang ada. 

Salah satu pelatihan yang dilakukan Balai Besar Pemerintahan Desa Malang 

untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dengan output yang diharapkan 

sebagai berikut: a) dapat memahami kebijakan pemerintah dalam Lembaga 

Kemasyarakatan Desa, b) dapat memahami tugas dan fungsi Lembaga 

Kemasyarakatan Desa, c) dapat memahami konsep perencanaan pembangunan 

Desa, d) dapat memahami teknik penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa, e) dapat 

memahami pokok-pokok pengelolaan keuangan desa, f) dapat memahami 

pelaksanaan keuangan desa, g) dapat memahami tata cara pengadaan barang dan 

jasa di desa, h) diterapkanya teknik fasilitasi, i) disepakati pembulatan pelatihan, j) 

tersusunnya rencana tindak lanjut pelatihan.  

Selanjutnya pelatihan untuk Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK) dengan ouput yang harapkan sebagai berikut: a) dapat memahami 

kebijakan pemerintah dalam PKK, b) dapat memahami perencanaan pembangunan 

desa, c) dapat memahami pokok-pokok pengelolaan keuangan desa, d) dapat 

memahami buku administrasi PKK, e) dapat memahami teknik fasilitasi, f) 

diketahuainya bahaya dan akibat penyalagunaan narkoba, g) dilaksanakan praktek 

keterampilan PKK, h) terlaksanakanya studi lapang, i) disepakati pembulatan 

pelatihan, j) tersusunnya rencana tindak lanjut pelatihan. 

Adapun ketentuan-ketentuan pemanggilan peserta untuk mengikuti 

pelatihan yang diberikan oleh Balai Besar Pemerintahan Desa Malang, dengan 

membawa kelengkapan pakaian kemeja lengan panjang berwarna putih, batik, 
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bawahan berwarna hitam/gelap, dasi, pas photo berwarna dengan ukuran 3x4 

sebanyak 3 lembar dengan latar belakang berwarna merah dan surat keterangan 

sehat dari dokter. Panitia penyelenggara berhak mengembalikan calon peserta 

apabila yang dikirim bukan unsur peserta yang dipersyaratkan untuk mengikuti 

pelatihan. 

Permendagri Nomor 106 Tahun 2016 Pasal 23 Balai Besar Pemerintahan 

Desa Malang ini dengan wilayah kerja, meliputi “Provinsi Jawa Timur, Sulawesi 

Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, 

Bali,  Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, 

Gorontalo, Papua dan Papua Barat.”7 hanya melakukan pelatihan terhadap wilayah 

kerjanya. Balai Besar Pemerintahan Desa Malang sesuai dengan Permendagri 

Nomor 106 Tahun 2016 Pasal 2 tugas utamanya “melaksanakan Pelatihan dibidang 

pemerintahan desa bagi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, 

lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa.”8 Pasal 3 Balai Besar 

Pemerintahan Desa Malang melaksanakan fungsi sebagi berikut “: 

 a. Pelaksanaan pelatihan di bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa,  

b. Pelaksanaan pelatihan di bidang kelembagaan dan kerjasama desa, serta 

keuangan dan aset desa, 

c. Pelaksanaan  urusan tata usaha, kepagawain, keuangan, administrasi umum, 

perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga.”9  

 

                                                           
7. Permendagri Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan 

Desa Kementerian Dalam Negeri. 
8. Permendagri 106 Tahun 2016 Pasal 2 Tentang Tugas Balai Besar PMD. 
9. Permendagri 106 Tahun 2016 Pasal 3 Tentang Fungsi Balai Besar PMD. 
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Dengan demikian, diharapkan pelatihan-pelatihan yang diberikan terhadap 

peserta bisa meningkatkan kualitas dan kapasitasnya untuk memberikan pelayanan 

yang prima kepada masyarakat dan mampu mengimplementasikan peraturan-

peraturan yang terkait tentang pemerintahan desa dengan baik. Sehingga 

diharapkan aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan mampu untuk 

mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Upaya Balai Besar Pemerintahan Desa (BBPD) Malang dalam 

Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan Good 

Governance? 

2. Apa saja faktor - faktor penghambat Upaya Balai Besar Pemerintahan Desa 

(BBPD) Malang dalam  Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Untuk 

Menguwujudkan Good Governance ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program Penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Upaya Balai Besar Pemerintahan Desa (BBPD) Malang dalam 

Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan Good 

Governance. 

2. Untuk mengetahui faktor - faktor penghambat Upaya Upaya Balai Besar 

Pemerintahan Desa (BBPD) Malang dalam Pengembangan Kapasitas Aparatur 

Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan Good Governance. 

 



12 
 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin diperoleh selama penelitian adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam 

rangka Upaya Balai Besar Pemerintahan Desa (BBPD) Malang dalam 

Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan Good 

Governance.. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bisa digunakan secara aplikatif untuk memberikan 

sumbangsih dengan menghadirkan mamfaat praktis terhadap pemerintah. 

a. Bagi Balai Besar Pemerintahan Desa Malang 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai  suatu masukan atau rekomendasi 

dalam hal Upaya Balai Besar Pemerintahan Desa (BBPD) Malang dalam 

Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan Good 

Governance. 

b. Akademisi 

Penelitian ini dapat di jadikan suatu penambahan sumber dan refrensi untuk 

meneliti penerapan model Good Governance dalam Upaya Pengembangan 

Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. 
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E. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konseptual 

Ulber Silalahi, (2009) mengatakan bahwa definisi Konseptual dapat 

diartikan yang mengambarkan konsep dengan penggunaan konsep-konsep lain.10  

Dengan demikian, perlu didefinisikan beberapa konsep yang berkaitan dengan 

tema, sehingga peneliti dan pembaca memiliki pemahaman yang sama, yaitu: 

a. Aparatur 

Aparatur di Indonesia identik dengan pejabat yang mejalankan suatu 

pemerintahan. Yang dimana aparatur sendiri mempunyai peranan yang sangat 

sentral dalam menjalakan roda pemerintahan. 

“Soerwono Handayaningrat (1982) “aparatur merupakan keseluruhan pejabat 

negara atau organ pemerintahan yang bertugas melaksanakan suatu kegiatan 

yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban sebagai tanggung jawab 

yang dibebankan oleh negara kepadanya.”11 

 

Berdasarkan definisi diatas, dikatakan bahwa apartur ini merupakan salah 

satu penyelenggara pemerintahan yang bertugas mengabdi untuk melayani 

masyarakat umum dan tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. 

Oleh karena itu, mengapa  aparatur memangang peran penting sektor publik atau 

pemerintahan dan mendukung untuk terwujudnya  pemerintahan yang baik. 

b. Pengembangan Kapasitas (Capacity building) 

Pengembangan kapasitas ini sendiri dimana suatu proses induvidu harus 

mengembangkan kemampuannya sendiri. Setiap induvidu pasti membutuhkan 

kapasitas untuk melakukan  suatu  pekerjaan.  Baik  itu didalam   organisasi   

maupun   secara individual. Untuk menghindari terjadi kesenjangan bagi  setiap 

individu  diharapkan selalu adanya upaya untuk pengembangan kapasitas. 

                                                           
10. Ulber Silalahi, 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama. Hal 118 
11. http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas. diakses pada tanggal 13 Februari 2018. pukul 08.15 wib 
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“Menurut Eade, (1997:23) “pengembangan kapasitas dapat didefinisikan 

suatu pendekatan utama yang dalam pembangunan yang bertujuan untuk 

memperkuat kemampuan manusia agar dapat menentukan sendiri apa yang 

berguna bagi dirinya untuk melakukan perubahan bagi masa depan.”12 

 

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa 

pengembangan kapasitas merupakan langkah pertama dalam perubahan kepada 

siapapun  sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Apakah itu individu, kelompok, 

organisasi formal maupun non formal, yang mengambarkan potensi pengatahuan, 

keterampilan dan sikap, yang dimiliki individu dengan pekerjaannya yang nantinya 

akan menciptakan tata pemerintahan yang baik. 

c. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) 

  kepemerintahan yang baik lebih mengacu pada bagaimana penyelengaraan 

pemerintahan yang lebih baik dan pelaksaannya yang dipertanggungjawabkan 

secara bersama dan disini juga mengandalkan keterlibatan dari seluruh elemen, baik 

itu pemerintah, swasta maupun masyarakat. 

“Menurut Lembaga Administrasi Negara (2000) adalah “penyelengaraan 

pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan 

efektif, dengan menjaga “kesenergian” interaksi yang konstruktif diantara 

domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.”13 

 

Mengingat demikian luasnya cakupan substansi permasalahan tentang 

penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks good governance, karenanya 

penerapan prinsip tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan sekarang ini 

masih menunjuk pada empat indikator utama, yakni terdiri dari : 1) Transparansi 

(Openness and Transparency); 2) Partisipasi Masyarakat (Participation); 3) 

Akuntabilitas/Tanggung Gugat (Accountability); 4) Supremasi Hukum (Rule of 

                                                           
12. Agus Dwiyanto, 2010. Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali. Yogjakarta: Gava Media. Hal 17 
13. Sedarmayanti. 2012. Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua Edisi Revisi: Mandar Maju.. Hal 4 
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Law). Keempat prinsip tersebutlah yang oleh Tim Pengembangan Kebijakan 

Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik  dari BAPPENAS.14 

Berdasarkan definisi di atas, bisa dilihat bahwa good governance pada 

intinya merupakan peyempurnakan sistem pemerintahan. Good governance sendiri 

harus adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah yang besifat transparasi, dan 

responsif terhadap perubahan sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan 

yang baik terhadap masyarakat. 

d. Balai Besar Pemerintahan Desa Malang. 

Balai Besar Pemerintahan Desa Malang merupakan kepanjangan tangan 

dari pemerintah pusat yaitu Kemendagri yang diharapkan bisa membantu 

pemerintah dalam upaya pengembangan kapasitas apartur pemerintah Desa dalam 

menjalankan roda pemerintahan dengan baik.  

“Balai Besar Pemerintah Desa Malang merupakan Organisasi Dan Tata 

Kerja Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang merupakan Unit 

Pelaksanaan Teknis di bidang pemerintahan Desa dengan tugas melakukan 

pelatihan dan pembinaan terhadap pemarintah Desa yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Binan 

Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Balai 

Besar Pemerintahan  Desa dipimpin oleh kepala balai.”15 

 

 Dengan konsep yang diatas kita bisa simpulkan bahwa Balai Besar 

Pemerintahan Desa Malang diharapkan bisa membantu pemerintah pusat dalam hal 

mewujudkan pemerintahan yang baik di tingkat paling bawah yaitu pemerintahan 

desa dengan melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap pemerintah desa. 

Sehingga nantinya pemerintah desa mampu menjalankan/mengimplementasikan 

aturan-aturan yang berkaitan dengan pemerintahan desa.  

                                                           
14. Launa. 2017. REPRESENTASI IDEOLOGI APARATUR NEGARA DALAM MEDIA (Studi Konstruksi Realitas wartawan Humas 

Pemda DKI mengenai Lingkungan Pemda DKI dalam pemberitaan. Vol 21. Hal. 2 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 106 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Pemerintahan 

Desa di Malang 
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2. Definisi Operasional. 

Definisi Operasional merupakan seperangkat petunjuk atau kriteria atau 

operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya 

dengan memiliki rujukan-rujukan empiris (artinya, kita harus bisa menghitung, 

mengukur atau dengan cara yang lain, dapat mengumpulkan informasi melaluai 

penalaran kita)16. Adapun variabel yang akan didefinisikan secara operasional 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Upaya Balai Besar Pemerintahan Desa Malang Dalam Pengembangan 

Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan Good 

Governance. 

1.   Pelatihan Master of Trainer (MoT) 

       Fasilitator yang sebelum mengikuti pelatihan Master of Trainer terlebih 

dahulu mengikuti pelatihan Trainer of Trainer  yang dilaksanakan oleh Kemendagri 

di Jakarta. Yang dimana Master of Trainer ini yang sudah teruji dan memiliki 

kemampuan dalam mengusai materi dan kondisi pada saat pelatihan.  

2.   Dilakukan Pelatihan Trainer of Trainer (ToT) 

Proses yang dimana pemindahan pengatahuan dan keterampilan  dari 

fasilitator Master of Trainer (MoT) kepada peserta yang mengikuiti pelatihan 

Trainer of Trainer (ToT) yang nanti menjadi pelatih/fasilitator untuk melakukan 

pelatihan.  

3. Perbaikan dan Peningkatan Modul Pelatihan. 

Perbaikan dan peningkatan modul pelatihan di Balai Besar Pemerintahan 

Desa Malang dalam hal membangun kemampuan pelatih dan kecakapan pelatih 

secara keseluruhan dilaksanakan bersamaan dengan pengembangan bahan 

pelatihan. Pengembangan bahan pelatihan dilaksanakan melalui program perbaikan 

                                                           
16. Ulber Silalahi,2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama. Hal 119 
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modul. Pada saat perbaikan modul dilakukan bedah modul secara menyeluruh, 

dengan masukan narasumber dari instansi terkait atau perguruan tinggi untuk 

memberi masukan perihal materi pelatihan. 

4. Pemantapan Materi Melalui Studi Lapang. 

Pementapan materi dilakukan dengan cara membangun jaringan sumber 

daya pelatihan dilakukan dengan Kerjasama dengan pemerintah daerah atau lokasi 

lab. Saat ini kerjasama masih dilakukan dengan Kabupaten/Kota tempat 

pelaksanaan studi lapang, serta dengan badan usaha milik desa atau sejenisnya 

untuk pelaksanaan praktek lapang pelatihan usaha ekonomi masyarakat. 

b. Faktor Penghambat Balai Besar Pemerintahan Desa Malang Dalam Upaya 

Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Untuk Mengwujudkan 

Good Governance. 

a.  Keterbatasan Sumber Daya Manusia. 

Dari jumlah Sumber Daya Manusia (Pegawai) di Balai Besar Pemerintahan 

Desa Malang, terdapat kurang lebih 57 baik tenaga kontrak, PNS, dan sebagainya, 

terdapat 30 PNS dan hanya 23 orang yang memiliki SK Fasilitator, selebihnya 27 

tenaga non PNS sebagai pendukung tenaga PNS. 

b. Optimalisasi  Keuangan/Biaya APBN. 

 Anggaran yang selalu mengalami optimalisasi / pengalihan (setiap tahun) 

Mengakibatkan perubahan penetapan jenis pelatihan, sasaran, lokasi pelatihan 

(daerah peserta pelatihan) dan ketidak kepastian alokasi Dipa (Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran) APBN Balai Besar Pemerintahan Desa Malang terhadap 

perlakuan  pelatihan alokasi daerah tidak mengacu kepada kesepakatan dengan 

daerah sebelumnya. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur 

yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Dalam rangka memperoleh, 

mengumpulkan setiap data, informasi maupun keterangan ilmiah, tentunya 

dibutuhkan suatu metode dengan tujuan agar suatu karya tulis mempunyai susunan 

yang sistematis, terarah dan konsisten. Pada penelitian ini mengunakan “metode 

kualitatif yang berbadasarkan pada pondasi penelitian, paradigma penelitian, 

perumusan masalah, tahapan penelitian, kriteria dan teknik pemeriksaan dan 

penafsiran data.”17  

1. Jenis Penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti mengunakan metode deskriptif. “Metode 

deskriptif yaitu metode untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu 

fenomena, dimana metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis 

data dan menginterpretasikannya. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan 

secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau 

untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam 

masyarakat.”18 

Metode deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan Upaya 

Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Good 

Governance melalui Balai Besar Pemerintahan Desa Malang. Serta hambatan-

hambatan yang dihadapi dalam Upaya Pengembangan Kapasitas Aparatur 

Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. 

                                                           
17. sudarto.1995. Metodelogi Penelitian dan Filsafat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 63  
18. Kaelan.2012. Metode Penelitian Kualitatif: Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, filsafat, Seni, Agama dan 

Humaniora. Yogyakarta: Paradigma. Hal 13. 
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2. Sumber Data. 

Untuk mengetahui  Upaya Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah 

Desa Dalam Mewujudkan Good Governance, data dalam penelitian ini bersumber 

dari pihak-pihak terkait yang terlibat dalam proses Upaya Pengembangan Kapasitas 

Aparatur Pemerintah Desa. Dengan demikian, peneliti menggunakan dua macam 

data menurut klasifikasi berdasarkan sumber datanya, yaitu: 

a. Data Primer. 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya pada saat 

penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan 

wawancara langsung. 

b. Data Sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang 

sifatnya melengkapi seperti buku, jurnal, internet dan yang lainnya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Salah satu kegiatan penelitian adalah pengumpulan suatu data. Kegiatan 

data dilakukan dengan teknik tertentu  dan mengunakan alat tertentu sering disebut 

instrument penelitian. “Data yang diperoleh dari proses tersebut kemudian 

dihimpun, didata, dianalisis, untuk menjadi informasi  yang menjelaskan suatu 

fenomena atau keterkaitan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan  dalam penelitian kualitatif memmungkin waktu 

yang cukup lama.”19 

 

                                                           
19. Maryadi,dkk. 2010. Pedoman penulisan  Skripsi FKIP. Surakarta: Unversitas Muhammadiyah Surakarta.Hlm 14. 
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Dalam suatu penelitian, data menjadi hal yang sangat penting untuk 

menjawab permasalahan penelitian. Data diperoleh dengan menggunakan metode 

pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan metode tertentu. Adapun 

metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

a. Observasi. 

Observasi adalah Proses pengambilan data dalam penelitian dimana 

penelitian atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. “Observasi hakikatnya merupakan 

kegiatan dengan menggunakan pancaindra, bisa penglihatan, penciuman, 

pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab 

masalah penelitian. Observasi juga dapatkan dilakukan dengan interview, rekaman 

gambar, dan rekaman suara.”20  

b. Wawancara. 

Wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh informasi dan gagasan 

yang berkaitan erat dengan penelitian ini.21  Wawancara dapat dilakukan dengan 

individu tertentu untuk mendapatkan data atau informasi tentang masalah yang 

berhubungan dengan objek penelitian.  

Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam 

tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. 

“Wawancara tidak mengutamakan sedikit banyaknya yang diwawancarai, akan 

tetapi kualitas informan sebagai sumber dari data yang  dibutuhkan. Karena itu 

                                                           
20. Suharsimi Artikunto, 2006. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta, Rineka Cipta. Hal 156-157 
21. Ibid Hal 158 
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informan dituntut memiliki pengetahuan lebih banyak tentang objek yang menjadi 

kajian penelitian.”22 

c. Dokumentasi. 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, berbentuk 

tulisan, gambar, maupun karya dari seseorang. “Dokumen merupakan data yang 

bukan manusia, melainkan sejarah hidup atau catatan kehidupan manusia itu 

sendiri. Data yang berupa dokumentasi ini adalah pelengkapan data-data yang 

diperoleh dari observasi maupun wawancara.”23 

Berdasarkan fungsi dan kegunaan dokumen, maka dalam penelitian 

kualitatif suatu dokumen ditetapkan sebagai sebuah sumber data dalam penelitian, 

karena dalam dokumen terkandung pengetahuan yang relevan dan terpenting bagi 

tercapainya data yang diinginkan peneliti. 

4.  Subyek Penelitian.  

Subyek penelitian adalah “orang yang memberikan informasi atau 

keterangan mengenai fakta atau pendapat sesuai dengan penelitian yang 

bersangkutan”.24 

Peneliti menentukan narasumber penelitian berdasarkan permasalahan yang 

akan diteliti tentang Upaya Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 

Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Balai Besar Pemerintahan 

Desa Malang). Maka, narasumber penelitian sebagai berikut:  

a. Kepala Balai Besar Pemerintahan Desa Malang. 

b. Pejabat/Staf Balai Besar Pemerintahan Desa Malang. 

                                                           
22. Kaelan.2012. Metode Penelitian Kualitatif: Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, filsafat, Seni, Agama dan Humaniora. 

Yogyakarta: Paradigma. Hal 111 
23. Ibid. Hlm 111 
24. Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 145 
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c. KASUBAG. Program 

d. Peserta yang telah mengikuti pelatihan di Balai Besar Pemerintahan Desa 

Malang. 

5.  Lokasi Penelitian. 

Penelitian ini akan difokuskan pada Upaya Pengembangan Kapasitas 

Aparatur Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Good Governace. Penelitian ini 

dilakukan di Balai Besar Pemerintahan Desa Malang. Jl. Raya Langsep No. 7 

Malang Jawa Timur. 

6.  Analisis Data. 

Teknik analis data sangat diperlukan dalam suatu penelitian karena pada 

tahap analisis data peneliti akan menyajikan cara peneliti pengolah suatu data 

sehingga menarik sebuah kesimpulan. Penelitian ini yang menggunakan metode 

penelitian deskripif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan atau memberikan 

gambaran secara menyeluruh dan detail dari suatu obyek yang akan diteliti. 

Penelitian ini mengunakan analisis metode deskriptif kualitatif model analisis 

interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Haberman melalui 4 tahap yakni: 

a. Pengumpulan Data 

  Data yang diperoleh dari subyek penelitian yang ada relevansinya dengan 

perumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam pengumpulan data peneliti 

mengunakan berbagai cara agar mendapat informasi/data yang diperoleh sesuai 

dengan judul skripsi yaitu Upaya Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah 

Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. 
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b. Reduksi Data. 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera melakukan analisis data 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. 

c. Penyajian Data. 

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

“Maka data yang sudah teroganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan 

semakin mudah di pahami. Dalam penelitian kualitatif panyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk urain singkat, bagan, hubungan antara kategori dan 

sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif.”25 

 

d. Penarikan Kesimpulan. 

Langkah terakhir adalah Proses penarikan kesimpulan merupakan bagian 

penting dari kegiatan penelitian, karena merupakan kesimpulan dari penelitian. 

Dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. “Kesimpulan awal yang telah dikemukan masih bersifat sementara, 

dan akan akan berubah bidak tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan 

diawal telah memiliki bukti-bukti yang kuat dan konsisten maka kesimpulan yang 

buat merupakan kesimpulan yang kredibel.”26   

                                                           
25. Ibid. Hlm 95 
26. Ibid. Hal 99 
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Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan penemuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan-temuanya dapat berupa deskripsi atau 

gamabaran obyek yang sebelumnya belum jelas sehinga diteliti dan menjadi jelas. 

Peneliti diharapakan akan memberikan suatu kejelasan terhadap masalah yang 

diteliti “ Upaya Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam 

Mewujudkan Good Governance”. 

 


