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ABSTRAKSI 

 

 

Negara republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam 

menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keluasan Daerah untuk 

menyelenggarakan Otonomi Daerah.  

Penyelenggaraan Otonomi Daerah di latar belakangi oleh: 

1.Pemerintah pusat selalu ingin menegakkan integrasi dan proses efektivitas pembangunan. 

2.Terselenggaranya suatu pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada peningkatan kualitas 

hidup rakyat, bekerja berdasarkan apa yang dikehendaki rakyat dan bekerja di bawah kontrol 

rakyat. 

Dalam kenyataannya perangkat desa Labuhan belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya 

dengan baik. Masalah yang sering muncul yaitu: masih minimnya sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh Perangkat Desa, karena kebanyakan dari Perangkat Desa yang ada di Desa Labuhan 

masih banyak dari SD.  

Seiring dengan perkembangan zaman dan tingkat pendidikan serta pengetahuan masyarakat desa 

yang semakin meningkat maka masyarakat desa menjadi semakin kritis dalam menilai suatu hal, 

maka tuntutan masyarakat akan pelayanan dari pemerintah juga akan semakin meningkat. Untuk 

itu diperlukan kemampuan yang lebih baik dari perangkat desa tersebut, agar mampu melayani 

tuntutan dari masyarakat yang semakin berkembang. 

Metode Analisa Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis, yaitu 

prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari 

hasil pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisis dan di 

interprestasikan dengan memberikan kesimpulan. 

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten 

Sampang memiliki pengaruh yang sangat besar yaitu yang ditandai dengan adanya pelayanan 

terhadap masyarakat Desa Labuhan yang lebih mudah dan terbuka. 

Program otonomi daerah yang diterapkan di Desa Labuhan sangat berpengaruh terhadap pola 

pikir masyarakat Desa Labuhan yang cenderung lebih berpikir kedepan dengan mencoba untuk 

mengandalkan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari sekaligus sebagai sarana untuk 

bersaing dengan warga desa lainnya. Sehingga dengan penerapan otonomi daerah diharapkan 

mampu menyiapkan warga Desa Labuhan khususnya perangkat Desa Labuhan untuk mampu 

mengikuti perkembangan zaman dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada 

masyarakat Desa Labuhan. 



 

 


