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ABSTRAK 

Analisis Penerapan Tata kelola Administrasi Pemerintahan Desa Studi Pada 

Desa Kampung Panjang kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar 

OLEH: 

ABDUL AKHFAR 

NIM. 11575101531 
 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  

Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan Pencatatan data 

dan informasi mengenai Penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku 

Administrasi desa. Administrasi Desa sangat penting Bagi kegiatan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemerintahan desa akan berjalan dengan 

lancar manakala didukung oleh administrasi yang benar, tertib dan rapi sistem 

administrasi yang benar, tertib dan rapi akan memberikan data dan informasi 

yang mudah dan sistematis yang sangat berguna untuk Pengambilan keputusan, 

Pembuatan Rencana, kontrol Kegiatan, evaluasi dan Komunikasi dan informasi 

baik baik kedalam maupun keluar Organisasi. Penelitian ini mengunakan metode 

penelitian kualitatif dengan aspek Penelitian berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No.47 tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan desa yang 

meliputi Administrasi Umum, Administrasi Keuangan, Administrasi Penduduk, 

Administrasi Pembanguanan dan Administrasi lainya dan teori implementasi 

Kebijakan publik oleh Edward III yang meliputi Komunikasi, Sumber daya, 

Disposisi dan StruktuR Organisasi. Hasil analisis temuan penelitian menunjukkan 

bahwah penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa belum berjalan 

dengan baik dimana ada beberapa buku administrasi yang tidak di terapkan dan 

tidak lengkapnya pengisian beberapa buku administrasi desa. Adapun faktor yang 

menghambat penerapan tata kelola administrasi desa menurut teori implementasi 

Kebijakan public Edward III yaitu Komunikasi Kebijakan dan pendampingan 

belum dilakukan secara rutin, dalam hal sumber daya, baik dri keterampilan 

perangkat desa, perlengkapan dan informasi belum memadai: dalam hal sikap 

aparat desa belum berkomitmen menjalankan administrasi desa dengan baik 

dalam hal struktur organisasi belum ada SOP yang terintregrasi. Berangkat dari 

hasil dan pembahasan maka pemrintah kabupaten dan kecamatan disarankan 

untuk melakukan komunikasi kebijakan dan pendampingan secara rutin,  kepala 

desa kampung panjang mempersipkan segala sumber daya yang memadai 

menumbuhkan etos kerja yang tinggi bagi staffnya serta membuat standar 

operasional administrasi Pemerintahan Desa bersama Dinas pemberdayaan 

masyarakat dan pemerintah desa kabupaten Kampar.  

Kata kunci: Penerapan, Administrasi pemerintahan desa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

wewenang mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Dalam 

mengatur dan mengurus kepentinganya sendiri tersebut, desa diurus oleh 

sekelompok orang yang diberi wewenang untuk itu, yang disebut sebagai 

pemerintah desa. Pemerintah desa bertanggung jawab memenuhi kebutuhan 

masyarakat desa dengan berpedoman pada asas pemerintahan yang baik dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desa merupakan garda terdepan 

pemerintahan yang bersinggungan langsung denga masyarakat maka desa 

harus dibekali dengan sistem administrasi yang baik. 

Administrasi pemerintah desa memegang peranan yang penting 

karena keterlibatannya yang besar pada proses pembangunan pemerintah dan 

Tertib administrasi sangat didambahkan oleh instansi termasuk pemerintahan 

desa, karena pekerjaan dalam suatu pemerintahan membutuhkan data dan 

informasi yang tercatatat dengan benar tertib dan rapi untuk mengambil 

keputusan, pengontrolan serta evaluasi yang akan berdampak untuk 

pembangunan dan pengembangan desa yang lebih baik. 

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang 

masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Kegiatan administrasi desa harus dilakukan 

secara tertib demi terselenggaranya administrasi pemerintahan desa yang 
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baik. Tertib administrasi desa berfungsi sebagai sumber data dan informasi 

dalam penyelengaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Administrasi 

desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Tanpa adanya administrasi desa, pemerintah desa tidak dapat melakukan 

pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebab administrasi desa 

merupakan instrumen pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Dengan 

melakukan tertib administrasi desa, pemerintah desa berarti telah mampu 

menyediakan sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa dengan baik sebagaimana peraturan perundang-undangan.  

Demi efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa,   

pemerintahan desa harus didukung dengan tata usaha yang benar. Tata usaha 

adalah kegiatan mencatat semua proses penyelenggaraan pemerintahan desa 

yang disebut administrasi desa. Jadi, administrasi desa adalah keseluruhan 

proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan 

pemerintahan desa pada buku administrasi desa. 

Administrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Pemerintahan desa akan berjalan dengan lancar manakala 

didukung oleh sistim tata usaha atau administrasi yang benar, rapi dan tertib 

sistem administrasi yang benar, rapi dan tertib akan memberikan data dan 

informasi yang mudah dan sitematis yang sangat berguna untuk pengambilan 

keputusan, pembuatan rencana, Kontrol kegiatan, evaluasi serta komunikasi 

dan informasi baik kedalam maupun keluar organisasi. 
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Pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa di desa 

kampung panjang belum terlaksana sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari 

beberapa gejala dan fenomena sebagai berikut: 

a. Buku register desa yang belum ada dan juga buku register desa yang tidak 

terisi lengkap. Administrasi pemerintahan desa dalam permendagri no. 47 

tahun 2016 menjelaskan bahwa administrasi pemerintahan desa dilakukan 

melalui: 1) tertib pencatatan data dan informasi dalam buku register desa; 

dan 2) pengembangan buku register desa yang diperlukan serta 

menyelenggarakan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Sebanyak 25 buku register desa yang dimuat dalam lima 

administrasi yaitu administrasi umum, administrasi penduduk, 

administrasi pembangunan, admnistrasi keuangan dan administrasi lainya 

ada delapan buku yang belum diterapakan di desa kampung panjang 

yaitu: Buku tanah di desa, buku kas tanah di desa buku mutasi penduduk, 

buku inventaris kekayaan desa, buku ekpedisi desa, buku peenduduk 

sementara, buku pendampingan dan pemberdayaan desa dan buku 

lembaran desa dan berita desa. 

b. Sarana dalam menunjang kegiatan pencatatan administrasi masih kurang 

mendukung diantaranya di desa kampung panjang hanya memiliki satu 

buah laptop yang dipegang oleh kaur. Keuangan dan lemari arsip yang 

kurang memadai untuk menyimpan dokumen-dokumen administrasi 

sehingga penyimpanan dokumen belum tertata rapi dan memudahkan 

untuk mencari arsip jika sewaktu-waktu di perlukan. Serta perawatan 
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terhadap buku-buku administrasi pemerintahan desa belum di mendapat 

perhatian khusus dari aparat desa. 

c. Kedisiplinan pegawai desa yang masih kurang, berdasarkan pengamatan 

peniliti ada beberapa staff desa yang datang terlambat saat jam kerja dan 

juga ada beberapa staff desa yang tidak datang kekantor desa kampung 

panjang saat hari kerja dan juga ada beberapa staff desa yang pulang 

ketika jam kerja. 

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul: “Analisis Penerapan tata kelola 

Administrasi Pemerintahan Desa pada Desa Kampung Panjang Kecamatan 

Kampar Utara Kabupaten Kampar”   

1.2. Rumusan Masalah 

    Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa 

Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?   

2. Apa faktor penghambat Penerapan Tata Kelola  Administrasi Pemerintah 

Desa Di Desa Kampung Panjang  Kecamatan Kampar Utara? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan tata kelola administrasi 

pemerintahan Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara 

Kabupaten Kampar. 
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2. Untuk mengindentifikasi faktor penghambat  Penerapan Tata Kelola 

Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Kampung Panjang Kecematan 

Kampar Utara. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran 

bagi perkembangan ilmu administrasi negara, khususnya terkait dengan 

manajemen kearsipan dan kepemerintahan desa.  

2. Secara praktis penelitian ini mampu memberikan masukan yang 

bermanfaat bagi pemerintah desa kampung panjang kecamatan kampar 

utara sebagai penyelenggara kepemerintahan desa dan pemerintah 

kabupaten kampar agar saling bersinergi dalam melakukan kesiapan dan 

mencari bentuk alternatif strategi yang baik dalam pelaksanaan 

administrasi pemerintahan desa. 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I     PENDAHULUAN 

Dalam bab ini di uraikan latar belakang masalah,perumusan 

masalah,tujuan penelitian mamfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Landasan teori ini menyangkut referensi-referensi dan buku-buku 

dengan permasalahan yang akan di bahas oleh penulis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan memaparkan lokasi penelitian,jenis dan 

sumber, data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan 

teknik pengumpulan data serta analisis data. 



6 

 

BAB IV  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini berisikan gambaran objek yang akan diteliti.  

BAB V    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang pelaksanaan 

pengelolaan administras pemerintan desa. 

BAB VI PENUTUP  

Pada bab ini berisikan kesimpulan serta kritik dan saran yang 

membangun. 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Konsep Desa 

Desa menurut P.J. Bournen dalam nurcholis, (2011: 4) adalah: 

 

“Salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu 

orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk 

didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-usaha 

yang dapat di pengaruhi hukum dan keadaan alam. Dan dalam tempat 

tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, 

dan kaidah-kaidah sosial.” 

 

Sedangkan R.H Unang soenarjo dalam nurcholis,(2011:4) mengatakan: 

 

“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat 

yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; 

memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat baik karena seketurunan 

maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial 

dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dimiliki bersama; 

memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan 

rumah tangganya sendiri.” 

 

Berdasarkan dari penjelasan dari ahli tersebut dapat ditarik suatu 

pemahaman bahwah desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah 

penduduk yang saling mengenal atas hubungan kekerabatan atau kepentingan 

poliyik, ekonomi, dan sosial serta keamanan yang dalam pertumbuhanya 

menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga terciptaikatan 

lahir batin antara masing-masing warganya, umumya warganya hidup dari 

pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri dan secara 

dministratif berda dibawah pemerintahan kabupaten/kota. 

Dilihat dari sejarahnya, desa sudah dikenal sejak jaman kerjaan-

kerajaan nusantara sebelum kedatangan belanda desa adalah liwayah-wilayah 
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yang mandiri dibawah taklukan kerajaan pusat. Dalam praktik 

penyelengaraan pemerintahan, kerajaan pusat hanya menuntut loyalitas desa, 

sedangkan bagaimana desa menyelenggarakan pemerintahannya, kerajaan 

pusat tidak mengatur melainkan menyerahkannya kepada desa yang 

bersangkutan untuk mengatur dan mengurusnya sesuai dengn adat istiadat 

dan tata caranya sendiri (Bayu suriah ningrat dalam nurcholis; 2011: 4-5). 

Pada masa sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekan 

republik Indonesia penyebutan desa berbeda-beda di setiap daerah di 

Indonesia penyebutan istilah  desa sendiri lebih akrab dalam lingkungan 

msyarakat jawa, bali dan Madura dan daerah lainnya terdapat berbagai istilah 

seperti nagari dan johor di Sumatra barat, dusun dan marga di aceh, kampung 

di Riau dan sebagainya. 

Secara sosiologi desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang 

yang berinteraksi dan berkomunikasi dalam kekerabatan yang kental karena 

warga desa saling mengenal dengan antara sesamanya dan menjujung nilai-

nilai adat dan asas koto royong. 

Ditinjau dari sudut pandang hukum dan politik desa dapat dipahami 

sebagai suatu kesatuan masyarakat yang hidup dan menyelenggarakan tata 

kehidupan desanya berdasarkan kaidah, norma dan aturan hukum yang telah 

disepakati bersama dan memiliki kuasa dan wewenang untuk mengatut, 

mengurus dan menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya dalam bingkai 

pemerintahan yang mandiri. Desa mengandung makna sebagai kesatuan 

hukum dimana bertempat suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan 
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pemerintahan sendiri. Sedangkan ditinjau dari sudut adminstrasi 

pemerintahan ataupun tata Negara desa sebagai sub sistem dari keseluruhan 

sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara 

a. Unsur-Unsur Desa 

Desa harus memiliki unsur-unsur yang harus ada dalam suatu Desa 

adalah, sebagai berikut : 

a) Daerah 

b) Penduduk. 

c) Tata Kehidupan. 

b. Pemerintahan Desa 

Pemerintah Desa adalah merupakan simbol formil dari pada kesatuan 

masyarakat desa. Pemerintah Desasebagai badan kesatuan terendah, selain 

memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri, juga memiliki 

wewenang asli dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari 

Pemerintahan diatasnya. (Saparin, 2000:36).  

Berdasarkan pendapat diatas, Dengan demikian Pemerintah Desa 

adalah pemerintah terendah, memiliki wewenang untuk mengatur rumah 

tangganya sendiri, memiliki wewenang asli dan kekuasaan sebagai 

pelimpahan dari pemerintahan pusat. 

c. Landasan dan Unsur-Unsur Pemerintah Desa. 

Landasan dan unsur-unsur Pemerintah Desa merupakan salah satu 

beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam 

penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan yang tersebut di atas 

merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan desa. Otonomi 
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daerah yang diterapkan membantu Pemerintah Desadalam melakukan 

improvisasi kinerja dan program-program yang telah di tentukan bisa 

dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya 

pada Pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap 

berpegang teguh pada kearifan local yang dimiliki masyarakat tersebut, 

karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya desayang 

merupakan pemerintahan yang paling terkecil. 

d. Fungsi Pemerintah Desa. 

Fungsi pemerintahan dibagi menjadi empat bagian yaitu pelayanan, 

pembangunan, pemberdayaan dan pengaturan. Dijelaskannya bahwa, 

berdasarkan empat bagian fungsi pemerintahan tersebut maka untuk 

mengzetahui suatu masyarakat lihatlah pemerintahannya. Maknanya fungsi-

fungsi pemerintah yang dijalankan pada saat tertentu dapat menggambarkan 

kulitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-

fungsinya dengan baik, maka dengan sendirinya diamsumsikan pelayanan 

dapat membuahkan keadadilan pemberdayaan melahirkan kemandirian serta 

pembangunan yang menciptakan kemakmuran. (Rasyid dalam Labodo 

2014:34). 

e. Peranan Pemerintah Desa. 

Pada saat ini, perananan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna 

menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan 

sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan 

dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya 
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secara efektif dan efesien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai 

dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peranan 

Pemerintah Desa dalam pembangunan masyarakat sangatlah besar, peranan 

tersebut mencakup seluruh aspek dan bidang yang ada di dalam masyarakat 

baik dari aspek social, ekonomi, kesehatan maupun agama. Namun 

pelaksanaan peranan tersebut harus tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada 

di dalamnya. Peranan pemerintah tersebut seharusnya mampu menimbulkan 

rasa partisipatif masyarakat untuk bisa berjalan secara beriringan demi 

terlaksananya pembangunan. 

2.2. Konsep Otonomi Desa 

 

Otonomi desa menurut Beratha dalam almasri & Alkadafi (2018;205) 

menyatakan; 

“ otonomi desa merupakan otonomi yang khas/asli bangsa Indonesia, yaitu 

sudah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia 

seiring dengan perkembangan peradabannya, serta diperoleh secara 

tradisional atau bersumber dari hukum adat( asli indonesia) perwujudan 

tercermin dalam dalam kehidupa masyarakat atau pemerintahan desa 

adat.” 

 

Sedangkan menurut Almasri dan Alkadafi (2018; 205)  

“otonomi desa pada dasarnya hak atau kewenangan mengatur dan 

mengurus serta meyelenggarakan kepentingan masyarakat pada suatu 

kesatuan wilayah dan organisasi pemerintahan yang dikenal dengan 

sebutan desa atau nama lainya.” 

 

Berdasarkan defenisi diatas maka dapat dilihat bahwah otonomi desa 

adalah kewenagan yang bulat dan utu dan bukan pemberian pemerintah untuk 

mengatur pemerintahannya sendiri yang terlahir dan berkembang dari desa itu 

sendiri. Otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah. Perbedaan utamanya 
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terletak pada sumber otonominya. Otonomi daerah merupakan distribusi 

kewenangan dari pemerintahan pusat dan diserahkan secara formal melalui 

peraturan perundang-undangan, karena itu otonomi daerah disebut degan 

otonomi pemerian sedangkan otonomi desa merupakaan bawaan dari sejak 

desa itu ada karena sebelum Indonesia mardeka desa sudah ada dengan sistim 

pemerintahan sendiri serta hukum adat yang di anutnya sesuai dengan 

keadaan desa tersebut untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya 

sendiri. 

     Otonomi desa merupakan hak,wewenang dan kewajban untuk mengatur 

dan  mengurus sendiri urusan pemerntahan dan kepentingan masyarakat 

berdasarkan hak asal-usul dan nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat 

untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. 

Urusan pemerntahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturanya kepada 

desa.Namun dalam pelaksanaan hak,kewenangan dan kebebasan dalam 

penyelengaraan otonom desa harus tetap menjujung nilai-nilai tanggung 

jawab terhadap Negara Kesatuan Republk Indonesia dengan menekankan 

bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara 

Indonesia (widjaja, 2005:166) 

Dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 disebutkan urusan 

pemeritahan yang menjadi kewenangan desa yaitu: 

1. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa\, 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten kota yang 

diserahkan pengaturannya kepada desa. 
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2. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau 

pemerintah kabupaten kota dan yang terakhir urusan pemerintahan 

lainnya yang oleh peraturan perundangan diserahkan kepada desa tugas 

pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah 

kabupaten/kota dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber 

daya manusia  

Dan menurut undang-undang no. 06 tahun 2014 tentang desa, 

kewenangan desa meliuputi: 

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul  

2. Kewenangan lokal berskla desa 

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerinta, pemerintah daerah 

provinsi, atau pemerintah kakabupaten/kota 

4. Kewenangan lain yang ditugas oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau 

pemerintah kabupaten/kota 

 

2.3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

 

Pemerintahan desa, di dalam Undang-undang No.6 tahun 2014 

tentang Desa, pasal 1 ayat (2) menyebutkan, bahwa Pemerintahan Desa 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa(BPD) dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul desa dan adat- 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada 

2 institusi yang mengendalikannya, yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Adapun 

yang menjadi fungsi dari pemerintah desa dan BPD berdasarkan UU Nomor 6 

Tahun 2014 akan dibahas dibawah ini. Dijelaskandalam UU No.6 Tahun 

2014 Pasal 1 ayat 3, bahwa yang dimaksud dengan Kepala Desa atau yang 

disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan perangkat desa terdiri dari 

sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, yang 

jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisisosial budaya setempat.  

Dengan kata lain, pemerintahan desa adalah organisasi desa yang 

terdiri atas: Unsur pimpinan, yaitu kepala desa Unsur pembantu kepala 

desa,yang terdiri atas: Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang 

diketuai oleh sekretaris desa Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu 

kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan 

pengairan, keagamaan, dan lain-lain Unsur kewilayahaan, yaitu pembantu 

kepala desa di wilayah kerjanyaseperti kepala dusun Sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. 

Karena itu, kalau dilihat dari segi fungsi, maka pemerintah desa memiliki 

fungsi: 

1. Menyelenggarakan urusan rumahtangga kemasyarakatan 

2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaankemasyarakatan 

3. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa 
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4. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong-royong 

masyarakat 

5. Melaksanakan ketertiban dan ketentraman masyarakat 

6. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan, dan lain 

sebagainnya Badan permusyawaratan desa berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahahan desa. Anggota badan permusyawaratan 

desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan 

keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan 

mufakat. Anggota badan permusyawaratan desa terdiri dari ketua rukun 

warga, pemangku adat, golongan profesi, 

Pemerintahan desa disenggarakan oleh pemerintahan desa 

berdasarkan asas; a) kepastian hukum b) tertib penyelenggaraan c) tertib 

kepentingan umum d) keterbukaan e) proporsionalitas f) profesionalitas g) 

akuntabilitas h) efektifitas dan efisiensi i) kearifan lokal j) keberagaman k)  

parisipatif. 

2.4. Administrasi Pemerintahan Desa 

 
Administrasi adalah tata usaha yang mencakup setiap pengertian yang 

rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan 

memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan yang timbal balik 

antara satu fakta dengan fakta yang lainnya. (Silalahi, 2012:6). Administrasi 

diartikan sebagai tata usaha serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan 

tujuan. 
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Adapun administrasi didefinisikan sebagai pedoman atau petunjuk 

kepemimpinan dan pengawasan dari usaha-usaha kelompok individu-

individuguna tercapai tujuan bersama. (Newman dalam Simbolon, 2008:15). 

Dari definisi diatas administrasi lebih ditekankan pada petunjuk kepemimpinan 

dan pengawasan dari individu guna tercapai tujuan. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

administrasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan usaha-usaha yang rapi dalam 

sistematis dilakukan oleh sekelompok individu-individu yang saling bekerja 

sama secara terkendali berdasarkan pedoman atau petunjuk dan pengawasan 

untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. 

Agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, maka 

pemerintah desa harus didukung oleh administrasi desa yang benar. 

Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan 

informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku 

administrasi desa (Nurcholis 2011:135). Administrasi desa dapat difenisikan 

menjadi administrasi dalam artian luas dan administrasi desa dalam artian 

sempit. 

Pengertian Secara Luas Administrasi pemerintahan Desa adalah 

segenap usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa guna memenuhi atau 

menjalin terlaksananya kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pihak 

atas, dan juga kegiatan dalam rangka menetapkan dan melaksanakan 

penyelenggaraan urusan rumah tangga yang bersangkutan. (Ndraha, 

2002:40). Administrasi pemerintahan Desa merupakan usaha yang dilakukan, 

untuk memenuhi terlaksananya kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh 
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pemerintah pusat, dalam rangka menetapkan dan melaksanakan 

penyelenggaraan urusan rumah tangga. 

Pengertian Secara Sempit Yang dimaksud dengan pengeriatian sempit 

maka dapat disimpulkan administrasi desa adalah segenap proses 

penyelenggaraan kegiatan tulis menulis, surat menyurat beserta 

penyimpanan, pengurusan naskah-naskah dan segala pencatat-pencatatnya 

yang dilaksanakan oleh aparat atau perangkat desa dalam rangka mencapai 

tujuan. 

Mengelola administrasi desa pada saat ini sangatlah penting. Ada 

milyaran rupiah yang dikucurkan dari pemerintah melalui APBN dan APBD 

kepada desa. Jika administrasi desa yang dilaksanakan hanya asal-asalan, hal 

itu akan mengakibatkan kurang tertibnya administrasi di desa-desa. 

Sistem administrasi desa yang baik dan benar akan menciptakan tertib 

administrasi, yaitu dapat menyajikan data dan informasi yang mudah bagi 

masyarakat dan bagi pemerintah desa Oleh karena itu, kepala desa berwenang 

menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa. Berdasarkan 

Permendagri Nomor 47 tahun 2016 Pasal 3 ayat 2, penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan desa dalam rangka: 

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa; 

2. Pelaksanaan pembangunan desa; 

3. Pembinaan kemasyarakatan;dan 

4. Pemberdayaan masyarakat. 
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Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan 

pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku 

Administrasi Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 47 Tahun 

2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, buku administrasi desa 

terbagi dalam ruang lingkup yang meliputi: 

1. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi 

mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa dimuat dalam 

Administrasi Umum. Administrasi Umum sebagaimana dimaksud 

meliputi: 

a) Buku Peraturan di Desa; 

b) Buku Keputusan Kepala Desa; 

c) Buku Inventaris dan Kekayaan Desa; 

d) Buku Aparat PemerintahDesa; 

e) Buku Tanah KasDesa; 

f) Buku Tanah di Desa; 

g) Buku Agenda; 

h) Buku Ekspedisi; dan 

i) Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa. 

2. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi 

mengenai kependudukan di desa, baik mengenai penduduk sementara, 

penambahan dan pengurangan penduduk, maupun perkembangan 

penduduk dimuat dalam administrasi penduduk. Administrasi Penduduk 

sebagaimana dimaksud meliputi: 
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a) Buku Induk Penduduk; 

b) Buku Mutasi Penduduk Desa; 

c) Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk; 

d) Buku Penduduk Sementara;dan 

e) Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu 

3. Administrasi Keuangan adalah Desa Kegiatan pencatatan data dan 

informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dimuat dalam Administrasi 

Keuangan Desa. Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud 

meliputi: 

a) Buku APBDesa; 

b) Buku Rencana Anggaran Biaya; 

c) Buku Kas Pembantu Kegiatan; 

d) Buku Kas Umum; 

e) Buku Kas Pembantu;dan 

f) Buku Bank Desa. 

4. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan 

informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat dimuat dalam Administrasi Pembangunan. Administrasi 

Pembangunan meliputi: 

a) Buku Rencana Kerja PembangunanDesa; 

b) Buku Kegiatan Pembangunan; 

c) Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan; dan 

 

d) Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat. 
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2.5. Konsep Implementasi Kebijakan Publik 

 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, 

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui 

formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. 

Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai 

dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi 

mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor 

publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian 

diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-

kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun 

kerjasama pemerintah dengan masyarakat. 

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) 

mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan 

dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup 

usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-

tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka 

melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang 

ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh 

organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

telahditetapkan. 
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Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul 

Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab 

(2008: 65), mengatakan bahwa: 

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah 

suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus 

perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan 

kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman 

kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk 

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak 

nyata pada masyarakat ataukejadian-kejadian. 

 

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan 

sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan 

kebijakan. 

Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan 

oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil 

yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri 

dapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, 

salah satunya Teori George C.Edward, Edward III (dalam Subarsono, 2011: 

90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat 

variabel, yaitu: 

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan 

agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang 

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada 

kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi 

distorsiimplementasi. 



22 

 

2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas 

dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk 

melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber 

daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi 

implementor dan sumber daya finansial. 

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, 

seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor 

memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat 

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh 

pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif 

yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi 

kebijakan juga menjadi tidakefektif. 

4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas meng-

implementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard 

Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang 

terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan 

menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan 

kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. 
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Gambar 2.1 Implementor  Kebijakan Administrasi Pemerintahan Desa  
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2.6. Pandangan islam 

Islam merupakan agama yang memertintahkan untuk berbuat adil dan 

benar begitu pun juga dalam urusan pemerintahan, salah satu kegiatan untuk 

menciptakan sistim pemerintahan yang adil dan benar adalah melalui 

administrasi atau tata usaha yang baik pula. 

Allah swt berfirman dalam alquran surah al baqarah : 282  

ا تٌِب بِانَعْدِل..ياَ ايََّها اَنَِّر ْيَن اََمنُْى اًِذا تََدايَْنتُْم بَِدْيٍن اِنى اََجٍم ُمَسمَّى فَاْكتُبُْىهُ َواْنيَْكتُْب بَْينَُكْم كَ   

“hai orang-orang apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai 

(berutang piutang) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya ... 

( OS. Al baqarah/2 ; 182) 

 

Ungkapan tadayana ( berutang –piutang ) yang memiliki akar kata addyan 

memeiliki ari segala bentuk kewajiban / beban yang tertangguhkan yang 

harus dipenuhi. Dari sudut pelaku kata ini menyerupai janji yang harus di 

tepati. 

Data dan informasi sangat penting untuk di tuliskan kerana dapat 

menagantisipasi masalah menyangkut tata kelola, manajemen atau bahkan 

maksud tujuan dari suatu egiatan atau institusi. 

2.7. Penelitian terdahulu  

1. Penelitian Ali  Hadi La Damiru, 2017 Jurnal Al-Qisthi dengan judul” 

Penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan desa ( studi di desa 

Selogi kecamatan Obi selatan)” dari hasil peneltiannya bahwasanya 

pelakasanaan administrasi desa belum berjalan dengan baik karena 



25 

 

kurangnya sosialisasi serta partisipasi masyarakat desa dan juga pemahan 

aparatur desa tentang pengelolaan administrasi desa. 

2. Penelitian trisno mais, patar rumpea dan J.J  rares, 2015 e jurnal unsrat 

tentang “ Tata kelola administrasi desa dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di era otonomi desa studi pada desa Buo kecamatan 

Laloda kabupaten Almahera barat” adapun hasil penelitiannya bahwah 

tata kelola administrasi desa buo dikecamatan laloda kabupaten almahera 

barat belum berjalan dengan baik dimana diantara dari 28 Administrasi 

desa yang diamanatkan oleh permendagri No. 32 tahun 2006 tentang 

Administrasi desa masih ada 7 administrasi desa yang masih belum 

diterapkan  dan adapun faktor penghambat pelaksannan administrasi desa 

yaitu kurangnya perhatian pemerintahan kabupaten dalam 

mensosialisasikan kepada pemeritahan desa dan  juga ketidak 

profesionalitas perangkat desa dalam mengurus administrasi desa. 

3. Penelitian oleh delgy ireine Tasik, 2016 jurnal Unsrat tentang “ efektifitas 

penyelenggaraan tertib adminitrasi pemerintahan desa tampang tiga 

kecamatan lagowan utara kabupaten minahasa” adapun hasil 

penelitiannya bahwasanya pelaksanaan admiistrasi desa belum efektif hal 

ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 

a. Faktor kemampuan aparat 

b. Sarana dan prasarana yang kurang memamadai 

c. Sumberdaya manusia/ Aparatur. 
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2.8. Defenisi konsep 

1. Penerapan adalah tindakan untuk menjalankan sebuah rencana, pada 

dasarya penerapan sama dengan  mengimplementasikan yaitu perluasan 

aktivitas dalam menyesuaikan satu sama lain. Dalam penelitia ini 

menggunan model implemmentasi Edward III ( 1980) ada empat variabel 

dalam kebijakn publik yaitu: 

a. Komunikasi; 

Sosialisasi tujuan kebijakan, sosialisasi manfaat kebijakan, konsistensi 

pelaksanaan kebijakan 

b. Sumberdaya 

Dukungan aparatur dalam pelaksanaan kebijakan 

Dukungan sarana prasarana, biaya operasional 

c. Disposisi 

Kedisiplinan, kejujuran dan komitmen aparatur dalam melaksanakan 

kebijakan 

d. Struktur birokrasi 

Kesesuaian tugas dan fungsi dan standar operasional (SOP) 

2. Tata kelola adalah tindakan, cara, atau sistem dalam sebuah pemerintahan 

(Collins, 2019), rangkaian proseses, kebijakan, aturan, budaya dan 

organisasi dalam mengelola sesuatu dalam mencapai tujuan.  

3. administrasi pemerintahan Desa Menurut Permendagri No. 47 tahun 2016 

adalah segenap proses penyelenggaraan kegiatan tulis menulis, surat 

menyurat beserta penyimpanan, pengurusan naskah-naskah dan segala 
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pencatat-pencatatnya yang dilaksanakan oleh aparat atau perangkat desa 

dalam rangka mencapai tujuan. Dalam permendagarai no 47 tahun 2016 

tentang administrasi pemerintahan desa, administrasi –administrasi desa 

meliputi: 

a. Administrasi umum yaitu: a) buku peraturan di desa; b) buku 

keputusan kepala desa; c) buku inventaris dan kekayaan desa; d) buku 

aparat pemerintahan dasa; e) buku tanah kas desa f) buku tanah di 

desa; g) buku agenda; h) buku ekspedisi; dan i) buku lembaran desa 

dan buku berita desa 

b. Administrasi penduduk yaitu: a) buk induk penduduk; b) buku mutasi 

penduduk desa; c) buku rekapitulasi jumlah penduduk; d) buku 

penduduk sementara; dan e) buku KK dan KTP 

c. Administrasi keuangan yaitu: a) buku APBDes b) buku rancangan 

anggaran biaya c) buku kas pembantu kegiatan d) buku kas umum e) 

buku kas pembantu ; dan f) buku bank desa 

d. Administrasi pembngunan yaitu: a) buku rancangan kerja 

pembangunan desa; b) buku inventaris hasil-hasil pembagunan; dan; 

dan c) buku kader pendampingan dan pember dayaan masyarakat; 

e. Adminisrasi lainya yaitu: a) bku kegiatan BPD dalam buku 

administrasi BPD; b) kegiatan musyawarah desa dalam buku 

musyawarah desa; c) kegiatan LKD/ Lembaga adat dalam buku LKD/ 

Lembaga adat. 
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2.9.Konsep operasional 

Konsep operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel di 

ukur,dan juga berfungsi untuk menciptakaan kesatuan bahasa,makna serta 

persepsi dan pengertian dalam mengelola dan menganalisa data, Untuk 

melihat gambaran yang jelas tentang variabel,indicator dan sub indicator  dari 

konsep operasional dapat di lihat dari tabel berikut: 

Tabel 2.1 konsep Operasional  

Variabel Konsep Indikator Sub indicator 

Analis 

pelaksanaan 

administrasi 

pemerintahan 

desa  

Administrasi  

pemerintahan 

desa  

1. administrasi 

umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. adminstrasi 

penduduk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. administrasi 

keuangan 

 

 

pengadaan dan pengisian 

dengan benar dan tertib  

buku administrasi umum, 

yang meliputi:1) buku 

peraturan di desa; 2) buku 

keputusan kepala desa; 3) 

buku inventaris dan 

kekayaan desa; 4) buku 

aparat pemerintahan desa; 5) 

buku tanah kas desa; 6) buku 

tanah di desa; 7) buku tanah 

di desa; 8) buku ekspedisi 

desa; 9) buku lembaran desa 

dan buku berita desa. 

 

Pengadaan dan pengisian 

dengan benar dan tertib 

buku-buku administrasi 

penduduk yang meliputi: 1) 

buku induk penduduk; 2) 

buku mutasi penduduk desa; 

3) buku rekapitulasi jumlah 

penduduk; 4) buku 

penduduk sementara; 5) 

buku KTP dan KK. 

 

 

Mengadakan dan mengisi 

dengan benar dan tertib 

buku-buku administrasi 

keuangan yaitu: 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. administrasi 

pembanguna

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. administrasi 

lainnya 

 

 

 

1)Buku APB Desa; 2) buku 

rancangan anggaran biaya; 

3)buku kas pembantu 

kegiatan; 4)buku kas umum; 

5)buku kas pembantu; 

6)buku bank desa; 

 

 

 

Mengadakan dan mengisi 

dengan benar dan tertib 

buku-buku administrasi 

pembangunan yaitu:  

1) buku rancangan kerja 

pembangunan desa; 2) buku 

kegiatan pembangunan; 3) 

buku inventaris hasil-hail 

pembangunan;  

4) buku kader 

pendampingan dan 

pemberdayaan masyarakat; 

 

Mengadakan dan mengisi 

dengan benar dan terti buku-

buku administrasi 

administrasi lainya: 1) buku 

administrasi kegiatan BPD 
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Sumbe permendari no 47 tahun 2016 tentang administrasi desa & model 

implementasi kebijakan edaward III dalam nugroho ;2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruh

i pelaksanaan 

administrasi 

pemerintahn 

desa 

1.komunikasi 

 

 

 

  

 

 

2.Sumber 

daya 

 

 

 

 

 

 

3. disposisi 

 

 

 

 

 

4.struktur 

birokrasi  

a. sosialisasi tujuan 

kebijakan 

b. sosialisasi mamfaat 

kebijakan 

c. konsistensi pelaksanaan 

kebijakan 

 

a. dukungan aparatur dalam 

pelaksanaan kebijakan 

b. biaya opersional dalam 

pelasanaan kebijakan 

c. dukungan sarana dan 

prasarana dalam 

pelaksanaan kebijakan 

 

a. disiplin aparatur dalam 

melaksanakan kebijakan 

b. kejujuran aparatur dalam 

melaksanakan kebijakan 

c. komitmen aparatur dalam 

melaksanakan  

a. kesesuaian tugas dan 

fungsi birokrasi dalam 

pelaksanaan kebijakan 

b. standar operasional dalam 

pelaksanaan kebijakan 
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2.10.  Kerangka Berfikir 

Gambar 2.1 kerangka berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di Desa kampung Panjang  Kecamatan 

Kampar Utara kerena penulis menemukan gejala dan fenomena yang sesuai 

dengan tema penelitian Sedangkan waktu penelitian adalah bulan Februari 

2019 sampai Selesai. 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data ada dua jenis yaitu : 

1. Data Primer 

data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secarah lansung yang 

berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang) 

maupun hasil observasi dari suatu obyek kejadian atau hasil pengujian. 

Adapun sumber data primer yaitu: 

a. hasil observasi  

b. wawancara dengan informan penelitian  

2. Data Sekunder 

Data skunder data yang diperoleh melalui media perantara atau secara 

tidak langsung yang berupa buku-buku, catatan, bukti yang telah ada, atau 

arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum 

Adapun sumber data skunder dalam penelitian ini adalah: 
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a. permendagri no 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa 

b. profi desa kampung panjang  

c. buku-buku administrasi pemerintahan desa kampung panjang 

3.3. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian ( 

moleong 200: 97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui 

permasalahan yang akan diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini 

adalah: 

Table 3.1 informan penelitian 

No Informan Jumlah 

1 Kepala Desa 1 

2 Sekretaris Desa 1 

3 Kaur. Umum 1 

4 Kaur. Pemerintahan 1 

5 Kaur. Pembangunan 1 

6 Kaur. Keuangan 1 

7 BPd 1 

8 Kasi Pembina dan penaataan 

Administrasi desa DPMPD kabupaten 

Kampar 

1 

9 Kasi Pemerintahan Kecamatan Kampar 

Utara 

1 

 Total 9 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian karena tujuan utama 

dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiono, 2012:308). Untuk 
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mendapatkan kelengkapan informasi atau data yang sesuai dengan focus 

penelitian maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

1. Observasi 

Nasution, dalam Sugiyono (2012:226) menyatakan bahwa 

observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.Para ilmuan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang 

diperoleh melalui observasi. Observasi dalam penelitian ini menggunakan 

obserevasi partisipan yaitu peneliti terlibat atau berinteraksi secara lansung 

dengan ojek penelitian. 

2. Wawancara 

Esteberg dalam Sugiono (2012:231) mendefinisikan interview 

sebagai 

 

“ a meeting of two person to exchange information and idea through 

question and responses, resulting in communication and join construction 

of meaning about a particular topic 

 

”.Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

atau ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topic tertentu. Sedangkan Lincoln dan Gubadalam Tresiana 

(2013:98) menyebutkan tujuan wawancara adalah untuk mengetahui apa 

yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimana 

pandanganya tentang dunia yaitu hal– hal yang tidak dapat kita ketahui 

observasi.  
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3.6 Analisis Data 

Peneltian ini menggunakan ini menggunakan analisis data kualitatif 

model Miles dan Hubermen (Emzir.2012:129) Terdapat tiga macam kegiatan 

analisis data kualitatif, yaitu: 

1. Reduksi data 

Data yang di peroleh dari lokasi penelitian di tuangkan dalam urian 

atau laporan yang lengkap dan terperinci.Laporan lapangan oleh peneliti 

direduksi, dirangkum dan di pilih hal-hal yang pokok,di fokuskan pada 

hal-hal yang penting kemudian dan kemudian di cari polanya.Selama 

tahap pengumpulan data berlangsung dilakukan tahap reduksi 

data,selanjutnya dengan cara buat ringkasan,pengodean,menulusuri pola, 

membuat gugus-gugus dan menulis memorandum teoritis. 

2.  penyajian data 

Penyajian data bertujuan memudahkan peneliti untuk melihat 

gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari 

peneltian.Dapat disajikan dalam bentuk matriks,peta atau urian naratif. 

Pada penelitian ini menyajian data berupa urian naratif perbandingan 

anatara pelaksanaan di lapangan dengan undang-undang,peraturan 

pemerintah,dan peraturan menteri dalam negeri. 

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-

menerus selama penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan 

dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha menganalisis dan 
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mencari makna dari data yang di kumpulkan dengan mencari pola, tema, 

hubungan persamaan, hal-hal yang ssering timbul dan yang di tuangkan 

dalam kesimpulan.  

Pada penelitian ini peneliti menganalis data yang di peroleh di 

lapangan terkait pelaksanaanaan dministrasi pemerintahan desa di Desa 

Kampung Panjang  Kecamatan Kampar Utara. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

 

4.1. Sejarah Desa 

Desa kampung panjang berdiri pada bulan November tahun 1977 

tepatnya setelah berlansungnya pemilihan umu. Adapun desa kampung 

panjang merupakan desa pemekaran dari dari kenegerian airtiris. Pada 

awalnya desa ini dipimpin oleh wali mudah yang bernama Muslim.A dengsn 

masa jabatan 1977 sampai 1980 setelah tahun 1980 sampai 1988 jabatan wali 

muda diubah menjadi wali desa dan dipimpin oleh Umar Ja’far. Kemudian 

pada tahun 1988 sampai 1990 desa kampung panjang kembali dipimpin oleh 

kepala desa muda yang bernama Muslim.A. 

Pada tahun 1990 diadakan pemilihan secara demokrasi yang diikuti 

tiga calaon yaitu: Muslim.A, Ali Amran dan Hasna Hara yang kemudian 

dimenangkan kembali oleh Muslim. A, setelah masa jabatan beliau habis 

diangkatlah Pjs yang dijabat Oleh Hasan Basri ( Kadus nagaberalih) pada 

tahun 2000 dilakukan pemilihan kepala desa baru yang diikuti oleh 2 calon 

kepala desa yaitu Khairullah dan Hassan Basri yang  dimenangkan Oleh 

Khairulah priode jabatan 2000 sampai tahun 2006 tetapi kepela desa 

khairullah hanya menjalani massa jabatan sampai dengan tahun 2003 kerena 

beliau mencalonkan diri menjadi anggota legislatif yang kemudian sisa 

jabatannya tersebut di amanahkan kepada pjs Zulpaman. 

Pada mulanya desa kampung panjang sangat luas dan administrasi 

pemerintahan desa pada waktu itu tidak menjangkau seluruh dusun yang ada 
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di desa kampung panjang, pada tahunn 2006 mekarlah dusun Kapur dan 

dusun teratak padang menjadi satu desa baru dengan nama desa persiapan 

yakni desa Sendayan. Kemudian pada tahun 2008 dilaukukan kembali 

pemekaran salah satu dusun di desa kampung panjang yakni Dusun 

Nagaberalih menjadi desa Nagaberalih. Kemudian pada bulan Mei tahun 

2008 dilaksanakan kembali pemilhan kepala desa untuk yang ketiga kalinya 

yang diikuti oleh empat calon yaitu: 1. Abdul Muthalib, 2. Anarils.SE, 3. 

Hendri, 4. H. Darius. Yang dimenangkan oleh H. Darius dengan masa jabatan 

tahun 2008 sampai tahun 2014. Sehubungan telah habisnya masa jabatan H. 

Darius maka diangkatlah pejabat kepala desa kampung panjang yaitu 

Anasril.SE Sampai Bulan Juni 2015. Selanjutnya Pj Kades dijabat oleh Drs. 

Iskandar. Msi (Camat Kampar Utara) dan selanjutnya Pj.kades kampung 

panjang dijabat Oleh Dalmi.S.Ag. kemudian barulah diadakan pemilihan 

kepala desa serentak di kabupaten kampar sebanyak 105 desa dan untuk desa 

kampung panjang diikuti oleh lima calon kepala desa yaitu: 1. Ridha Zikra, 2. 

Anasril. SE, 2. Mhd. Zairil Akbar, 4. M. Akmal, 5. Jasril. Dan yang terpilih 

menjadi kepala desa Kampung Panjang Adalah Nasril.SE sampai sekarang. 

 

4.2. Keadaan Geografis 

Desa kampung panjang  merupakan daratan rendah yang  terletak di 

tepian aliran sungai kampar di kecamatan kampar utara  kabupaten kampar 

provinsi Riau. Sebagaimana umumnya daerah di kabupaten kampar desa 

kampung panjang mempunyai dua musim yaitu musim panas dan musim 

hujan, desa kampung panjang dihubungkan lansung oleh jambatan airtiris 
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dengan kecamatan kampar jembatan ini merupakan salah satu saranah 

transportasi penggerek perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat di 

desa kampung panjang desa kampung panjang berbatasan dengan desa 

lainnya sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1: Batas wilayah 

Batas  Desa/ kelurahan Kecamatan 

Sebelah utara  Desa Nagaberalih  Kampar utara 

Sebelah selatan Sungai Kampar Kampar utara 

Sebelah timur Desa Sendayan Kampar utara 

Sebelah barat Desa Sawah Kampar utara 

Sumber: profil desa kampung panjang 2018 

Desa kampung panjang dibagi menjadi tiga dusun yaitu: dusun kampung 

panjang toluok, dusun kampung pajang tongah dan dusun kampung panjang 

mudiok. Berjarak 2 KM dari pusat pemerintahan kecamatan dan 10 KM dari 

ibu kota provinsi serta berjarak 52 KM dari ibu kota provinsi. 

 

4.3. Keadaan Penduduk 

Berdasarkan data kependudukan tahun 2018 didesa kampung panjang  

jumlah penduduk di desa kampung panjang adalah 1.482 orang dengan 

jumlah penduduk laki-laki sebnyak 721 orang dan jumlah perempuan 

sebanyak 761 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 364 KK.   

Tabel 4.2: Jumlah Penduduk 

a. Jumlah laki-laki                                                 721 orang 

b. Jumlah perempuan                                                 761 orang 

c. Jumlah total (a+b)                                              1.482 orang 

d. Jumlah KK                                                 364 KK 

(Sumber : Profil desa Kampung Panjang tahun 2018) 
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4.4. Mata Pencaharian 

Desa kampung panjang sebagian daerahnya brada di tepi sungai 

kampar mata pencaharian penduduk yang tinggal di tepian sungai kampar 

adalah tambak dan pemberdayaan ikan. Selain itu mayoritas penduduk 

kampung panjang bekerja sebagai petani isamping itu ada juga yang menjadi 

wirausaha, pedagang dan pegawai negri sipil untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat ditabel berikut: 

Tabel 4.3: Mata pencaharian 

Jenis pekerjaan  Jumlah jiwa 

Petani                                              315 orang 

Pedagang                                                 15 orang 

Peternak/budidaya ikan                                                12 orang 

PNS                                                40 orang 

Wiraswasta                                              192 orang 

(sumber: profil desa kampung panjang tahun 2018) 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwah penduduk desa kampung panjang 

mayoritas bekerja sebagai petani dengan jumlah 315 orang dan kedua 

berprofesi sebagai wiraswasta sebanyak 192 orang, kemudian yang berkerja 

sebagai pegawai negeri sipil bejumlah 40 orang jumlah ini lebih banyak dari 

pada pedagang sebanyak 15 orang dan peternak sebanyak 12 orang. 

 

4.5. Kehidupan Sosial Keagaamaan 

Memeluk agama merupakan hak dasar bagi manusia kebebasan 

bergama tercantum dalam UUD 1945 pada pasal 29. Dan juga pada dasar 

negara repulik indonesia yaitu pancasila pada sila pertama “ketuhanan yang 

maha esa”. Penduduk desa kampung panjang seratus persen beragama islam  

dapat dilihat di tabel berikut: 
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Tabel: 4.4. Kehidupan Sosial Keagamaan 

Agama  Jumla jiwa 

Islam                                             1.482 orang 

Kristen                                                       - 

Katolik                                                       - 

Hindu                                                       - 

Budha                                                       - 

(sumber profi desa kampung panjang tahun 2018) 

Untuk menjalankan kegiataan ibadah ataupun keagamaan desa kampung 

panjang memliki dua mesjid dan tiga mushollah selain digunakan untuk 

tempat ibadah mesjid dan mushallah digunakan juga untuk pusat pendidikan 

dan tempat bermusyawarah masyarakat desa kampung panjang. 

 

4.6. Pendidikan 

Pendidikan berperan peting dalam memajukan sebuah daerah semakin 

tinggi pendidikan masyarakat maka pemikirannya lebih terbuka dan mampu 

menerima perubahan-perubahan kearah yang lebih baik memperbaiki kualitas 

hidup begitupun sebaliknya jika suatu masyarakat di daerah tersebut memiliki 

pendidikan rendah maka akan menghambat laju perkembangan daerah 

tersebut. Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat di desa kampung 

panjang dapat dilihat ditabel dibawah ini: 

Tabel: 4.5 Tingkat Pendidikan  

Tingkat pendidikan  Jumlah jiwa 

Tidak tamat SD                                               37 orang  

Tamat SD                                               59 orang 

Tamat SLTP                                             205 orang 

Tamat SLTA                                             247 orang 

D3                                                 8 orang 

S1                                               98 orang 

S2                                                 2 orang 

(sumber Profil desa kampung Panjang Tahun 2018) 
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Dari tabel diatas dapat dilihat masyarakat desa kampung pajang 

mayoritas berpendidikan hanya tamatan STTP 205 0rang dan SLTA 247 

orang dan masyarakat yang menempuh pendidikan Tinggi Hanya bejumlah 

100 0rang Dengan pembagian S1 98 orang serta S2 sebanyak 2 orang 

pendidikan di desa kampung panjang masih tergolong rendah berdasarkan 

data diatas hanya 100 serjana dengan jumlah penduduk 1.482 jiwa. 

 

4.7. Keadaan Perangkat Desa 

Pemerintahan desa kampung panjang terdiri dari seorang kepala desa, 

sekretaris desa, Bendahara desa dan kepala urusan. 

Tabel: 4.6 Personil Desa 

Jumlah aparat pemerintahan desa                                       16 0rang 

Jumlah perangkat desa                                           7 unit  

1. Kepala desa Anasri.SE 

2. Skretaris desa Zulpaman 

3. Kaur urusan pemerintahan Habibullah 

4. Kaur pembangunan Femi adri 

5. Kaur umum Lisma Hardani  

6. Kaur keuangan Mismulyanti 

7. BPD H. Kasno.SH 

(sumber profi desa kampun panjang tahun 2018) 

4.8. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan pemerintahan desa Kampung panjan masih 

relatif rendah hal ini  dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel: 4.7 Tingkat pendidikan Personil Desa 

Nama  Jabatan  Pendidikan 

Anasri.SE Kepala desa S1 

Zulpaman Skretaris desa SLTA 

Habibullah Kaur pemerintahan SLTA 

Femi adri Kaur pembangunan SLTA 
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Lisma Hardani  Kaur umum SLTA 

Mismulyanti Kaur keuangan SLTA 

H. Kasno.SH BPD S1 

(sumber profil desa Kampung pajang Tahun 2018) 

Dari tabel diatas  tingkat pendidikan persoil desa kampung panjang kebanyakan 

adalah tamatan SLTA serta kepala desa dan ketua BPD Bependidikan strata 1. 

4.9.Struktur Organisasi 

Gambar: 4.1 struktur organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“sumber: desa kampung panjang 2019”) 

 

 

BPD KEPALA 

DESA 

SEKRETARIS 

KAUR. 

PEMERINTAHAN 

KAUR. 

PEMBANGUNAN 

KAUR. 

KEUANGAN 

KAUR. UMUM 

KADUS 1 KADUS 3 KADUS 2 
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4.10.  Tugas Dan Fungsi Aparat Desa  

Kepala Desa 

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama BPD 

2. Mengajukan rancangan peraturan Desa 

3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan 

bersama BPD 

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengnenai APB 

Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD 

5. Membina kehidupan masyarakat Desa 

6. Membina ekonomi desa 

7. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif 

8. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan paeraturan perundang-

undangan; dan 

9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Sekretaris Desa 

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan 

melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan 

penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa. 
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2. Fungsi : 

a) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk 

kelancaran tugas Kepala Desa 

b) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan 

c) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan 

sementara 

d) Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa 

e) Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

f) Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan 

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 

 

Kepala Urusan (Kaur) Umum 

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan 

administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris 

kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. 

2. Fungsi : 

a) melaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat 

keluar serta pengendalian tata kearsipan 

b) Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa 

c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum 

d) Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis 

kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor 

e) Pengelolaan administrasi perangkat Desa 

f) Persiapan bahan-bahan laporan; dan 

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa. 
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Kaur Keuangan 

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan 

pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan 

Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa. 

2. Fungsi : 

a) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa 

b) Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan 

c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa. 

Kaur Pemerintahan 

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan 

administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, 

ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan 

perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk 

hukum Desa. 

2. Fungsi : 

a) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan 

b) Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan 

keputusan Kepala Desa 

c) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan 

d) Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa 

e) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan 

masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa 
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f) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang 

berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban 

masyarakat dan pertahanan sipil; dan 

g) Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Desa 

yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan 

penangguhan-penangguhan. Misalkan penangguhan atau pengurangan 

beban biaya di rumah sakit. Pembuatan surat ini tidak memerlukan 

biaya, digratiskan bagi warga Desa yang memerlukan. Dalam 

perkembangannya SKTM ini berubah menjadi Kartu Multiguna, Kartu 

ini dapat digunakan oleh satu keluarga yang diwakili oleh kepala 

keluarga sebagai pemegang kartu dan pembuatan surat-surat lainya.  

Kaur  Pembangunan 

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat 

dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan 

pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan 

pelaksanaan tugas pembantuan. 

2. Fungsi : 

a) Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi 

masyarakat 

b) Pelaksanaan kegiaatan administrasi pembangunan 

c) Pengelolaan tugas pembantuan; dan 

d) Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 
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Kepala Dusun (Kadus) 

1. Tugas : 

a) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya 

b) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan 

gotong royong masyarakat 

c) Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada 

masyarakat 

d) Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan 

kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah 

kerjanya 

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. 

2. Fungsi : 

a) Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan 

pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun 

b) Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya 

c) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya 

gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian 

d) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan 

ketrentaman dan ketertiban masyarakat 

e) Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa. 
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BPD (Badan Perwakilan Desa)  

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

1. Tugas : 

a) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa 

b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan 

peraturan kepala desa 

c) Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa 

d) Membentuk panitia pemilihan kepala desa 

e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat 

f) Menyusun tata tertib BPD. 

2. Hak : 

a) Meminta keterangan kepada pemerintah desa 

b) Menyatakan pendapat Kewajiban 

c) Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati 

segala peraturan perundang-undangan 

d) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

e) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional sera keutuhan 

NKRI 

f) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat 

g) Memproses pemilihan kepala desa 
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h) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, 

kelompok dan golongan 

i) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat 

setempat 

j) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 

kemasyarakatan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Setelah penulis mengadakan penelitian lapangan sesuai dengan 

permasalahan yang dibahas, maka dari dari pembahasan dan hasil penelitian 

penulis mengambil kesimpulan dan saran-seran yang dianggap perlu untuk 

diperhatihatikan terkait dengan masalh dalam penelitian untuk aparat pemerinhan 

desa kampung panjang kecamatan kampar utara kabupaten kampar. 

 

6.1. Kesimpulan 

1. Penerapan tata kelola administrasi desa kampung panjang belum semua 

diterapkan diantara administrasi desa menurut permendagri No. 47 tahun 

2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa didapati 8 administrasi desa 

yang belum diterapkan yaitu buku inventaris dan kekayaan desa, buku kas 

tanah desa, buku tanah di desa, buku rekapitulasi jumlah penduduk buku 

KTP dan KK serta buku kader pendamping dan pemberdayaan masyarakat 

dan juga pengisian buku-buku administrasi desa belum terisi secara 

lengkap. 

2. Administrasi Umum, pelakasanaan administrasi umum di desa kampung 

panjang belum berjalan dengan baik dimana masi ada beberapa buku yang 

belum diterapakan diantarnya buku tanah desa, buku kas tanah dan buku 

ekspedisi desa dan pengisian buku registerlainya  yang belum lengkap  
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3. Administrasi Penduduk, penerapan dan penataan administrasi penduduk di 

desa kampung panjang belum terlaksana sepenuhnya diantaranya masih 

ada buku administrasi penduduk yang belum ada yaitu buku Penduduk 

Sementara dan pengisian buku-buku register administrasi Penduduk belum 

terisi secara lengkap dan teratur dalam pencataannya. 

4. Pencatatan Administrasi Keuangan di desa Kampung Panjang Sudah 

Berjalan Dengan Baik dimana Pencatatan data dan informasi keuangan 

desa sudah diisi kedalam buku-buku administrasi keuangan desa sebagai 

sumber data pengguanaan dana desa. 

5. Administrasi pembangunan penerapan dan tata kelola administrasi 

pembangunan di desa kampung panjang juga belum berjalan dengan baik 

dimana masaih ada buku administrasi pembangunan yang belum 

diterapakan yaitu buku kader pendampingan dan pemberdayaan 

masyarakat,  serta buku ranjangan kerja pemnagunan desa,buku kegiatan 

pembangunan dan buku inventaris hasil-hasil pembangunan tidak peranah 

diisi . 

6. Administrasi Lainnya yaitu buku administrasi kegiatan BPD, Buku 

Administrasi Kegiatan Musyawarah desa belum  diterapkan sepenuhnya 

dimana buku administrasi Kegiatan BPD tidak pernah diisi dan juga buku 

kegiatan musyawarah tidak ada. 

7. Adapun faktor penghambat penerapan tata kelola administrasi 

pemerintahan desa di desa kampung panjang yaitu:  
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a. Komunikasi kebijakan administrasi pemerintahan desa telah 

dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten Dan Kecamatan melalui 

sosialisasi penyampaian dan pedoman penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan desa namun sosialisasi dan pembuatan buku administrasi 

pemerintahan desa serta pendampingan belum dilakukasn secara rutin 

dan berkelanjutan dan dalam sosialisasi tersebut hanya ditekankan 

pada administrasi keuangan desa. 

b. Sumberdaya staff desa dalam penyelenggaraan administrasi desa 

belum memadai disebabkan karena kepala urusan yang belum dibekali 

cukup kecakapan dan keterampilan serta terbatasnya perlengkapan 

kerja yang di akibatkan pengelolaan dana desa yang belum efektif serta 

belum jelasnya pemahaman dan pengetahuan perangkat desa akan 

uraian tugasnya. 

c. Disposisi seluruh elemen pemerintahan desa menerima dan 

mendukung penerapan adaministrasi pemerintah desa namun 

komitmen serta etos kerja staff desa masih kurang kerana mempunyai 

propesi lain diluar tanggung jawabnya menjadi staff desa. 

d. Strukur Birokrasi dalam penerapan tata kelola administrasi 

Pemerintahan desa belum mempunyai SOP yang memadai. Hal 

tersebut Dilihat Dari Belum terintegrasinya pembinaan, pengawasan, 

monitoring dan supervisi Dalam penerapan Tata kelola administrasi 

desa. 
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6.2. Saran 

Berdasarkan dari apa yang telah dibahas dan disimpulkan oleh peneliti 

maka, memberikan saran untuk pemerintahan desa kampung panjang 

kecamatan Kampar utara, agar menerapkan dan megelola administrasi desa 

dengan bai. Adapun yang menjadi saran dari peneliti yaitu: 

1. Pemerintahan Kabupaten beserta kecamatan disarankan melaksanakan 

sosialisasi, pelatihan,  pendampingan dan bimbingan teknis tata kelola 

administrasi pemerintahan Desa Serta menyampaikan Buku pedoman 

secara rutin dan Berkelanjutan.  

2. Aparatur desa harus mengikuti setiap sosialisasi serta bimbingan teknis 

mengenai pengelolaan administrasi desa, agar memiliki pedoman yang 

baik dan sesuai dengan peraturan dalam mengelola administrasi desa dan 

juga dari pihak kecamatan lebih memperhatikan dan memberikan 

sosialisasi kepada desa tentang tata cara dan pentingnya pecatatan 

administrasi desa. 

3. Aparatur desa harus profesional dalam melaksanakan tugasnya 

memisahkan kepentigan pribadi dengan kepentingan pekerjaan dan juga 

disiplin serta meningkatkan etos kerjanya. 

4. Kepala desa desa harus memperhatikan mengadakan alat-alat yang 

dibutuhkan untuk mengelola administrasi desa seperti computer, printer 

lemari arsip dan sabaigainya serta pengelolaan dana desa yang tertib agar 

kebutuhan tata kelolala administrasi desa dapat dipenuhi. 
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5. Kepala desa harus meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para 

aparatnya untuk mengelola administrasi desa dengan baik dan 

menyelesaikan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai tanggung 

jawabnya. 

6. Kepala desa kedepannya harus  melakukan sistem informasi desa yang 

baik dan benar dan didukukung oleh media informasi secara eletronik 

mengingat perkembangan sistem informasi yang begitu pesat agar 

memudahkan masyarakat meperoleh informasi dan juga dalam  

penyimpanan dan pengeloaan data dan informasi. 

 



  



 



 
LAMPIRAN 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  47 TAHUN 2016 

TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 

 

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 
 

 
A. ADMINISTRASI UMUM 

 
 

A.1 BUKU PERATURAN DI DESA 

 
 

NOMOR 
URUT 

JENIS 

PERATURAN 

DI DESA 

 

 
NOMOR DAN 

TANGGAL 
DITETAPKAN 

 

TENTANG 
URAIAN 

SINGKAT 

 

 
Tanggal 

Kesepakatan 
Peraturan 

Desa 

NOMOR DAN 

TANGGAL 
DILAPORKAN 

 

 

NOMOR DAN 
TANGGAL 

DIUNDANGKAN 
DALAM 

LEMBARAN DESA 
 

NOMOR DAN 
TANGGAL 

DIUNDANGKAN 
DALAM BERITA 

DESA 
 

KET. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

  

   

  

 
 

 

MENGETAHUI 

KEPALA DESA 

 

 

………………………… 

……., ……, ……… 

SEKRETARIS DESA ……….. 

 

 

…………………………………. 

 
 

Cara Pengisian: 

Kolom 1: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya 
Peraturan Desa, Peraturan Bersama  atau Peraturan Kepala Desa 
yang dicatat. 

Kolom 2: Diisi dengan jenis peraturan di Desa yaitu Peraturan Desa, 
Peraturan Bersama  atau Peraturan Kepala Desa 

Kolom 3: Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, tahun ditetapkannya  
Peraturan Desa, Peraturan Bersama  Kepala Desa atau Peraturan 

Kepala Desa. 
Kolom 4: Diisi dengan judul/penamaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama  

Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa. 

Kolom 5: Diisi secara jelas dan singkat tentang materi pokok pada Peraturan 
Desa, Peraturan Bersama  Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa 
yang telah ditetapkan 

Kolom 6: Diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun dari kesepakatan pemerintah desa 
dan BPD (khusus untuk peraturan Desa) 

Kolom 7: Diisi dengan nomor surat pengantar dan tanggal, bulan dan tahun 
pelaporan kepada Bupati/Walikota. 

Kolom 8: Diisi dengan tanggal dan  nomor sesuai dengan diundangkannya 

dalam lembaran desa. 
Kolom 9 Diisi dengan tanggal dan  nomor sesuai dengan diundangkannya 

dalam Berita Desa 
Kolom 10: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. 

SALINAN 

admin


admin


admin
Format pengisian Administrasi Pemerintahan desa

admin
1

admin




 

 

 

A.2 BUKU KEPUTUSAN KEPALA DESA 
 

 

NOMOR 

URUT 

NOMOR DAN 

TANGGAL 

KEPUTUSAN 
KEPALA DESA 

TENTANG 
URAIAN 
SINGKAT 

 

NOMOR 

DAN TANGGAL 

DILAPORKAN 
 

KET. 

1 2 3 4 5    6 

      

 

MENGETAHUI 

KEPALA DESA 

 

 

………………………… 

……., ……, ……… 

SEKRETARIS DESA ……….. 

 

 

…………………………………. 

 

 

 

 

Cara Pengisian: 

Kolom 1: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya 
Keputusan Kepala Desa yang dicatat. 

Kolom 2: Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, tahun dari Keputusan 
Kepala Desa. 

Kolom 3: Diisi dengan judul/penamaan keputusan Kepala Desa. 
Kolom 4: Diisi secara jelas dan singkat tentang materi pokok pada 

Keputusan Kepala Desa yang dicatat 

Kolom 5: Diisi dengan nomor surat pengantar dan tanggal, bulan dan tahun 
pelaporan kepada Bupati/Walikota. 

Kolom 6: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

A.3 BUKU INVENTARIS DAN KEKAYAAN DESA 
 
 

NOMOR 

URUT 

JENIS 

BARANG/ 
BANGUNAN 

ASAL BARANG/BANGUNAN 

KEADAAN 

BARANG/ 
BANGUNAN 

AWAL 

TAHUN 

PENGHAPUSAN BARANG DAN BANGUNAN 
KEADAAN 

BARANG/BANGUNAN 

AKHIR TAHUN 
KET 

DIBELI 

SENDIRI 

BANTUAN 

SUMBANGAN BAIK RUSAK RUSAK DIJUAL DISUMBANGKAN 
TGL 

PENG 

HAPUSAN 

BAIK RUSAK 
PEMERINTAH PROVINSI 

KAB/ 

KOTA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

 

               

 

MENGETAHUI 

KEPALA DESA 

 

 

………………………… 

 

……., ……, ……… 

SEKRETARIS DESA ……….. 

 

 

…………………………………. 

         

  

Cara Pengisian: 
Kolom 1: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah/jenis 

inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Desa 
Kolom 2: Diisi dengan jenis barang/bangunan yang merupakan inventaris 

dan kekayaan milik Pemerintah Desa 
Kolom 3: Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dibeli atau dibiayai 

sendiri oleh Pemerintah Desa 

Kolom 4: Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan 
Pemerintah  

Kolom 5: Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan 
Pemerintah Provinsi 

Kolom 6: Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan 

Pemerintah Kab./Kota 
Kolom 7: Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari 

sumbangan  

Kolom 8: Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada 
awal tahun dalam keadaan baik 

Kolom 9: Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada 
awal tahun dalam keadaan rusak 

Kolom 10: Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dihapus karena rusak 

Kolom 11: Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang dihapus karena dijual 
Kolom 12: Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang dihapus karena 

disumbangkan 
Kolom 13: Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penghapusan 
Kolom 14: Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada 

akhir tahun dalam keadaan baik 
Kolom 15: Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada 

akhir tahun dalam keadaan rusak 

Kolom 16: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

A.4 BUKU APARAT PEMERINTAH DESA 
 
 

NOMOR 

URUT 
NAMA NIAP NIP 

JENIS 

KELAMIN 

TEMPAT 
DAN 

TGL 
LAHIR 

AGAMA 
PANGKAT 

GOLONGAN 
JABATAN 

PENDIDIKAN 

TERAKHIR 

NOMOR DAN 
TANGGAL 

KEPUTUSAN 
PENGANGKATAN 

NOMOR DAN 
TANGGAL 

KEPUTUSAN 
PEMBERHENTIAN 

KET 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

   

 

          

 
 

MENGETAHUI 

KEPALA DESA 

 

 

………………………… 

 

……., ……, ……… 

SEKRETARIS DESA ……….. 

 

 

…………………………………. 

         
 

  
Cara Pengisian: 

Kolom 1: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah Aparat 
Pemerintahan Desa termasuk anggota BPD. 

Kolom 2: Diisi dengan nama lengkap. 

Kolom 3: Diisi dengan Nomor Induk Aparat Pemerintah Desa bagi perangkat 
desa yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil. 

Kolom 4: Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi aparat Pemerintahan 
Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil. 

Kolom 5: Diisi dengan jenis kelamin, L (untuk Laki-Laki), dan P (untuk 

Perempuan). 
Kolom 6: Diisi dengan tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. 
Kolom 7: Diisi sesuai dengan Agama dan Kepercayaan. 

Kolom 8: Diisi dengan pangkat/golongan aparat desa bagi Pegawai Negeri 
Sipil. 

Kolom 9: Diisi dengan nama jabatan masing-masing Perangkat Desa dan 
anggota BPD. 

Kolom 10: Diisi dengan pendidikan formal terakhir. 

Kolom 11: Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun keputusan 
pengangkatan perangkat desa dan anggota BPD. 

Kolom 12: Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun keputusan 
pemberhentian. 

Kolom 13: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

A.5 BUKU TANAH KAS DESA 
  

NMOR 
URUT 

ASAL 
TANAH 

KAS 
DESA 

NOMOR 
SERTI-
FIKAT 
BUKU 

LETTER 
C/ 

PERSIL 

LUAS 
(m) 

KELAS 

PEROLEHAN TKD JENIS TKD 
PATOK 
TANDA 
BATAS 

PAPAN 
NAMA 

LOKASI PERUNTUKKAN 
 
 

MUTASI 
KET 

ASLI 
MILIK 
DESA 

BANTUAN 
LAIN-
LAIN 

TGL 
PEROLEHAN 

SA 
WAH 

TE 
GAL 

KE 
BUN 

TAMBAK/ 
KOLAM 

TANAH 
KERING/ 
DARAT 

ADA 
TDK 
ADA 

ADA 
TDK 
ADA 

    

PEME 
RINTAH 

PROV KAB/ 
KOTA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 
 
 

  
 
 

                     

 
 

MENGETAHUI 

KEPALA DESA 

 

 

………………………… 

 

……., ……, ……… 

SEKRETARIS DESA ……….. 

 

 

…………………………………. 

         

  

Cara Pengisian: 
Kolom 1: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah tanah kas 

Desa 
Kolom 2: Diisi dengan asal tanah kas Desa. 

Kolom 3: Diisi dengan nomor sertifikat, atau buku Letter C, atau Persil. 
Kolom 4: Diisi dengan luas tanah kas Desa dalam meter persegi (M2). 
Kolom 5: Diisi dengan kelas tanah kas Desa (SI, DI, dan sebagainya). 

Kolom 6: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang perolehannya dibeli atas 
biaya Pemerintah Desa. 

Kolom 7: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan 
Pemerintah. 

Kolom 8: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan 

Pemerintah Provinsi. 
Kolom 9: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan 

Pemerintah Kabupaten/Kota. 
Kolom 10: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan 

lainnya. 

Kolom 11: Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun perolehan tanah kas Desa. 
Kolom 12: Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis sawah. 
Kolom 13: Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis tegalan. 

Kolom 14: Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis kebun. 
Kolom 15: Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis tambak/kolam. 

Kolom 16: Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis tanah kering/darat. 
Kolom 17: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang sudah ada patok tanda 

batas. 

Kolom 18: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang belum ada patok tanda 
batas. 

Kolom 19: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang sudah ada papan nama. 
Kolom 20: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang belum ada papan nama. 
Kolom 21: Diisi dengan nama lokasi tanah kas Desa. 

Kolom 22: Diisi sesuai peruntukan/pemanfaatan tanah kas Desa. 
Kolom 23 Diisi setiap terjadi mutasi tanah kas Desa. 
Kolom 24: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A.6 BUKU TANAH DI DESA 
 

 

NOMOR 

URUT 

NAMA 

PER-

ORANGAN 
/ BADAN 

HUKUM 

JML 

(M2) 

STATUS HAK TANAH (M2) PENGGUNAAN TANAH (M2)  

KET 

SUDAH 
BERSERTIFIKAT 

BELUM 
BERSERTIFIKAT 

NON PERTANIAN PERTANIAN 
 

HM HGB HP HGU HPL MA VI TN PERUMAHAN 
PERDAGANGAN 

DAN JASA 
PERKANTORAN INDUSTRI 

FASILITAS 

UMUM 
SAWAH TEGALAN PERKEBUNAN 

PETERNAKAN
/ 

PERIKANAN 

HUTAN 

BELUKAR 

HUTAN 
LEBAT/ 

LINDUNG 

MUTASI 

TANAH 
DI 

DESA 

 

TANAH 

KOSONG 

 

LAIN-
LAIN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 
 

                         

 
MENGETAHUI 

KEPALA DESA 

 

………………………… 

……., ……, ……… 

SEKRETARIS DESA ……….. 

 

…………………………………. 

 

 

 

Cara Pengisian: 
 

Kolom 1: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah tanah di Desa 

Kolom 2: Diisi dengan nama pemilik/pemegang hak atas tanah 

Kolom 3: Diisi dengan luas tanah dalam meter persegi (m2) 
Kolom 4: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Milik 
Kolom 5: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Guna Bangunan 

Kolom 6: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Pakai 
Kolom 7: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Guna Usaha 

Kolom 8: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Pengelolaan 
Kolom 9: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Milik Adat 
Kolom 10: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Verponding Indonesia (milik pribumi) 

Kolom 11: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Tanah Negara 
Kolom 12: Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perumahan 
Kolom 13: Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perdagangan dan jasa 

Kolom 14: Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perkantoran 
Kolom 15: Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk usaha industri  

Kolom 16: Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk fasilitas umum 
Kolom 17: Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk sawah baik yang beririgasi maupun non irigasi 



 

 

Kolom 18: Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk tegalan 
Kolom 19: Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk perkebunan 

Kolom 20: Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk peternakan/perikanan 
Kolom 21: Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk hutan belukar yang dapat dibuka usaha pertanian 

Kolom 22: Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk hutan lebat/lindung sebagai sumber air dan 
kelestarian alam 

Kolom 23: Diisi setiap terjadi mutasi tanah di desa 

Kolom 24: Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk tanah kosong yang ditelantarkan 
Kolom 25: Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk lain-lain 
Kolom 26: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu 



 

 

A.7 BUKU AGENDA 
 
    

NOMOR 
URUT 

TANGGAL 

PENERIMAAN/ 
PENGIRIMAN 

SURAT 

SURAT MASUK SURAT KELUAR 

KET 
NOMOR TANGGAL PENGIRIM 

ISI 

SINGKAT 
NOMOR TANGGAL 

DITUJUKAN 

KEPADA 

ISI 

SURAT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 
 

 
 
 
 

          

 
 

MENGETAHUI 

KEPALA DESA 

 

 

………………………… 

 

……., ……, ……… 

SEKRETARIS DESA ………. 

 

 

…………………………………. 

         

  

Cara Pengisian: 
Kolom 1: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk 

dan keluar 
Kolom 2: Diisi dengan tanggal diterimanya surat atau tanggal pengiriman surat 

Kolom 3: Diisi dengan nomor surat masuk 
Kolom 4: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat masuk  
Kolom 5: Diisi dengan nama instansi pengirim surat masuk 

Kolom 6: Diisi dengan perihal surat masuk 
Kolom 7: Diisi dengan nomor surat keluar 
Kolom 8: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat keluar  

Kolom 9: Diisi dengan nama instansi yang dituju 
Kolom 10: Diisi dengan perihal surat keluar 

Kolam 11: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

A.8 BUKU EKSPEDISI 
 

    

NOMOR 
URUT 

TANGGAL 
PENGIRIMAN 

TANGGAL DAN 
NOMOR SURAT 

ISI SINGKAT SURAT 
YANG DIKIRIM 

DITUJUKAN 
KEPADA 

KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 
 

     

 
 

MENGETAHUI 

KEPALA DESA 

 

 

………………………… 

 

……., ……, ……… 

SEKRETARIS DESA ……….. 

 

 

…………………………………. 

          

Cara Pengisian: 
Kolom 1: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim  

Kolom 2: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat dikirim 

Kolom 3: Diisi dengan tanggal, bulan, tahun dan nomor surat dikirim 
Kolom 4: Diisi dengan perihal surat yang dikirim 

Kolom 5: Diisi dengan nama pihak yang dituju 
Kolom 6: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A.9 BUKU LEMBARAN DESA DAN BERITA DESA 
 

 

NOMOR 
URUT 

 
JENIS 

PERATURAN DI 
DESA 

NOMOR DAN 
TANGGAL 

DITETAPKAN 
TENTANG 

DIUNDANGKAN 
KET 

TANGGAL NOMOR 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 
 

 

     

 
 

MENGETAHUI 

KEPALA DESA 

 

 

………………………… 

 

……., ……, ……… 

SEKRETARIS DESA ……….. 

 

 

…………………………………. 

          

Cara Pengisian: 
Kolom 1: Diisi dengan nomor urut pencatatan lembaran Desa dan Berita Desa 

Kolom 2 Diisi dengan jenis peraturan di Desa (Peraturan Desa, Peraturan 
Bersama atau Peraturan Kepala Desa 

Kolom 3: Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun di tetapkannya Peraturan 
Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa 

Kolom 4: Diisi dengan materi Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan 
Kepala Desa 

Kolom 5:  Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun, diundangkannya Peraturan 
Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa 

Kolom 6: Diisi dengan nomor, diundangkannya Peraturan Desa, Peraturan 
Bersama atau Peraturan Kepala Desa 

Kolom 7: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

B. ADMINISTRASI PENDUDUK 
 
 
 

B.1 BUKU INDUK PENDUDUK  
 
    

NOMOR 

URUT 

NAMA 

LENGKAP/ 
PANGGILAN 

JENIS 

KELAMIN 

STATUS 

PERKA 
WINAN 

TEMPAT & 

TANGGAL 

LAHIR AGAMA 
PENDIDIKAN 

TERAKHIR 
PEKERJAAN 

DAPAT 
MEM 

BACA 

HURUF 

KE 

WARGANEGARAAN 

ALAMAT 

LENG 
KAP 

KEDU 

DUKAN 

DLM 
KELU 

ARGA 

NIK 
NOMOR  

KK 
KET 

TEMPAT 

LAHIR 
TGL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
 

 

 
 

 

              

 
MENGETAHUI 

KEPALA DESA 

 

 

………………………… 

……., ……, ……… 

SEKRETARIS DESA ……….. 

 

 

…………………………………. 

 

 

 

 
 

Cara Pengisian: 
 
Kolom 1: Diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1 (satu), dan 

seterusnya sesuai dengan jumlah kartu keluarga setiap kepala 
keluarga disediakan satu halaman dan diiisi secara berurut 
berdasarkan kartu keluarga yang sudah diisi oleh kepala keluarga 

Kolom 2: Diisi dengan nama lengkap dan atau kalau ada disebutkan nama 
panggilan.  

Kolom 3: Diisi dengan huruf L (untuk Laki-Laki), dan P (untuk Perempuan) 

Kolom 4: Diisi dengan Status Perkawinan yaitu K yang sudah Kawin, BK yang 
Belum Kawin, JD Janda, DD Duda 

Kolom 5: Diisi dengan tempat lahir yakni nama Desa, Kecamatan, 

Kabupaten/Kota, dimana yang bersangkutan dilahirkan 
Kolom 6: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan 

Kolom 7: Diisi sesuai dengan Agama dan Kepercayaan 
Kolom 8: Diisi dengan Pendidikan terakhir baik formal maupun informal 
Kolom 9: Diisi dengan jenis pekerjaan 

Kolom10: Diisi dengan huruf L (bagi yang dapat membaca huruf latin), D 
(Daerah), A (Arab), AL (Arab dan Latin), AD (Arab dan Daerah), dan ALD 

(Arab, Latin, Daerah) 
Kolom 11: Diisi dengan Kewarganegaraan (WNI atau WNA) 
Kolom 12: Diisi dengan alamat lengkap 

Kolom 13: Diisi dengan KK (Kepala Keluarga), Ist (Istri), AK (Anak Kandung), AA 
(Anak Angkat), Pemb (Pembantu). 

Kolom 14: Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan 

Kolom 15: Diisi dengan nomor Kartu Keluarga 
Kolom 16: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

B.2 BUKU MUTASI PENDUDUK DESA 
 

 
BUKU MUTASI PENDUDUK DESA  BULAN … TAHUN … 

    

NOMOR 
URUT 

NAMA 
LENGKAP/ 
PANGGILAN 

TEMPAT & 
TANGGAL LAHIR JENIS 

KELAMIN 
KEWARGA 
NEGARAAN 

PENAMBAHAN PENGURANGAN KET 

TEMPAT TANGGAL 
DATANG 

DARI 
TANGGAL 

PINDAH 

KE 
TANGGAL MENINGGAL TANGGAL  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
 
 

            

 
MENGETAHUI 

KEPALA DESA 

 

 

………………………… 

……., ……, ……… 

SEKRETARIS DESA ……….. 

 

 

…………………………………. 

 

 
Cara Pengisian: 
Kolom 1: Diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1 (satu), dan 

seterusnya sesuai dengan urutan mutasi/perubahan penduduk 
Kolom 2: Diisi dengan nama lengkap dan kalau ada disebutkan nama panggilan 

yang bersangkutan 
Kolom 3: Diisi dengan tempat lahir yakni nama Desa, Kecamatan, 

Kabupaten/Kota, dimana yang bersangkutan dilahirkan 
Kolom 4: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan 
Kolom 5: Diisi dengan huruf L (untuk Laki-Laki), dan P (untuk Perempuan) 

Kolom 6: Diisi dengan Kewarganegaraan (WNI atau WNA) 
Kolom 7: Diisi dengan asal tempat dan alamat semula dari penduduk yang baru 

datang 
Kolom 8: Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kedatangan dari penduduk 

yang baru ke Desa dimaksud 

Kolom 9: Diisikan dengan lokasi tujuan pindah 
Kolom10: Diisikan dengan tanggal, bulan, dan tahun kepindahan sesuai dengan 

surat keterangan pindah 
Kolom 11: Diisikan dengan tempat meninggal dari orang tersebut 
Kolom 12: Diisikan dengan tanggal, bulan, dan tahun atas meninggalnya orang 

tersebut 
Kolom 13: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
B.3 BUKU REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK 

 
 
 

BUKU REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BULAN … TAHUN … 
      

 
MENGETAHUI 

KEPALA DESA 

 

 

………………………… 

……., ……, ……… 

SEKRETARIS DESA ……….. 

 

 

…………………………………. 

Cara pengisian Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk: 

Kolom 1: Diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1, dan seterusnya sesuai dengan jumlah dusun/lingkungan di Desa yang 
bersangkutan 

Kolom 2: Diisi dengan nama dusun atau wilayah bagian Desa dari Desa yang bersangkutan. 
Kolom 3 – 9: Kolom (3) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Asing. Kolom (4) diisi dengan jumlah perempuan dari Warga 

Negara Asing. Kolom (5) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Indonesia. Kolom (6) diisi dengan jumlah 
perempuan Warga Negara Indonesia. Kolom (7) diisi dengan jumlah kepala keluarga. Kolom (8) diisi dengan jumlah anggota 
keluarga. Kolom 9 diisi jumlah jiwa/penduduk dengan cara menambahkan jumlah pada kolom (7) dan kolom (8) 

Kolom 10 – 17: Kolom (10) diisi dengan jumlah tambahan laki-laki karena lahir dari Warga Negara Asing. Kolom (11) diisi dengan jumlah 
tambahan perempuan karena lahir dari Warga Negara Asing. Kolom (12) diisi dengan jumlah tambahan laki-laki karena 
lahir dari Warga Negara Indonesia. Kolom (13) diisi dengan jumlah tambahan perempuan karena lahir dari Warga Negara 
Indonesia. Kolom (14) diisi dengan jumlah tambahan laki-laki dari Warga Negara Asing yang datang/pindah ke desa 
tersebut. Kolom (15) diisi jumlah tambahan perempuan bagi Warga Negara Asing yang datang/pindah ke desa tersebut. 
Kolom (16) diisi dengan jumlah tambahan laki-laki dari warga Negara Indonesia yang datang/pindah ke desa tersebut. 
Kolom (17) diisi dengan jumlah tambahan perempuan dari Warga Negara Indonesia yang datang/pindah ke desa tersebut. 

NOMOR 

URUT 

NAMA DUSUN/ 

LINGKUNGAN 

 JUMLAH PENDUDUK AWAL BULAN TAMBAHAN BULAN INI PENGURANGAN BULAN INI 
JML PENDUDUK AKHIR BULAN 

KET 

WNA WNI 

JLH KK 

JML 

ANGGOTA 
KELUARGA 

JML 

JIWA 
(7+8) 

LAHIR DATANG MENINGGAL PINDAH 

L P L P 
WNA WNI WNA WNI WNA WNI WNA WNI WNA WNI JML 

KK 

JML 

ANGGOTA 

KELUARGA 

JML 

JIWA 

(31+32) L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                               



 

 

Kolom 18 – 21: (Kolom 18) diisi dengan jumlah laki-laki yang kurang karena meninggal dari Warga Negara Asing. kolom (19) diisi dengan 
jumlah perempuan yang kurang karena meninggal dari Warga Negara Asing, Kolom (20) diisi dengan jumlah laki-laki yang 

kurang karena meninggal dari Warga Negara Indonesia, Kolom (21) diisi dengan jumlah perempuan yang kurang karena 
meninggal dari Warga Negara Indonesia. 

Kolom 22: Diisi dengan jumlah laki-laki yang pindah dari Warga Negara Asing 
Kolom 23: Diisi dengan jumlah perempuan yang pindah dari Warga Negara Asing 
Kolom 24: Diisi dengan jumlah laki-laki yang pindah dari Warga Negara Indonesia 

Kolom 25: Diisi dengan jumlah perempuan yang pindah dari Warga Negara Indonesia 
Kolom 26 - 31: Kolom (26) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Asing. Kolom (27) diisi dengan jumlah perempuan dari Warga 

Negara Asing, Kolom (28) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Indonesia, Kolom (29) diisi dengan jumlah 

perempuan dari Warga Negara Indonesia. Kolom (30) diisi dengan jumlah kepala keluarga. Kolom (31) diisi dengan jumlah 
anggota keluarga. Kolom (32) diisi dengan jumlah jiwa dengan cara menambahkan jumlah pada kolom (30) dan kolom (31) 

Kolom 32: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

B.4 BUKU PENDUDUK SEMENTARA 
 

BUKU PENDUDUK SEMENTARA TAHUN …….. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

      
 

        
 

MENGETAHUI 

KEPALA DESA 

 

 

………………………… 

 

……., ……, ……… 

SEKRETARIS DESA ……….. 

 

 

…………………………………. 

 
Buku ini diisi apabila setiap orang baik warga negara indonesi ataupun asing yang melakukan kunjungan singkat ke suatu desa (tamu). 
Buku ini terdiri dari 15 kolom dengan cara pengisian sebagai berikut :  

Kolom 1: Diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1, dan seterusnya sesuai dengan jumlah penduduk sementara 

Kolom 2: Diisi dengan nama lengkap tamu yang bersangkutan 

Kolom 3: Diisi dengan huruf L (untuk Laki-Laki) 
Kolom 4: Diisi dengan huruf P (untuk Perempuan) 
Kolom 5: Diisi dengan nomor identitas atau tanda pengenal dari tamu yang bersangkutan 

Kolom 6: Diisi dengan nama desa dan kecamatan serta Kabupaten/Kota tempat yang bersangkutan dilahirkan dan tanggal, bulan dan 
tahun kelahiran yang bersangkutan 

Kolom 7: Diisi sesuai dengan pekerjaan yang bersangkutan. Misalnya PNS (Pegawai Negeri Sipil), TNI/POLRI, karyawan, buruh, nelayan, 

mahasiswa dan lain sebagainya, kalau belum mempunyai pekerjaan diberi tanda strip (-) 
Kolom 8 Diisi dengan WNl bagi penduduk asli Warga Negara Indonesia 

Kolom 9: Diisi dengan nama negara asalnya, WNA bagi penduduk Warga Negara Asing 
Kolom10: Diisi dengan lokasi/tempat kedatangan/asal tamu yang bersangkutan 
Kolom 11: Diisi dengan maksud dan tujuan kedatangan tamu yang bersangkutan 

NOMOR 

URUT 

NAMA 

LENGKAP 

JENIS 

KELAMIN 
NOMOR 

IDENTITAS/ 
TANDA PENGENAL 

TEMPAT DAN 

TANGGAL 
LAHIR/ UMUR 

PEKER 

JAAN 

KEWARGANEGARAAN 
DATANG DARI 

MAKSUD DAN TUJUAN 

KEDATANGAN 

NAMA DAN 

ALAMAT YG 
DIDATANGI 

DATANG 

TANGGAL 
PERGI TANGGAL KET 

L P KEBANGSAAN KETURUNAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

          
 

 

 

 

     



 

 

Kolom 12: Diisi dengan nama dan alamat yang dikunjungi di desa yang bersangkutan 
Kolom 13: Diisi dengan tanggal kedatangan di desa yang bersangkutan 

Kolom 14: Diisi dengan tanggal kepergian/kepulangan tamu yang bersangkutan 
Kolom 15: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
B.5 BUKU KARTU TANDA PENDUDUK DAN BUKU KARTU KELUARGA  

 
 

 
BUKU KARTU TANDA PENDUDUK TAHUN……… DAN BUKU KARTU KELUARGA  

        

NOMOR 
URUT 

NO. 
KK 

NAMA 
LENGKAP 

NIK 
JENIS 

KELAMIN 

TEMPAT/ 
TANGGAL 

LAHIR 

Gol. 
Darah  

AGAMA PENDIDIKAN PEKERJAAN ALAMAT 
STATUS 

PERKAWINAN 

TEMPAT DAN 
TANGGAL 

DIKELUARKAN 

STATUS 
HUB. 

KELUARGA 

KEWARGANEGARAAN 
ORANG TUA 

TGL 

MULAI 
TINGGAL 

DI DESA 

KET 

AYAH IBU 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 
 

 

                  

 
MENGETAHUI 

KEPALA DESA 

 

 

………………………… 

……., ……, ……… 

SEKRETARIS DESA ……… 

 

 

…………………………………. 

 

Cara Pengisian: 
Kolom 1: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya kartu keluarga yang dicatat. 

Kolom 2: Diisi dengan nomor Kartu Keluarga 

Kolom 3: Diisi dengan Nama Lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk 
Kolom 4: Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan 
Kolom 5: Diisi dengan huruf L (untuk Laki-Laki), dan P (untuk Perempuan) 

Kolom 6: Diisi dengan tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran 
Kolom 7: Diisi dengan golongan darah 

Kolom 8: Diisi sesuai dengan Agama dan Kepercayaan 
Kolom 9: Diisi dengan Pendidikan terakhir 
Kolom10: Diisi dengan Pekerjaan 

Kolom 11: Diisi dengan Alamat Tempat Tinggal lengkap dengan RT/RW 
Kolom 12: Diisi dengan Status Perkawinan 

Kolom 13: Diisi dengan tempat dan tanggal dikeluarkan E-KTP 



 

 

Kolom 14: Diisi dengan Status Hubungan Keluarga (Bapak, Ibu, Anak, atau Hubungan lainnya) 
Kolom 15: Diisi dengan Kewarganegaraan (WNI atau WNA) 

Kolom 16 dan 
Kolom 17: 

Diisi dengan nama orang tua 

Kolom 18: Diisi dengan tanggal mulai tinggal di desa 
Kolom 19: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu 
 

 



 
C. ADMINISTRASI KEUANGAN DESA 

 
 

C.1 BUKU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 

 
BUKU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  

PEMERINTAH DESA……… 
          TAHUN ANGGARAN……. 

 
 

KODE  

REKENING 

 
URAIAN 

 
ANGGARAN 

(Rp.) 

 
KETERANGAN 

1 2 3 4 

1    PENDAPATAN   

1 1   Pendapatan Asli Desa   

1 1 1  Hasil Usaha   

1 1 2  Swadaya,  Partisipasi dan Gotong  Royong   

1 1 3  Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah   

       

1 2   Pendapatan Transfer   

1 2 1  Dana Desa   

1 2 2  Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah Kabupaten/ 
Kota 

  

1 2 3  Alokasi Dana Desa   

1 2 4  Bantuan Keuangan   

1 2 4 1 Bantuan Provinsi   

1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota   

       

1 3   Pendapatan Lain lain   

1 3 1  Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak 
mengikat 

  

1 3 2  Lain-lain Pendapatan Desa yang sah   

       

    JUMLAH PENDAPATAN   

       

2    BELANJA   

2 1   Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa   

2 1 1  Penghasilan Tetap dan Tunjangan   

2 1 1 1 Belanja Pegawai:   

    - Penghasilan Tetap Kepala Desa  dan Perangkat   

    - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat    

    - Tunjangan BPD    

2 1 2  Operasional Perkantoran   

2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa   

    - Alat Tulis Kantor   

    - Benda POS   

    - Pakaian Dinas dan Atribut   

    - Pakaian Dinas   

    - Alat dan Bahan Kebersihan   

    - Perjalanan Dinas   

    - Pemeliharaan   

    - Air, Listrik,dasn Telepon   

    - Honor   

    - dst…………………..   

2 1 2 3 Belanja Modal   

    - Komputer   

    - Meja dan Kursi   

    - Mesin TIK   

    - dst……………………..   

       

2 1 3  Operasional BPD   

2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa   

    - ATK   

    - Penggandaan   



 

 

    - Konsumsi Rapat   

    - dst ………………………….   

2 1 4  Operasional RT/ RW   

2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa   

    - ATK   

    - Penggandaan   

    - Konsumsi Rapat   

    - dst ………………………….   

       

2 2   Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa   

2 2 1  Perbaikan Saluran Irigasi   

2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa   

    - Upah Kerja   

    - Honor   

    - dst………………..   

2 2 1 3 Belanja Modal   

    - Semen   

    - Material   

    - dst…………   

       

2 2 2  Pengaspalan  jalan  desa    

2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa :   

    - Upah Kerja   

    - Honor   

    - dst…………………………………..   

2 2 2 3 Belanja  Modal:   

    - Aspal    

    - Pasir    

    - dst ……………   

       

2 2 3  Kegiatan……………………………   

       

2 3   Bidang Pembinaan Kemasyarakatan    

2 3 1  Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban   

2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa:   

    - Honor Pelatih    

    - Konsumsi    

    - Bahan Pelatihan   

    - dst…………………   

       

2 3 2  Kegiatan…………………….   

       

2 4   Bidang Pemberdayaan Masyarakat    

2 4 1  Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat   

2 4 1 2 Belanja Barang  dan Jasa:   

    - Honor pelatih   

    - Konsumsi     

    - Bahan pelatihan    

    - dst…………………   

       

2 4 2  Kegiatan………………………..   

       

2 5   Bidang Tak Terduga    

2 5 1  Kegiatan Kejadian Luar Biasa    

2 5 1 2 Belanja Barang  dan Jasa:   

    - Honor tim    

    - Konsumsi   

    - Obat-obatan  

- dst…………………… 

  

       

2 5 2  Kegiatan………………………   

       

    JUMLAH  BELANJA    

       

    SURPLUS / DEFISIT   

       

3    PEMBIAYAAN    

3 1   Penerimaan Pembiayaan    



 

 

3 1 1  SILPA    

3 1 2  Pencairan Dana Cadangan    

3 1 3  Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan    

    JUMLAH  ( RP )   

       

3 2   Pengeluaran   Pembiayaan    

3 2 1  Pembentukan Dana Cadangan    

3 2 2  Penyertaan Modal Desa    

    JUMLAH ( RP )   

       

 
DISETUJUI OLEH 

KEPALA DESA ……………………… 

 

TTD 

(……………………………….) 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

C.2 BUKU RENCANA ANGGARAN BIAYA 
 

 

RENCANA ANGGARAN BIAYA 
 

DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. 

TAHUN ANGGARAN ................ 
 

1. Bidang       : .............................. 

2. Kegiatan  : .............................. 
3. Waktu Pelaksanaan : ……………………….. 

 
Rincian Pendanaan: 

 

Nomor urut URAIAN VOLUME HARGA 
SATUAN  

(Rp.) 

JUMLAH  
(Rp.) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

JUMLAH (Rp.)  

 
 

 
Disetujui/mengesahkan 

Kepala Desa 
 

…………………………………… 

................., tanggal …………………. 

 
Pelaksana Kegiatan 

 
 

……………………………………. 

 
Cara Pengisian: 
Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja 
Desa. 
Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan  dalam 
APBDesa. 
 
Kolom 1: Diisi dengan nomor urut 

Kolom 2: Diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan 
Kolom 3: Diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang 

Kolom 4: Diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk 
membayar orang/barang 

Kolom 5: Diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4 

 
 



 

 

C.3 BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN 
 

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN 

DESA………………..  KECAMATAN………………….. 
TAHUN ANGGARAN……………………………………. 

 
 

1. Bidang : 

2. Kegiatan : 

Nomor 
urut 

Tanggal Uraian 

Penerimaan (Rp.) 

Nomor 
Bukti 

Pengeluaran(Rp.) 
Jumlah 

Pengembalian ke 
Bendahara 

Saldo Kas 
(Rp.) Dari 

Bendahara 

Swadaya 

Masyarakat 

Belanja 

Barang dan 

Jasa 

Belanja 

Modal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Pindahan Jumlah dari halaman 

sebelumnya 

       

  Jumlah        

  Total Penerimaan    Total Pengeluaran  

      Total Pengeluaran + Saldo Kas  

 

……………., tanggal ………………… 

 

MENGETAHUI          BENDAHARA DESA, 

 KEPALA DESA,   

 
…………………………………..        …………………………. 

 

Cara Pengisian: 
Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok. 
Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa. 
Kolom 1: Diisi dengan nomor urut 

Kolom 2: Diisi dengan tanggal transaksi 
Kolom 3: Diisi dengan uraian transaksi 



 

 

Kolom 4: Diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara 

Kolom 5: Diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat. 
Kolom 6: Diisi dengan nomor bukti transaksi 
Kolom 7: Diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa 

Kolom 8: Diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal 
Kolom 9: Diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara 
Kolom 10: Diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

C.4 BUKU KAS UMUM 

 
 

BUKU KAS UMUM 

DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. 
TAHUN ANGGARAN ....................... 

 

No. Tgl. KODE REKENING URAIAN 

 

PENERIMAAN 

(Rp.) 

 

PENGELUARAN 

(Rp.) 

NO BUKTI  

JUMLAH 

PENGELUARAN 

KOMULATIF 

SALDO 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

              

              

              

              

              

  JUMLAH  Rp. Rp.    

 

……………., tanggal ………………… 

 
MENGETAHUI      BENDAHARA DESA, 

 KEPALA DESA,   

 

…………………………………..   …………………………. 

Cara Pengisian: 
Kolom 1: Diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas 

Kolom 2: Diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas 

Kolom 3: Diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 4: Diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas 

Kolom 5: Diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. 
Kolom 6: Diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas 
Kolom 7: Diisi dengan nomor bukti transaksi 

Kolom 8: Diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas 
Kolom 9: Diisi dengan saldo kas 
Catatan :   
Sebelum ditandatangani  Kepala Desa wajib  diperiksa dan diparaf  oleh Sekretaris Desa. 



 

 

 

C.5 BUKU KAS PEMBANTU 
 

 

 

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK, RETRIBUSI, DAN PENERIMAAN LAINNYA 
DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. 

TAHUN ANGGARAN ........ 
 

No. TANGGAL 

URAIAN 
PEMOTONGAN 

(Rp.) 

PENYETORAN  
(Rp.) 

SALDO 

(Rp.) 
PAJA

K 
RE
T 

PL 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   
 
 

     

JUMLAH       

 

                                                                                         ……………., tanggal ………………… 
 

    MENGETAHUI                                                                                                BENDAHARA DESA, 
    KEPALA DESA,   

 

 
……………………                                                                                                       …………………………. 

 
Cara Pengisian: 
Kolom 1: Diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran 

Kolom 2: Diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran 
Kolom 3 s.d 5: Diisi dengan uraian penerimaan pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya 
Kolom 6: Diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas 

Kolom 7: Diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas 
Kolom 8: Diisi dengan saldo buku kas bendahara 



 

 

C.6 BUKU BANK DESA 

 
 

BUKU BANK DESA 
DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. 

TAHUN ANGGARAN ......... 
 

                BULAN  : 

                BANK CABANG : 
                REK. NO.  : 
  

No. 
TANGGAL 
TRANSAKS

I 

URAIAN 

TRANSAKSI 

BUKTI 

TRANSAKSI 

PEMASUKAN PENGELUARAN 

SALDO SETORAN 
(Rp.) 

BUNGA 
BANK 
(Rp.) 

PENARIKA
N 

(Rp.) 

PAJAK 
(Rp.) 

BIAYA 
ADMINISTRAS

I (Rp.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

TOTAL TRANSAKSI BULAN INI       

TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF       
…………., tanggal ………………… 

MENGETAHUI               BENDAHARA DESA, 

 KEPALA DESA,   

 

…………………………………..                      …………………………. 

 
Cara Pengisian: 
Kolom 1: Diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan Bank 

Kolom 2: Diisi dengan tanggal transaksi Bank 
Kolom 3: Diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran 

Kolom 4: Diisi dengan bukti transaksi 
Kolom 5: Diisi dengan pemasukan jumlah setoran 
Kolom 6: Diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank 



 

 

Kolom 7: Diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan 

Kolom 8: Diisi dengan pengeluaran jumlah pajak 
Kolom 9: Diisi dengan pengeluaran biaya administrasi 
Kolom 10: Diisi dengan saldo Bank 



 

 

 

 
D. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 

 

 

 
D.1 BUKU RENCANA KERJA PEMBANGUNAN 

 
 

 
BUKU RENCANA KERJA PEMBANGUNAN 

TAHUN ………… 

 
Nomor 
urut 

NAMA 

PROYEK/ 
KEGIATAN 

LOKASI 
SUMBER BIAYA 

JUMLAH PELAKSANA MANFAAT KET 
PEMERINTAH PROVINSI KAB/KOTA SWADAYA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

 
 

         

 

 
MENGETAHUI 

KEPALA DESA 

 

 

………………………… 

……., ……, ……… 

SEKRETARIS DESA ……….. 

 

 

…………………………………. 

 
Cara Pengisian: 

Kolom 1: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya 
jumlah proyek/kegiatan yang akan dilaksanakan 

Kolom 2: Diisi dengan uraian nama proyek/kegiatan yang direncanakan 
akan dibangun di Desa 

Kolom 3: Diisi dengan lokasi proyek/kegiatan yang dibangun 

Kolom 4: Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari Pemerintah untuk 
mendukung proyek/kegiatan dimaksud 

Kolom 5: Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi 
untuk mendukung proyek/kegiatan dimaksud 

Kolom 6: Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota untuk mendukung proyek/kegiatan dimaksud 
Kolom 7: Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari swadaya 

masyarakat dan lembaga untuk mendukung proyek/kegiatan 
dimaksud 

Kolom 8: Diisi dengan besarnya jumlah keseluruhan biaya yang mendukung 

untuk kegiatan dimaksud baik dari sumber Pemerintah hingga 
swadaya masyarakat 

Kolom 9: Diisi dengan pelaksana proyek/kegiatan dimaksud 

Kolom10: Diisi dengan manfaat dari proyek/kegiatan yang akan dibangun 
Kolom 11: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu 
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D.2 BUKU KEGIATAN PEMBANGUNAN 

 
 

BUKU KEGIATAN PEMBANGUNAN 

            TAHUN …………… 
 

NOMOR 

URUT 

NAMA 
PROYEK/ 

KEGIATAN 

VOLUME 

SUMBER DANA/BESARAN BIAYA 

JLH WAKTU 

SIFAT PROYEK 

PELAKSANA KET 
PEMERINTAH PROV 

KAB/ 
KOTA 

SWADAYA BARU LANJUTAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

    
 
 

         

 
 

MENGETAHUI 

KEPALA DESA 

 

 

………………………… 

……., ……, ……… 

SEKRETARIS DESA ……….. 

 

 

…………………………………. 

 

 

Cara Pengisian: 
Kolom 1: Diisi dengan nomor urut nama proyek/kegiatan yang akan 

dilaksanakan. 
Kolom 2: Diisi dengan uraian nama proyek/kegiatan yang direncanakan akan 

dibangun di desa 

Kolom 3: Diisi dengan besaran proyek/kegiatan dimaksud 
Kolom 4: Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari Pemerintah 

Kolom 5: Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi 
Kolom 6: Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Kolom 7: Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari swadaya masyakarat 
Kolom 8: Diisi dengan besarnya jumlah keseluruhan biaya yang mendukung 

yang diperoleh dari sumber Pemerintah hingga swadaya masyarakat 
Kolom 9: Diisi dengan waktu lamanya proyek/kegiatan akan dilaksanakan 
Kolom10: Diisi dengan sifat proyek/kegiatan yang akan dibangun merupakan 

proyek baru  
Kolom 11: Diisi dengan sifat proyek/kegiatan yang akan dibangun merupakan 

proyek lanjutan 

Kolom 12: Diisi dengan pelaksana proyek/kegiatan dimaksud 
Kolom 13: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu 
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D.3 BUKU INVENTARIS HASIL-HASIL PEMBANGUNAN 
 
 
      

Nomor 

urut 

JENIS/NAMA HASIL 

PEMBANGUNAN 
VOLUME BIAYA LOKASI KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 

  

 

 

 
 

 

 

    

 

MENGETAHUI 

KEPALA DESA 

 

 

………………………… 

……., ……, ……… 

SEKRETARIS DESA ……….. 

 

 

…………………………………. 

 

 

Cara Pengisian: 
Kolom 1: Diisi dengan nomor urut nama jenis/hasil pembangunan yang telah 

dilaksanakan. 

Kolom 2: Diisi dengan uraian atau nama proyek/kegiatan yang dibangun di 
Desa 

Kolom 3: Diisi dengan besaran proyek/kegiatan 

Kolom 4: Diisi dengan besaran dukungan biaya atas proyek/kegiatan dimakud 
Kolom 5: Diisi dengan lokasi proyek/kegiatan yang dibangun 

Kolom 6: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwahsanya administrasi Pemerintahan Desa 

diatur dalam perturan Menteri dalam Negeri No. 47 tahun 2016? 

2. Apakah tujuan dari Administrasi pemerintahan desa? 

3. Apakah administrasi pemerintahan Desa penting Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa? 

4. Bagaimana penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Di  kantor 

desa Kampung Panjang?: 

a. Administrasi Umum 

b. Administrasi Kependudukan  

c. Administrasi Keungan  

d. Administrasi Pembangunan 

e. Administrasi Lainya 

5. Apakah terdapat kesulitan atau kendala? 

6. Aspek Komukasi; 

a. Apakah kebijakan administrasi Pemerintahan Desa Pernah disosialisasikan? 

b. Apakah ditemukan petentangan-pertentangan informasi dan perintah dalam 

kebijakan administrasi pemerintahan desa? 

c. Apakah tersedia penjelasan dan petunjuk –petunjuk teknis dalam penerapan 

tata kelola administrasi desa? 

7. Aspek sumber daya: 

a. Apakah  dalam penerapan administrasi pemerintahan desa sekrataris desa 

dibantu oleh staff atau kepala urusan? 

b. Apakah para staf atau kepala urusan mempunyai cukup kecakapan dalam 

menerapakan tata kelola administrasi pemerintahan desa? 



c. Apakah bapak/ibu mempunyai cukup informasi mengenai penerapan 

administrasi pemerintahan desa? 

d. Apakah bapak/ibu tahu dan mengerti wewenang, tugas pokok dan fungsi 

nya dalam penerapan administrasi pemerintahan desa? 

e. Apakah pemerintahan desa telah mempunyai uraian tugas? 

f. Apakah bapak/ibu mendapat dukungan keuangan dari kepala desa dalam 

penerapab administrasi Pemerintahan desa? 

g. Apakah sara dan prasara di kantor desa telah memadai dalam penerapan tata 

kelola administrasi pemerintahn Desa ? 

h. Apakah penerapan tata kelola adminisrtrasi desa telah dilakukan dengan 

komputer? 

8. Disposisi 

a. Apakah kepela desa pernah memerintahkan untuk menerapakan tata kelola 

administrasi pemerintahan desa? 

b. Apakah menurut bapak/ibu administrasi pemerintah desa itu penting? 

c. Bagaimanakah sikap staff desa dalam menerapkan administrasi pemerintahan 

desa? 

9. Struktur orgamisasi 

a. Apakah pemerintah desa telah mempunyai standar operational prosedures  

(SOP) dalam penerapan tata kelola Administrasi Pemerintah Desa? 

b. Apakah terdapat tindakan-tindakan atau kegiatan dari kepla desa yang dapat 

menghambat koordinasi dalam penerapan tata kelola administrasi 

pemerintahan desa? 

c. Apakah pengawasan pengawasan penerapan tata kelola administrasi 

pemerintahan desa telah dilakukan oleh kecamatan atau kabupaten? 
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DAFTAR OBSERVASI 

A. Buku-Buku Adminstrasi Pemerintahan Desa 

Nama Buku Status Buku Pengisian 

Ada Tidak 

Ada 

Lengkap Kurang 

Lengkap 

Kosong 

1. Administrasi Umum      

a. Buku peraturan di desa        

b. Buku keputusan kepala 

desa 

       

c. Buku inventaris dan 

kekayaan desa 

       

d. Buku aparat pemerintahan 

desa  

       

e. Buku tanah kas desa       

f. Buku tanah di desa       

g. Buku agenda        

h. Buku ekspedisi desa       

i. Buku lembaran desa dan 

berita desa 

       

2. Administrasi Penduduk      

a. Buku induk penduduk        

b. Buku Mutasi penduduk        

c. Buku rekapitulasi Jumlah 

Penduduk 

       

d. Buku penduduk sementara       

e. Buku KTP dan KK        

3. Administrasi Keuangan      

a. Buku Induk APB desa        

b. Buku rancangan anggaran 

biaya 

       

c. Buku kas pembantu 

kegiatan 

       

d. Buku kas umum        

e. Buku kas Pembantu        

f. Buku Bank Desa       

4. Administrasi 

pembangunan 

     

a. Buku rancangan kerja 

pembangunan desa 

       

b. Buku kegiatan 

pembangunan 

       

c. Buku inventaris hasil-hasil 

pembangunan 

       

d. Buku kader       



pendampingan dan 

pemberdayaan masyarakat 

5. Administrasi lainnya      

a. Buku Administrasi BPD       

b. Buku kegiatan 

musyarawarah desa 

      

c. Profil desa         

 

B. Sarana penunjang Kegiatan Administrasi  

Item Yang Diamati Jumlah Fisik Keadaan 

Ada Tidak 

Ada 

Kurang 

Baik 

Baik 

Undang-undang No. 06 tahun 2015 

tentang desa 

1 

 

     

Peraturan menteri dalam negeri no 47 

tahun 2016 tentang administrasi 

pemerintahan desa 

1      

Buku pedoman administrasi desa  

1 

     

Uraian tugas administrasi 

pemerintahan desa 

1      

Uraian tugas sekretaris desa 1 

 

     

Daftar hadir 1      

Rencana pembangunan jangka 

menengah desa 

 

 

     

Standar Operasinal prosedur (SOP)  

 

     

Papan informasi  1       

Mesin ketik       

Komputer/ laptop 1       

Papan informasi 1       

Ruang kerja 3       

Meja kerja 4       

Kursi kerja 8       

Lemari arsip  1       
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DOKUMENTASI WAWANCARA 
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