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Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alahamdulillah Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ALLAH SWT, atas limpahan Rahmat dan 

HidayahNYA, sehingga Laporan Hasil Penelitian Model Tata Kelola Desa CERIA dapat tersusun dengan baik. 

Laporan hasil penelitian ini didasarkan atas data primer lapangan dan data sekunder. Kemudian dalam 

penyusunan laporan berbagai dokumen kebijakan dan regulasi menjadi landasan. Salah satunya adalah  

Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut menjadi jiwa 

sekaligus framework dalam melaksanakan pembangunan desa.  Sisi lain aturan ini menjadi turning point atau 

titik balik penyelenggaraan pembangunan, yang selama ini terlalu berfokus ke kota  sehingga menimbulkan bias 

pembangunan. Implikasinya urbanisasi, kemiskinan dan pengangguran menjadi fenomena sosial terjadi di desa-

desa seluruh Indonesia.  UU Desa melakukan terobosan untuk percepatan pembangunan Desa dengan 

memberikan alokasi dana Desa untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan 

publik, yang perencanaan dan penyelenggaraannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Desa (self-

governing) berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Desa yang baik. 

Pemerintah Kabupaten sebagai Pemerintahan Daerah otonom memiliki mandat untuk mewujudkan  

kesejahteraan masyarakatnya dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.   Kondisi tersebut 

sejalan dengan diterbitkannya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa yang mendorong ruang partisipasi 

pembangunan di tingkat desa lebih dominan. Implimentasinya pemerintah pusat telah mendukung pendanaan 

langsung ke Desa. Lebih lanjut pemerintah menopang program desa membangun melalui penyediaan tenaga 

pendamping agar terjadi akselerasi pembangunan desa untuk mewujudkan desa mandiri.  Sehubungan dengan 

kebijakan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menjadikan Desa  sebagai fokus strategis 

pembangunan yang tertuang dalam visi, misi dan tujuan pembangunan. Selanjutnya visi dan misi tersebut 

dijabarkan dalam program  Desa CERIA.  Diharapkan program strategis Desa CERIA menjadi trigger 

pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara yang berpusat di desa. Salah satu isu strategis dalam mengefektifkan 

pembangunan desa adalah faktor  tata kelola. Tata kelola yang baik (Good Governance) yang dicitrakan melalui 

prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, koordinasi dan demokrasi. Oleh karena itu telah dilakukan 

penelitian model tata kelola Desa CERIA untuk mewujudkan pembangunan yang efektif. Diharapkan hasil 

penelitian ini yaitu model tata kelola Desa CERIA menjadi basis pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam 

menyusun kebijakan tata kelola desa CERIA. 
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Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan PerDesaan adalah 

kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya 

alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perDesaan, 

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sutoro (2014) 

menyatakan bahwa pembangunan Desa merupakan suatu upaya yang dilakukan demi 

peningkatan kualiatas hidup dan kehidupan masyarakat di suatu daerah dimana 

pembangunan Desa dilakukan oleh seluruh lapisan baik pemerintah maupun masyarakat. 

Dalam amanat UU No 6 Tahun 2014 diamanatkan bahwa penggunaan dana Desa 

prioritaskan pada 2 hal pokok untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat. 

Spirit ‘Desa membangun Indonesia’ sejatinya menjadi starting point bagi 

Pemerintah tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam melaksakan 

pembangunan Desa untuk menjalankan mandat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. 

Desa Membangun merupakan paradigma sarat makna, pengakuan dan Penghormatan 

Negara kepada Desa yang disertai dengan redistribusi sumberdaya dan kewenangan 

pembangunan secara penuh sebagaimana mandat Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2016, memberikan tanda yang jelas bahwa  Desa harus menjadi tumpuan untuk 

membangun Indonesia. 

Dalam rangka menjalankan mandat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, 

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berupaya mengoptimalkan peran Desa dalam 

mencapai cita-cita Pembangunan Nasional yang menempatkan Desa pada garda 

terdepan. Upaya tersebut tercantum dalam rumusan visi misi Daerah, dimana dalam 

masa Pemerintahan Kepala Daerah berupaya mewujudkan Desa CERIA (Cerdas, Empati, 

Ramah, Inovatif dan Amanah) yang diharapkan bermuara pada meningkatnya 
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Pembangunan dan kualitas serta kesejahteraan seluruh masyarakat hingga tingkat Dusun 

dapat hidup layak (Material dan Spritual) tenang dan damai.  

 Namun demikian kondisi Kabupaten Gorontalo Utara hari ini masih terdapat 

berbagai ketimpangan dalam pembangunan terjadi antar Desa yang ada di wilayah 

administrasi kabupaten Gorontalo Utara. Ketimpangan ini disebabkan kondisi 

distribusi geografis pendapatan tidak merata. Begitu pula indeks pembangunan 

manusai (IPM) Gorontalo Utara masih rendah disebabkan rendahnya capaian di tiga 

komponen, pendidikan, kesehatan, dan tingkat pendapatan masyarakat.  Hingga 

Tahun 2018, angka kemiskinan masih mencapai 18% (Sumber BPS, 2017). Program 

pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, serta berbagai 

pemangku kepentingan terkait ternyata jumlahnya sangat banyak dan beragam , namun 

beberapa program dianggap belum menjawab atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

Desa, serta belum  kapabelnya Pemerintah Desa dalam menyusun  Recana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan 

Desa (RKP Desa). Kendala tersebut tidak hanya dirasakan oleh Pemerintah pusat yang 

jangkauannya jauh terhadap seluruh Desa, namun juga dirasakan oleh Pemerintah 

Daerah seperti halnya Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang secara lokus 

lebih dekat ke Desa dan masyarakat Desa.Tidak dapat dipungkiri bahwa Desa-Desa di 

Kabupaten Gorontalo Utara masih banyak yang belum memiliki RPJM dan RKP Desa. 

Salah satu penyebab ketidaksinkronan pembangunan Desa tersebut adalah karena 

pemangku kepentingan terkait pembangunan Desa tidak memiliki informasi yang 

memadai terkait kondisi dan kebutuhan Desa-Desa kabupaten Gorontalo Utara yang 

jumlahnya mencapai 123 Desa dan yang paling krusial bahwa tingkat kapasitas 

penyelenggaraan Pemerintahan yang masih belum menunjukkan performa yang baik. 

Pengumpulan bukti-bukti empiris mengenai kondisi nyata Desa-Desa di Indonesia menjadi 

suatu hal yang belum dapat dilakukan, mengingat adanya kendala terkait sumberdaya 

manusia, waktu dan anggaran yang dibutuhkan untuk itu yang jumlahnya akan sangat 

beras.  

Isu lain yang harus dipecahkan bagaimana hasil dari Indeksasi Desa Membangun 

(IDM) Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementrian Desa Republik Indonesia, yang 

menempatkan Kabupaten Gorontalo Utara pada posisi 258, yang mana  dari beberapa 

Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Gorontalo posisi Kabupaten Gorontalo utara berada 

paling bawah. Begitupun Nilai Indeks Pembangunan Desa yang dirilis oleh Badan Pusat 
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Statistik yang juga menempatkan Kab. Gorontalo Utara pada posisi terbawah.  Hal ini 

merupakan sesuatu yang harus segera direspon dan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sendiri untuk menikkan levelnya ke posisi yang baik, 

setidaknya beberapa Tahun ke depan Desa-Desa yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara 

sudah tidak ada lagi yang masuk dalam kategori tertinggal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik Nilai IDM dan IDP Kabupaten Se Provinsi Gorontalo Tahun 2019 

(Sumber Kemendes,RI dan BPS RI) 

Melalui Misi Pengembangan Desa CERIA, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara 

ingin membangun kapasitas pembangunan Desa yang mandiri dan inovatif untuk 

menjamin kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang melalui peningkatan 

penguatan tata kelola Pemerintahan Desa.  Merujuk pada deskripsi yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka untuk mewujudkan Desa CERIA yang dicanangkan sekaligus 

menjawab mandat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 diperlukan Model Tata Kelola 

Desa CERIA yang berorientasi pada konteks masalah, isu strategis, potensi, dan 

kapasitas penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing Desa.  

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian mengenai Model Tata Kelola Desa CERIA ini bertujuan untuk :  

1. Menganalisis gambaran umum dan Potensi Desa; 

2. Mengidentifikasi isu strategis dan permasalahan, serta kapasitas 

penyelenggara Pemerintahan Desa;  
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3. Mengidentifikasi peran dari stakeholder dari model tata kelola Desa CERIA; dan 

4. Merumuskan Model Tata Kelola Desa CERIA  

 

Luaran Penelitian 

Penelitian ini melahirkan laporan penelitian dalam bentuk Model Tata Kelola yang 

meliputi: 

1. Indeks kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

2. Teranalisisnya Isu dan Masalah Tata Kelola Desa;  

3. Teranalisisnya Stakeholder Tata Kelola Desa CERIA; 

4. Model Tata Kelola Desa CERIA. 

 

Ruang Lingkup Kegiatan  

1) Studi Literatur 

2) Observasi dan survei Lapangan 

3) FGD pra penyusunan model Tata Kelola Desa CERIA 

4) Survei Gambaran dan Potensi Desa CERIA 

5) Penyusunan Model Tata Kelola Desa CERIA 

6) Penyusunan Laporan Hasil Penelitian Tata Kelola Desa CERIA 

7) Pemaparan Hasil Penelitian Model Tata Kelola Desa CERIA 

 

 



4 | Laporan Hasil Penelitian M o d e l  T a t a  K e l o l a  D e s a  C E R I A  
 

 

Dalam uraian kajian pustaka akan dijelaskan mengenai Definisi dan Konsep mengenai 

Desa, Pembangunan Desa, Keuangan Desa, Pendamping Desa, Badan Usaha Milik Desa 

dan Tata Kelola Desa. Berikut penjelasan dari bagain-bagian tersebut 

Konsep Tentang Desa 

Terdapat berbagai definisi mengenai desa berdasarkan berbagai sudut pandang 

secara umum Menurut Koentjaraningrat (1990), desa adalah suatu  komunitas  kecil  yang 

menetap secara tetap di suatu tempat. Menurut Ndraha (1990), pengertian resmi tentang 

desa ialah  suatu  wilayah  yang  ditempati  oleh  sejumlah  penduduk sebagai kesatuan 

masyarakat, termaksud di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia ini juga merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di dalam sub 

sistem Pemerintahan Nasional. 

Pada aspek tinjauan geografi menurut Bintaro (1989), desa merupakan suatu hasil 

perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta 

memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Sementara dalam aspek pemerintahan 

Desa dipandang memiliki keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan 

pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003). Kemudian ditinjau dari aspek sosiologis 

menunjukkan adanya karakteristik desa sangat diperlukan adanya  pembagian  desa atau 

biasa disebut dengan tipologi desa. Tipologi desa itu sendiri akan mudah diketahui jika 

dihubungkan dengan kegiatan pokok yang ditekuni oleh masyarakat itu dalam memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari, adapun pembagiannya menurut  Leibo (1995) yaitu (1) Desa 

Pertanian, pada jenis desa ini semua kegiatan masyarakatnya terlibat dalam bidang 

pertanian (2) Desa Industri, Pada jenis desa ini pendapatan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari lebih banyak bergantung pada sektor industri baik industri kecil maupun 

industri besar. (3) Desa Nelayan atau Desa Pantai Pada jenis desa ini pusat kegiatan dari 

seluruh anggota masyarakatnya bersumber pada usaha-usaha di bidang perikanan baik 

perikanan laut, pantai, maupun darat. (4) Desa Pariwisata Pada jenis desa ini terdapat 
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obyek wisata seperti peninggalan-peninggalan kuno, keistimewaan kebudayaan rakyat, 

dan juga terdapat keindahan alam.  

Kajian Sutoro (2016) Dari sejumlah literatur yang dikaji mengungkapkan bahwa 

terdapat dua kata kunci penting dalam pembaharuan desa: transformasi dan gerakan 

sosial. Transformasi adalah perubahan yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk 

menjawab berbagai problem ekonomi-politik desa. Dari aspek yuridis baik dalam Undang-

Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 

tentang Desa dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Uraian ini mendorong Pemerintah Desa untuk lebih memberdayakan masyarakat 

dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada baik itu sumberdaya dari desa sendiri maupun 

dari luar. Salah satu sumberdaya dari luar desa adalah anggaran dana dari  Pemerintah 

daerah dalam wujud dana desa yang mengandung makna bahwa desa memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan 

kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa 

sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di 

tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki 

sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang 

dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses 

pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk 

pembiayaannya. Peraturan Pemerintah  No. 72/2005 tentang Desa yang mengatur tentang 

perencanaan desa (RPJM Desa) sebagai sebuah instrumen untuk membangun partisipasi, 

demokrasi dan kemandirian desa. Padahal UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan UU No. 32/2004 sama sekali tidak mengenal perencanaan 

desa. PP itu juga menegaskan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang diambilkan dari 

sekurang-kurangnya 10% dari total dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota 

setelah dikurangi belanja pegawai. 
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Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti 

dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Selama ini, pembangunan desa masih 

banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah 

maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di 

wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk 

melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya. Dalam Undang-Undang 

No 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat 

dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang 

pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Dana Desa (DD) 

adalah dana yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 

yang diterima oleh Kabupaten. Desa dituntut menjaga Akuntabilitas dalam hal Finansial  

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Riyanto, 2015).  

 

Pembangunan Desa 

Pembangunan  merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan 

tujuan untuk  mencapai  apa  yang  disebut  sebagai  realisasi potensi manusia. 

Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita memahami secara  

jelas  mengenai  makna  sesungguhnya  dari  hakikat pembangunan itu sendiri. Menurut 

Kartasasmita (2001) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia 

itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan 

dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan 

dibangun adalah kemampuan dan  kekuatannya  sebagai  pelaksana  dan  penggerak 

pembangunan.  

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme  dari  keinginan  masyarakat  

yang  dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan 

pembangunan. Mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi 

antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. 

Bahwa  pada  hakekatnya  pembangunan  desa  dilakukan  oleh  masyarakat sendiri yang 

bertujuan memperbaiki taraf hidup masyarakat (Nafidah & Suryaningtyas, 2016). 

Pembangunan  desa  dilakukan  oleh masyarakat  bersama-sama  pemerintah terutama  

dalam  memberikan bimbingan,  pengarahan,  bantuan  pembinaan, dan pengawasan agar  
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dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidup dan 

kesejahteraannya.  

Suparno (2001) menekankan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka 

imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah 

adalah menyediakan prasarana-prasarana, selebihnya disandarkan kepada kemampuan 

masyarakat itu sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, 

pembinaan, dan pengawasan. Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu 

sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, 

sebagaimana pendapat pakar berikut ini: 

a. Sebagai  suatu  proses adalah  memperhatikan  jalannya  proses perubahan yang 

berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka 

pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut 

segi sosial, maupun dari segi psikologis. Hal ini akan terlihat pada perkembangan 

masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ketingkat kehidupan yang lebih 

tinggi, dengan memperhatikan didalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan 

lainnya yang apabila diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitian dan 

pendidikan yang sangat baik. 

b. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat 

mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan 

metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya  dalam  

rangka  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

c. Sebagai  suatu  program  adalah  berusaha  meningkatkan  taraf  hidup  dan 

kesejahteran masyarakat pedesaan baik lahir maupun bathin dengan perhatian 

ditujukan pada kegaiatan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan,   kesehatan,   

pertanian,   industri   rumah   tangga,   koperasi, perbaikan kampung halaman dan 

lain-lain. 

d. Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan 

pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan 

desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional 
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Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

e. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa 

faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah 

daerah dan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu ada 

koordinasi dari pemerintah baik   pusat   maupun   daerah   serta   desa   sebagai   

tempat   pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling 

menunjang dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga dapat 

berdaya guna dan berhasil guna. Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan 

prasarana dan sarana perdesaan dan rendahnya kualitas SDM di perdesaan   yang   

sebagian   besar   berketerampilan   rendah   (low   skilled), lemahnya kelembagaan 

dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam 

pengembangan kawasan perdesaan. 

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, desa harus melaksanakan prinsip- 

prinsip transparansi serta pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, 

pelaksanaan  maupun  dalam pengawasan  dan  pemantauan. Dalam kerangka UU Desa, 

siklus pembangunan desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, 

pelaksanaan dan pertanggung jawaban. 

a. Perencanaan 

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun desa dan 

desa membangun karena Desa yang membangun Indonesia (Eko,  2014). Konsep 

membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan 

pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. 

1) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar. 

2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan 

kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia. 

3) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif. 

4) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna  untuk  kemajuan ekonomi. 

5) Peningkatan    kualitas    ketertiban    dan    ketentraman    masyarakat    desa 

berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. 

b. Pelaksanaan 
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Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang 

bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok 

penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa 

belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan: 

1) Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai 

penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 

2) Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk 

penghasilan  tetap  dan  tunjangan  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa, 

Operasional   Pemerintah   Desa,   Tunjangan   dan   Operasional   Badan 

Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga. 

Terlihat bahwa keuangan desa hanya dibatasi untuk melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan membayar penghasilan 

maupun tunjangan intensif bagi perangkat desa badan permusyawaratan desa dan rukun 

tetangga/rukun warga. Pelaksanaan  kegiatan  harus  mengutamakan pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa serta mendayagunakan 

swadaya dan gotong royong masyarakat. 

Selain itu, APB Desa dapat digunakan untuk pembangunan antar desa atau biasa 

disebut pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan perdesaan adalah konsep 

pembangunan yang berbasis perdesaan (rural) dengan memperhatikan ciri khas sosial 

dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan perdesaan. Masyarakat  perdesaan pada 

umumnya masih memiliki dan melestarikan kearifan lokal kawasan perdesaan yang sangat 

terkait dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis, struktur demografi, serta 

kelembagaan desa. Masyarakat perdesaan pada umumnya masih menghadapi masalah 

kemiskinan, serta masih kurangnya ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur 

pelayanan dasar. 

Pembangunan perdesaan dilaksanakan dalam rangka intervensi untuk mengurangi 

tingkat kesenjangan kemajuan antar wilayah perdesaan dan perkotaan sebagai akibat dari 

pembangunan ekonomi sebelumnya yang cenderung bias perkotaan (urban bias). 
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Pembangunan perdesaan diharapkan menjadi solusi bagi perubahan sosial masyarakat 

desa, dan menjadikan desa sebagai basis perubahan. 

Dalam hal ini kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa 

yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan 

partisipatif, inisiatif untuk melakukan pembangunan  kawasan  perdesaan  dapat  dilakukan  

secara  bottom  up dengan pengusulan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dan dapat 

juga secara top down sebagai program Gubernur atau Bupati/Walikota. Secara teknis, 

pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan 

dapat dibantu oleh tenaga pendamping professional, kader pemberdayaan masyarakat 

desa, atau pihak ketiga yang dikoordinasikan oleh Camat di Wilayah Desa tersebut. 

Peranan pokok desa terletak pada bidang ekonomi. Daerah pedesaan merupakan 

tempat produksi pangan dan produksi komoditi ekspor. Peranan pentingnya menyangkut 

produksi pangan yang akan menentukan tingkat kerawanan dalam rangka pembinaan 

ketahanan nasional. Oleh karena itu, peranan masyarakat pedesaan dalam mencapai 

sasaran swasembada pangan adalah penting sekali. Masyarakat desa perkebunan adalah 

produsen komoditi untuk ekspor (Wasistiono, 2007). 

Secara sosiologis, masyarakat desa memiliki karakteristik tertentu yang 

membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya. Gambaran bahwa yang dimaksud 

dengan desa adalah persekutuan hukum pribumi yang terkecil dengan kekuasaan sendiri 

dan kekayaan atau pendapatan sendiri. Persekutuan hukum pribumi terkecil dapat 

diartikan sebagai persekutuan hukum adat yang tumbuh dengan sendirinya di dalam 

masyarakat pribumi dan mempunyai dasar tradisional, dan juga persekutuan hukum, 

dimana hanya penduduk pribumi atau setidak-tidaknya sebagian besar dari pada 

penduduk pribumi menjadi anggotanya. 

Sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan desa 

sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan desa dan 

ketentuan adat istiadat yang masih berlaku. Namun upaya penyeragaman ini menghambat 

tumbuhnya kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kehidupan dan 

penghidupannya secara mandiri, sehingga akhirnya hanya membuatnya tertinggal 

dibanding masyarakat lainnya. Pengaturan terhadap pemerintahan desa yang kurang 
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berdasar pada karakteristik masyarakatnya hanya akan menimbulkan ketidakberdayaan 

dan ketergantungan. Desa tidak lagi merupakan wilayah administratif. Kedudukan 

pemerintahan desa adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di 

Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Artinya desa tidak dapat berdiri sendiri, dan 

harus senantiasa melihat dinamika di atasnya. Walaupun desa tidak lagi menjadi bawahan 

atau unsur pelaksanaan daerah, melainkan menjadi daerah yang istimewa dan bersifat 

mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten, dimana setiap warga desanya berhak 

berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan 

masyarakatnya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengkoordinasikan 

keanekaragaman tersebut dalam pemerintahan nasional. 

Urusan yang diserahkan kepada desa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien 

guna mencapai tujuan pemberdayaan pemerintah dan masyarakat desa perlu dilakukan 

suatu upaya yang sistemastis dalam menentukan urusan dan kewenangan yang 

diserahkan. Upaya sistematis dimaksud tentu saja harus berdasarkan prinsip-prinsip 

pengaturan tentang desa dan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, misalnya 

dukungan supradesa (Pemerintah Kabupaten/Kota), sarana dan prasarana, pembiayaan, 

personil (kualitas dan kuantitas SDM), serta aspek sosial budaya masyarakat desa. 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 

dinyatakan bahwa desa (atau dengan sebutan lain) adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui  

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa tersebut adalah keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Landasan pemikiran 

tersebut merupakan wujud pemberian dukungan dandorongan kepada desa dalam rangka 

meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di 

Indonesia dan juga mencerminkan pemerintah desa sebagai kesatuan pemerintahan 

terkecil dan terdekat dengan masyarakat yang dipandang memiliki kedudukan yang sangat 

strategis serta sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan 

masyarakat secara langsung dan cepat. 
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Untuk meningkatkan peran serta pemerintah desa yang dapat dibentuk di wilayah 

Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka kepada 

desa diberikan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya dalam menjalankan roda 

pemerintahannya. UU No. 6 Tahun 2014 Bab IV mengatur bahwa “Kewenangan desa 

meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan memberdayakan masyarakat 

desa berdasarkan prakarsa masyarakat desa, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pasal 

23 UU No. 6 tahun 2014 memberikan penegasan, yakni pemerintah desa diselenggarakan 

oleh pemerintah desa, Pemerintah desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan 

nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa atau 

pelayanan masyarakat di desa, pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan 

pengaturan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kepala desa. Oleh 

karena itu, penyerahan sebagai urusan tersebut harus dilakukan dengan semangat 

pemberdayaan, dan urusan/kewenangan yang diserahkan adalah yang dapat mendorong 

peningkatan pembangunan dan layanan publik di desa, bukan urusan dan kewenangan 

yang akan menjadi beban bagi pemerintah desa. 

Pemerintahan desa dibentuk dalam lingkup pemda kabupaten/ kota. Pemerintahan 

desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). 

Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa, dilakukan dengan memperhatikan 

asal-usul atau prakarsa masyarakat. Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat 

diubah statusnya menjadi kelurahan atas usul dan prakarsa pemerintah desa dan BPD 

yang ditetapkan dengan perda (peraturan daerah).  Pemerintah desa terdiri dari kepala 

desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa 

lainnya. Sekretaris desa diisi oleh PNS yang memenuhi syarat (Kaloh, 2007). 

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yakni : (1) urusan 

pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; (2) urusan pemerintahan 

yang menjadi kewajiban kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya ke desa; (3) 

tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau kabupaten/kota yang 

disertai pembiayaan, sarana, prasarana, dan SDM; dan (4) urusan pemerintahan lainnya 

yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan ke desa. Apabila kita melihat urusan 

kewenangan (pada pon 2 dan 3), tampak bahwa pemerintah desa mengalami proses 
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penunggangan kepentingan pemerintahan di atasnya. Demikian halnya dengan BPD yang 

menjadikan proses demokrasi di tingkat desa menjadi terancam. 

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 

memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas 

dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program-program kerja 

dari berbagai instansi pemerintah yang selanjutnya disebut „otonomi desa‟. Otonomi desa 

merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari 

pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki 

oleh desa tersebut. 

Ada 4 (empat) hal penting untuk memahami tentang otonomi desa, yakni pertama, 

cara pandang legal formal yang merujuk pada diktum-diktum yang tertuang dalam UU 

bahwa “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri”. Di sini desa sebagai subyek  hukum yang berhak dan berwenang 

membuat tindakan hukum, membuat peraturan yang mengikat, menguasai tanah, 

membuat surat-surat resmi, berhubungan dengan pengadilan, menyelenggarakan 

kerjasama, dan lain-lain.  Namun, desa sebagai daerah otonom tidak bisa hanya dilihat 

sebagai subyek hukum, tetapi juga menjadi bagian dan implikasi dari desentralisasi 

sehingga tidak bisa hanya dilihat dari sisi hukum tetapi juga dari sisi hubungan desa 

dengan negara. Oleh karena itu, desa juga berhak memperoleh pembagian kewenangan 

tidak hanya dari sisi pengelolaan pemerintahan, tetapi juga pengelolaan keuangannya. 

Kedua, desa dapat dikatakan otonomi apabila mendapat pengakuan dari negara 

atas eksistensinya beserta hak asal-usul dan adat istiadatnya. Di sini negara tidak hanya 

mengakui eksistensinya, tetapi juga melindungi sekaligus memberikan pembagian 

kekuasaan, kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan. Ketiga, dengan 

menggabungkan fungsi self governing community (kesatuan masyarakat hukum) dengan 

local self government diperlukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat yang 

merupakan bagian dari wilayah desa menjadi desa dan desa adat. Adapun fungsi dan 

tugas keduanya hampir sama, namun berbeda dalam pelaksanaan hak asal usul, 

utamanya yang berkaitan dengan pelestarian sosial, pengaturan wilayah, ketentraman dan 

ketertiban masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaannya atas dasar susunan 

asli. Keberadaan desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan 
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Pemda (Pemerintah Daerah). Oleh karena itu, akan ada pengaturan tersendiri mengenai 

hal tersebut yang diatur dalam UU No.6/2014. Keempat, melalui UU No.6/2014 pasal ayat 

(1) dan (2) memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan 

pembangunan yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota dan atas 

dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program-program kerja 

dari berbagai instansi pemerintah yang selanjutnya disebut „otonomi desa‟ sebagai 

otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. 

Demi memperkuat otonomi desa, pemerintah kabupaten/kota perlu mengupayakan 

beberapa kebijakan. Pertama, memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk 

menggali potensi SDA (Sumber Daya Alam) untuk dimanfaatkan sebagai sumber 

pendapatan desa dengan tetap memperhatikan ekologi untuk pembangunan 

berkelanjutan. Kedua, memberikan bantuan kepada desa berdasar peraturan 

perundangan yang berlaku. Ketiga, memfasilitasi upaya capacity building tidak hanya bagi 

aparatur desa, tetapi juga bagi komponen-komponen masyarakat melalui korbinwas 

(koordinasi, bimbingan dan pengawasan). 

 

Pengelolaan Keuangan Desa 

 Implikasi dari dekatnya desa dengan masyarakat yakni harus ada transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah 

desa kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip transparan, 

adil, efisien, akuntabel terukur dan terkendali serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan (Setiawan dkk, 2017).  

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan 

desa adalah “hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban desa.” Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban 

akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. 

Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan 

desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban” yang dapat dijabarkan sebagai berikut:   

a. Perencanaan  
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1) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala 

desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati 

bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 

2) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan 

oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling 

lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.  

3) Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak 

diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota 

tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa 

berlaku dengan sendirinya.   

4) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan 

dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan 

paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.   

5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap 

menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi 

peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan 

Bupati/Walikota.  

6) Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu 

APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa 

hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan 

pemerintah desa.   

7) Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) 

hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan 

desa dimaksud. 

Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa 

tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah:  

1) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama  20 (dua 

puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.  

2) Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang 

ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. 
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3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan 

dari hasil evaluasi tersebut, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 

(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 

4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap 

menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi 

peraturan desa, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada 

Bupati/Walikota.  

b. Pelaksanaan  

1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.  

2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang 

lengkap dan sah. 

3) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan  desa selain 

yang ditetapkan dalam peraturan desa.  

4) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam 

rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.  

5) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan 

sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi 

peraturan desa.  

6) Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional 

perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan 

walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.  

7) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus 

disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggara Biaya (RAB). Sebelum 

digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh 

kepala desa.  

8) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan 

pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan 

buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

desa.   

Adapun tujuan dari pengelolaan Dana Desa (DD) ini adalah untuk:  
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1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan 

pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai 

kewenangannya;  

2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan 

potensi desa;  

3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan 

berusaha bagi masyarakat desa;  

4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.    

Pemerintah mengharapkan kebijakan dana desa ini dapat mendukung pelaksanaan 

pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat 

pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan 

adanya dana desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat 

terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari 

pemerintah pusat.   

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup 

dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.  Ketentuan yang 

mengatur Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai 

pelaksanaan dari ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dari Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mekanisme pengelolaan keuangan desa yang dimulai 

dengan Perencanaan untuk merencanakan penggunaan keuangan desa, kemudian 

rencana anggaran tersebut dilaksanakan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban kepada BPD dan Bupati. Mekanisme dan Prosedur pengelolaan 

keuangan desa oleh Kepala Desa masih memberikan peluang terjadi penyimpangan 

anggaran karena BPD sebagai badan kontrol kepala desa hanya memberikan 
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pertimbangan dalam perencanaan penggunaan keuangan desa bukan dimintai 

persetujuan kepada BPD (Supriadi, 2015).  

Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan 

dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat 

kesulitan geografis. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 11 ayat 

(3) mengatur bobot untuk jumlah penduduk sebesar 30%, luas wilayah 20% dan angka 

kemiskinan sebesar 50% dan dikalikan dengan Indeks Kemahalan Kontruksi Kabupaten. 

Data-data yang digunakan adalah sumber data dari perhitungan Alokasi Dana Umum 

(DAU). Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut direvisi dengan rincian untuk jumlah 

penduduk bobotnya sebesar 25%, luas wilayah 10%, angka kemiskinan 35% dan Indeks 

Kesulitan Geografis sebesar 30%. 

UU No.6/2014 tentang Dana Desa telah memuat aturan tentang pengelolaan DD. 

Namun, untuk pelaksanaannya ada 3 (tiga) kementerian (Kemendagri, Kemenkeu, dan 

Kemendes) dan pemda yang terlibat mulai proses awal sampai dengan akhir dalam 

penyaluran dan penggunaan DD. Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) bertanggung 

jawab dalam hal penyelenggaraan capacity building bagi aparat desa; penyelenggaraan 

pemerintahan desa; pengelolaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan desa; penguatan desa terhadap akses, aset dan kepemilikan lahan dan 

pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat, penyusunan dokumen perencanaan 

desa; kewenangan berdasarkan hak asal-usul, dan kewenangan skala lokal desa; serta 

tata cara penyusunan pedoman teknis peraturan desa. Pembangunan desa adalah upaya 

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat desa. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi No 5 Tahun 2015, Prinsip-prinsip penting penggunaan Dana Desa : 

1. Dana desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan 

kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa 

yang diatur dan diurus oleh desa 

2. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa. 
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3. Penggunaan dana desa tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati 

dalam Musyawarah desa. 

Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk 

mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:  a. pemenuhan 

kebutuhan dasar; b. pembangunan sarana dan prasarana desa; c. pengembangan potensi 

ekonomi lokal; dan  d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan. 

Kemenkeu (Kementerian Keuangan) bertanggung jawab dalam penganggaran 

dana desa dalam APBN, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah 

Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Sementara Kemendes 

(Kementerian Desa) bertanggung jawab dalam penetapan pedoman umum dan prioritas 

penggunaan DD; pengadaan tenaga pendamping untuk desa; penyelenggaraan. Dana 

desa juga digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan 

sebagaiamana di prioritaskan untuk penggunaan dana desa yang ditetapkan untuk 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

Musyawarah desa yang partisipatif, pendirian, pengurusan, perencanaan usaha, 

pengelolaan, kerjasama, dan pembubaran BUMDesa serta pembangunan kawasan 

perdesaan. Pemda dalam hal ini bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam 

penyusunan perda yang mengatur desa; pemberian alokasi DD; pembinaan capacity 

building Kades dan perangkat desa, BPM (Badan Permusyawaratan Desa), dan lembaga 

kemasyarakatan; pembinaan manajemen pemerintahan desa; pemberian bantuan 

keuangan, pendampingan, bantuan teknis; bimtek (bimbingan teknis) dalam bidang 

tertentu yang tidak mungkin dilakukan pemkab/pemkot; inventarisasi kewenangan provinsi 

yang dilaksanakan oleh desa; binwas RAPBD kabupaten/kota dalam pembiayaan desa; 

membantu pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat 

sebagai desa; dan binwas penetapan pengaturan BUMDesa kab/kota dan lembaga 

kerjasama antar desa. 
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Pengelolaan BUMDesa 

Penyelenggaraan pembangunan desa memerlukan pengorganisasian yang dapat 

menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, serta 

melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang semakin rasional, tidak didasarkan 

pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggungjawabkan pelaksanaannya (Latif, 

2014). Berbicara mengenai pembangunan desa maka akan bersinggungan dengan Badan 

Usaha Milik Desa, bisa disingkat BUMDes atau BUM Desa, adalah amanat UU No. 6 

Tahun 2014 tentang Desa. Jika di tingkat pusat dikenal Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), di level provinsi atau kabupaten/kota dikenal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 

maka di desa dikenal BUMDes. 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan oleh Pemerintah Desa 

bersama dengan masyarakat. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung 

diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian dengan memberdayakan masyarakat. 

Keterlibatan masyarakat dimulai sejak awal pendirian sampai dengan pengelolaan 

lembaga tersebut. Perbedaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan lembaga 

ekonomi lainnya adalah permodalan diatur dalam kebijakan, bahwa dalam permodalan 

Badan Usaha Milik Desa memiliki komposisi dari pemerintah desasebanyak 51% dan 49% 

dari masyarakat. Peraturan yang mengatur secara rinci Badan Usaha Milik Desa diatur 

didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik 

Desa (Budiono, 2015). 

Permasalahan yang ditemukan di lapangan terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes). Mayoritas para aparatur desa lebih memilih memanfaatkan ADD untuk 

menunjang pembangunan infrastruktur desa. Memang tidak ada yang salah dengan opsi 

pembangunan atau perbaikan infrastruktur desa sebab kualitas infrastruktur juga 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi desa. Namun, melihat manfaat kehadiran 

BUMDes, alangkah baiknya juga pemerintah desa mengalokasikan lebih dana ADD untuk 

pendirian maupun revitalisasi BUMDes, pemerintah perlu mempersiapkan kelembagaan 

dan masyarakat sejak dini untuk mendukung kehadiran BUMDes (Huruta & Sasongko, 

2017).  

Lebih lanjut, menurut (Rahman, 2015) sebagai salah satu lembaga ekonomi yang 

beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8c12d3ce4a/nprt/lt511c7ca43835e/uu-no-6-tahun-2014-desa
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8c12d3ce4a/nprt/lt511c7ca43835e/uu-no-6-tahun-2014-desa
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pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga 

masyarakat. Menurut Jhingan (2004), Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 

faktor-faktor ekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada faktor Sumber 

Daya Manusia, faktor Sumber Daya Alam, faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 

pembagian kerja dan skala produksi dan sumber daya modal. Oleh karena itu kebijakan 

BUMDesa ini mesti dikelola dengan baik dan sistematis. 

 

Pendampingan Desa 

Pendampingan Desa diperlukan dalam rangka membantu penyelenggara 

Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Saat ini 

Kementrian Desa telah mengeluarkan kebijakan mengenai pendampingan Desa. 

Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP)  bertugas membantu administrasi Kecamatan 

dari proses perencanaan hingga pemantauan Dana Desa dalam pembangunan non-fisik 

desa yang diarahkan untuk mengembangkan potensi masyarakat, ekonomi, pendidikan, 

budaya, lingkungan atau pariwisata yang ada di desa melalui kegiatan pelatihan pelatihan 

dan pemberdayaan masyarakat. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) bertugas 

membantu administrasi  kecamatan dari proses perencanaan. Pendamping Desa terbagi 

berdasarkan penanggung jawab wilayah masing-masing yaitu Pendamping Desa. 

Pemberdayaan (PDP) dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), selanjutnya 

adalah Pendamping Lokal Desa (PLD). Pendamping Lokal Desa (PLD) bertugas 

membantu dalam hal administrasi desa dari proses perencanaan hingga proses 

pemantauan Dana Desa baik dalam pembangunan fisik maupun non-fisik sesuai dengan 

arahan dari Pendamping Desa Kecamatan (PDP dan PDTI) dan memberikan laporan 

secara berkala mengenai desa (Sumpeno dkk, 2016). 

Menurut Wiryasaputra (2006), tujuan dari sebuah pendampingan adalah 

terciptanya sebuah pemberdayaan. Untuk pemberdayaan sendiri merupakan sebuah 

upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada diri individu. Hal itu terjadi guna 

meningkatkan kemampuan dirinya sendiri dalam berbagai hal yang dimiliki oleh sumber 

daya manusia guna membela diri pendamping masing-masing. Dasarnya tujuan 

pendampingan yaitu: 
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1) Mengubah klien menuju pertumbuhan, dalam pendampingan, pendamping secara 

berkesinambungan memfasilitasi orang yang didampingi agar klien dapat menjadi 

agen perubahan bagi diri dan lingkungannya.  

2) Membantu klien mencapai pemahaman diri secara penuh utuh pendampingan 

dilakukan agar klien dapat memahami kekuatan dan kelemahan yang ada pada 

dirinya.  

3) Membantu Klien Agar dapat Berkomunikasi dengan Lebih Sehat Merupakan bantuan 

kepada klien agar dapat menciptakan komunikasi yang baik.  

4) Membantu Klien untuk Bertingkah Laku Baru yang Lebih Sehat, pendamping dalam 

tujuan ini akan memfasilitasi klien untuk menciptakan dan berlatih perilaku baru yang 

lebih baik dan lebih sehat.  

5) Membantu klien agar belajar mengungkapkan diri secara penuh dan utuh, 

pendampingan yang ditujukan agar klien dapat lebih spontan, kreatif dan efektif 

mengekspresikan perasaan, keinginan, dan aspirasi.  

6) Membantu klien agar dapat bertahan, pendamping akan melakukan pendampingan 

agar klien dapat bertahan pada masa kini, menerima keadaan dengan lapang dada 

dan mengatur kehidupan dengan kondisi yang baru.  

7) Membantu klien untuk menghilangkan gejala-gejala yang dapat Membantunya 

Menjadi Disfungsional.  

Pendampingan ditujukan agar klien dapat menghilangkan gejala-gejala yang 

mengganggu sebagai akibat dari krisis yang telah di alaminya. Tahapan-tahapannya 

dalam pendampingan menurut Adi (2001) yaitu:  

1) Tahap persiapan, tahapan ini mencakup tahapan penyiapan petugas (tim agen 

perubah) yang dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim agen 

perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dan penyiapan lapangan, 

yang bertugas melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan 

sasaran, baik dilakukan secara informal maupun formal.  

2) Tahap assesment, mencakup proses mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang 

dirasakan/feltneeds) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.   
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3) Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan, tahapan ini agen perubah 

secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang 

pendamping hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.  

4) Tahap formulasi Rencana Aksi, pada tahapan ini, agen perubah (community worker) 

membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program 

dan kegiatan apa yang akan pendamping lakukan untuk mengatasi permasalahan 

yang ada.  

5) Tahap Pelaksanaan (implementasi), program atau kegiatan merupakan tahapan 

pelaksanaan perencanaan yang telah di buat dalam bentuk program dan kegiatan 

secara bersama-sama oleh masyarakat/kelompok dampingan. 

6) Tahap Evaluasi, merupakan proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap 

program  yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat dan sebaiknya 

dilakukan dengan melibatkan warga.  

7) Tahap Terminasi, merupakan tahapan „pemutusan‟ hubungan secara formal dengan 

komunitas sasaran. 

Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan 

lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya 

manusia, sehingga mampu mengindentifikasikan dirinya sebagai bagian dari 

permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah 

yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan 

dirinya sendiri. Sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan di setiap kegiatan 

pendampingan. 

Berdasarkan Modul Pelatihan Pratugas Pendamping Lokal Desa (2016),  salah 

satu faktor penentu keberhasilan pendampingan adalah kapasitas pendamping, khususnya 

PLD. Kapasitas  dimaksud menunjuk pada kompetensi yang mencakup: (1) pengetahuan 

tentang perspektif dan kebijakan UU Desa, (2) keterampilan teknis dan fasilitasi 

pemerintah dan masyarakat Desa dalam mewujudkan tata kelola Desa yang baik, dan (3) 

sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kinerja pendamping profesional.  

Upaya meningkatkan kapasitas pendamping oleh Pemerintah, dalam hal ini, 

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dilakukan melalui kebijakan 
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pelatihan yang mencakup serangkaian kegiatan latihan, salah satunya adalah pelatihan 

pra tugas bagi pendamping, khususnya PLD, sebagai pembekalan agar dapat 

melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal (Prajoko dkk, 2016). Mengacu pada 

Kerangka Acuan Kerja Pendamping Lokal Desa (PLD) yang ditetapkan Direktorat Jenderal 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2016, ruang lingkup tugas 

PLD adalah: 

No. Tugas Pokok Output Kerja Indikator Output 

1. Mendampingi Desa dalam 
perencanaan pembangunan 
dan keuangan Desa 

Perencanaan dan 
Penganggaran Desa 
berjalan sesuai aturan 
dan ketentuan yang 
berlaku 

a) Terlasananya 
sosialisasi UU No. 6 
Tahun 2014 tentang 
Desa dan peraturan 
turunannya;  

b) Terfasilitasinya 
musyawarah Desa 
yang partisipatif 
untuk menyusun 
RPJM Desa, RKP 
Desa, dan APB 
Desa;  

c) Tersusunnya 
rancangan peraturan 
Desa tentang 
kewenangan lokal 
berskala Desa dan 
kewenangan Desa 
berdasarkan hak 
asal usul dan 
peraturan lain yang 
diperlukan. 

2. Mendampingi Desa dalam 
pelaksanaan pembangunan 
Desa 

Pelaksanaan 
pembangunan Desa 
berjalan sesuai aturan 
dan ketentuan yang 
berlaku  

a) Adanya koordinasi 
dengan PD dan 
pihak terkait 
mengenai 
pembangunan Desa; 

b) Terfasilitasinya 
kerjasama antar 
Desa;  

c) Terfasilitasinya 
pelaksanaan 
pembangunan Desa 
yang sesuai dengan 
prinsip tata kelola 
yang baik;  
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d) Terfasilitasinya 
ketersediaan 
informasi publik 
terkait pembangunan 
Desa. 

3. Mendampingi masyarakat 
Desa dalam  kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
dan Desa 

Penyelenggaraan 
pemberdayaan 
masyarakat dan Desa 
dengan melibatkan 
kelompok perempuan, 
difabel/berkebutuhan 
khusus, kelompok 
masyarakat miskin dan 
marginal. 

Terlaksananya kegiatan 
peningkatan kapasitas 
kader desa, masyarakat 
dan kelembagaan Desa 

4. Mendampingi Desa dalam 
pemantauan dan evaluasi 
kegiatan pembangunan 
Desa  

Proses pelaksanaan dan 
evaluasi kegiatan 
pembangunan Desa 
berjalan sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

a) Terlaksana 
peningkatan 
kapasitas Badan 
Permusyawaratan 
Desa (BPD) dalam 
melakukan 
pemantauan dan 
evaluasi 
pembangunan Desa;  

b) Terlaksananya 
evaluasi 
pembangunan Desa 
melalui musyawarah 
Desa;  

c) Masyarakat terlibat 
dalam pelaksanaan 
evaluasi 
pembangunan Desa. 

Sumber: Modul Pelatihan Pratugas Pendamping Lokal Desa, (2016). 

Pendampingan adalah adanya kemandirian kelompok masyarakat desa. 

Kemandirian di sini menyiratkan suatu kemampuan otonom warga desa untuk mengambil 

keputusan bertindak berdasarkan keputusannya itu dan memilih arah tindaknya sendiri 

tanpa terhalang oleh pengaruh dari luar atau yang diinginkan oleh pihak lain. Untuk 

mencapai kemandirian yang demikian dibutuhkan suatu kombinasi dari kemampuan 

materi, intelektual, organisasi dan manajemen. Dalam Modul Pelatihan Pratugas 

Pendamping Lokal Desa (2016),  dikemukakan 3 elemen pokok dalam kemandirian desa, 

yaitu kemandirian material, kemandirian intelektual, dan kemandirian pendampingan. 
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Kemandirian material yaitu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan dasar desa 

dan mekanisme untuk tetap dapat tetap bertahan pada waktu krisis. Hal ini bisa diperoleh 

melalui pertama proses mobilisasi sumberdaya desa dan atau keluarga dengan 

mekanisme menabung dan penghapusan sumberdaya non produktif. Penegasan tuntutan 

atas hak-hak ekonomi desa, seperti: surplus yang hilang karena pertukaran yang tidak 

seimbang.  

Kemandirian intelektual yaitu pembentukan dasar pengetahuan otonom oleh 

masyarakat desa yang memungkinkan mereka menanggulangi bentuk-bentuk dominasi 

yang muncul. Dengan dasar tersebut masyarakat desa akan dapat menganalisis 

hubungan sebab-akibat dari suatu masalah yang muncul. Kemandirian pendampingan 

yaitu kemampuan otonom masyarakat desa untuk mengembangkan diri mereka sendiri 

dalam bentuk pengelolaan tindakan kolektif yang membawa pada perubahan kehidupan 

mereka. 

 

Tata Kelola Pemerintahan  Desa 

Tata kelola Pemerintahan  Desa secara konsep dapat merujuk pada konsep yang 

selama ini dikenal dengan istilah good governance. Konsep good governance merupakan 

faktor utama guna mendorong terwujudnya political governance. Dengan adanya Good 

governance, berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan kebijakan 

publik, penyelengaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan yang 

sifatnya transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam 

hal ini governance berkenaan pada mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan 

warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Pada konsep 

governance, sifat pemerintah hanya pada salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor 

yang menentukan.  

Menurut Imawan (2002), pengertian Good Governance merupakan suatu cara 

kekuasaan negara yang di fungsikan untuk mengatur sumber-sumber ekonomi dan sosial 

dengan tujuan pengembangan masyarakat (the way state power is used in managing 

economic and social for development of society). Good governance telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang 

baik, yaitu Profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan 
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partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta supremasi hukum. Tujuan good governance 

adalah mewujudkan penyelenggaraa pemerintahan negara yang solid, dan bertanggung 

jawab serta efisiensi dan efektivitas berupa penjagaan sinergi interaksi yang sifatnya 

konstruktif yang terjalin antara domain negara, swasta dan masyarakat (Kurniawan 2005). 

Lebih lanjut Menurut UNDP, karakteristik pelaksanaan good governance yang meliputi : 

1. Partisipasi; yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara 

langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan 

aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan 

berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 

2. Rule of Law; yakni kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. 

3. Transparansi; karakteristik ini dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. 

Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh 

mereka yang membutuhkan. 

4. Responsiveness; lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani 

stakeholders. 

5. Konsensus; yakni  berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. 

6. Equity; yakni setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh 

kesejahteraan dan keadilan. 

7. Efisiensi dan Efektivitas; yakni sejauhmana pengelolaan sumber daya publik 

dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). 

8. Akuntabilitas; yakni bagaimana pertanggunjawaban kepada publik atas setiap aktivitas 

yang dilakukan. 

9. Visi Strategi; yakni bagaimana penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus 

memiliki visi jauh ke depan. 

Dalam dokumen kebijakan United Nation Development Programme (UNDP) lebih 

jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu:  

1. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan  adil.  

2. Menjamin adanya supremasi hukum.  

3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada 

konsesus masyarakat.  
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4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses 

pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. 

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan 

yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik 

yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Yang artinya, proses pengambilan 

keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh 

stakeholder.  
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Lokasi, waktu dan Fokus Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah administratif Kabupaten Gorontalo Utara periode 

September hingga Desember 2019.  Metode penelitian yang digunakan ialah metode survey. 

Secara detail kegiatan penelitian dilakukan dengan lingkup sebagai berikut; 

 

Penentuan wilayah penelitian dan desa sampel 

 Penentuan wilayah dilakukan melalui pembagian region. Region I mencakup 

Kwandang, Ponelo Kepulauan, Monano dan Anggrek. Region II  meliputi Atinggola, Gentuma 

Raya, Tomilito. Region III mencakup, Sumalata, Sumalata Timur, Tolinggula dan Biau. 

Kemudian masing-masing kecamatan diambil tiga desa yang dilakukan secara acak 

selanjutnya dipilih responden secara purposive  sampling sebanyak 99 responden.  

 

Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan secara desk study dan observasi lapangan. 

Pengumpulan data secara desk study dilakukan melalui literatur review terhadap dokumen-

dokumen terkait dan peraturan perundang-undangan. Misalnya Data kecamatan dalam 

angka, Kabupten dalam angka dan monografi desa.  Observasi lapangan dilakukan melalui 

observasi langsung ke wilayah studi untuk memperoleh gambaran umum. Kemudian 

berdasarkan desk study dan observasi tersebut dikembangkan kueisoner untuk pengumpulam 

data primer.  Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara dengan 

instrumen kuesioner dan wawancara mendalam (indepth interview). Responden ditentukan 

secara purposive sampling yang dilakukan pada setiap desa sampel. Pengumpulan data juga 

dilakukan secara partisipatoris menggunakan pendekatan Focus Groups Discussion (FGD) 

pada setiap region. Peserta FGD mencakup unsur kecamatan, pendamping, aparat desa, 

Bumdes, BPD dan perwakilan masyarakat. Tujuan dari FGD adalah untuk mengidentifikasi 

isu-isu strategis  dan mengidentifikasi stakeholder yang terkait dengan tata kelola desa ceria 

serta menyusun faktor internal (kekuatan-kelamahan) dan faktor eksternal (ancaman dan 

peluang)  
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Analisis Data  

 Analisis data yang digunakan yaitu gabungan antara kuantitatif dan deskriptif 

kualtitatif serta analisis isi. Berikut uraian singkat masing-masing analisis yang digunakan. 

a. Analisis deskriptif kuantitatif yaitu menyajikan data apa adanya sesuai fakta lapangan 

dalam grafik atau tabel. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, 

atau menghubungkan dengan variabel yang lain digunakan untuk menyusun 

gambaran umum desa-desa sample terkait aspek demografi, infrastruktur, ekonomi 

dan sosial.  

b. Analisis isi digunakan untuk mereview berbagai dokumen yang memiliki kaitan 

dengan tata kelola desa secara umum. Analisis isi adalah suatu teknik penelitian 

untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (repicable) dan sahih data 

dengan memperhatikan konteksnya. Sebagai suatu teknik penelitian, analisis isi 

mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemerosesan dalam data ilmiah dengan 

tujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, dan menyajikan fakta.  

c. Analisis stakeholder digunakan untuk mengidentifikasi stakeholer yang memiliki 

kekuatan dan kepentingan dalam tata kelola desa. Informan digali melalui pendekatan 

purposive  sampling mencakup Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan, 

Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes), Dusun, Kelompok Pendamping, serta  tokoh masyarakat.  Analisis 

stakeholder menggunakan teknik power versus interest gird menurut Bryson (2003) 

yang dikutip oleh Dewi dan Iwanudin (2007) seperti gambar berikut ini: 
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Gambar    1   Kuadran stakeholder 

 

d. Analisis Fishbone, sering juga disebut Cause-and-Effect Diagram atau Ishikawa 

Diagram diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, seorang ahli pengendalian kualitas 

dari Jepang. Suatu tindakan dan langkah improvement akan lebih mudah dilakukan 

jika masalah dan akar penyebab masalah sudah ditemukan. Manfaat fishbone 

diagram ini dapat menolong kita untuk menemukan akar penyebab masalah secara 

user friendly, tools yang user friendly. Fishbone diagram akan mengidentifikasi 

berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah, dan menganalisis masalah 

tersebut melalui sesi brainstorming/FGD. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah 

kategori yang berkaitan, mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, 

dan sebagainya. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan 

melalui sesi brainstorming/FGD. Secara sederhana diilustrasikan gambar di bawah 

ini.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2   Analisis Fishbone 
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e. Analisis model konseptual digunakan untuk menyusun model tata kelola desa ceria. 

Model secara umum dibedakan dalam tiga macam yaitu model ikonik ialah abstraksi 

sistem melalui miniatur atau photo. Model konseptual yakni abstraksi sistem melalui 

diagram alir dan naratif. Model simbol yaitu abstraksi sistem melalui pendekatan 

matematik.  
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Gambar 3 Tahapan Penelitian 
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Secara umum, wilayah Kabupaten Gorontalo Utara terbagi menjadi 11 Kecamatan. 

Berdasarkan data BPS Tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo Utara adalah 122.852 

Jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki berjumlah 62.549 jiwa dan perempuan berjumlah 60.303 

Jiwa, yang tersebar di 123 Desa dan 11 Kecamatan. Konsentrasi Penduduk paling banyak tersebar di 

wilayah Kecamatan Kwandang dan paling sedikit terdapat di wilayah Kecamatan Ponelo Kepulauan, 

seperti yang disajikan pada Gambar 4.  

 

Gambar 4 Persebaran Penduduk Kabupaten Gorontalo di tiap Kecamatan 

Letak Kecamatan Kwandang yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Gorontalo Utara diduga 

menjadi daya tarik dan faktor penyebab utama tingginya konsentrasi penduduk. Secara spesifik, 

gambaran umum dan potensi beberapa Desa di Kabupaten Gorontalo Utara dibahas secara rinci 

sebagai berikut: 

1. Kecamatan Kwandang 

Kecamatan Kwandang merupakan wilayah ibu kota Kabupaten Gorontalo Utara yang terdiri 

atas 18 Desa. Dalam penelitian ini, dilakukan penelusuran terhadap 3 Desa yang dipilih secara 

acak (random) untuk memotret gambaran umum dan potensi Desa. Gambaran umum dan potensi 
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Desa dijadikan sebagai masukkan dalam perumusan model tata kelola Desa CERIA. Adapun Desa 

yang terpilih adalah Desa Pontolo Atas, Desa Posso dan Desa Bulalo. Batas-batas administratif 

ketiga Desa tersebut disajikan dalam Tabel 2. 

 

Tabel 2 Batas-batas wilayah Desa 

Batas wilayah 
Desa 

Posso Bulalo Pontolo Atas  

 Sebelah Utara  Desa Titidu Desa Cisadane Desa Pontolo 

 Sebelah Selatan  
Desa 
Bualemo 

Desa Alata Karya Desa Tibawa 

 Sebelah Barat  Desa Bulalo Laut Sulawesi Desa Ombulodata 

 SebelahTimur  Desa Masuru Desa Posso Desa Botuwombato 

 

Sebagai wilayah yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara, beberapa 

Desa Seperti Desa Posso, Bulalo maupun Pontolo Atas menjadi wilayah pemukiman dengan 

jumlah penduduk yang cukup besar. Gambaran demografi kependudukan Desa Pontolo Atas, 

Posso dan Bulalo disajikan pada Gambar 5, dapat dilihat bahwa Desa Bulalo Dengan jumlah 

penduduk mencapai 2128 jiwa, 750 kepala keluarga, merupakan Desa dengan jumlah penduduk 

terbesar dibanding Desa Posso maupun Desa Pontolo Atas. Jumlah penduduk yang mencapai 

2128 jiwa menjadikan Desa Bulalo sebagai Desa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 

266 jiwa/km2, lebih tinggi dibanding Desa Posso dan Pontolo Atas meskipun antara jumlah 

penduduk tidak selamanya berbanding lurus dengan tingkat kepadatan penduduk. 

 

Gambar 5 Gambaran kondisi demografi Desa Pontolo Atas, Posso dan Bulalo 

  

Dalam tata kelola Desa perlu juga memperhatikan perbandingan antara jumlah penduduk 

laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini disajikan data perbandingan jumlah 
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laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat pada Gambar 6. Nampak bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang berarti antara jumlah laki-laki dan perempuan. 

 

Gambar 6 Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan perempuan 

 

Tingkat Pendidikan 

Keunggulan suatu bangsa tidak lagi bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada 

keunggulan sumber daya manusia, yaitu tenaga terdidik yang mampu menjawab tantangan-

tantangan yang sangat cepat. Atas dasar ini, pendidikan menduduki posisi sentral dalam 

pembangunan tidak terkecuali pembangunan yang dilaksanakan di Desa, karena sasarannya 

adalah peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan alur tengah 

pembangunan di Desa dari seluruh sektor pembangunan. Mengacu pada hal tersebut, dalam 

penyusunan model tata kelola Desa turut dipotret tingkat pendidikan di Desa Posso, Bulalo dan 

Pontolo Atas. Data tentang tingkat pendidikan penduduk Desa Posso, Bulalo dan Pontolo Atas 

disajikan pada Gambar 7.  

Data yang disajikan pada Gambar 7 memberikan gambaran kondisi terkini tingkat 

pendidikan baik di Desa Posso, Bulalo maupun Pontolo Atas, yang sebagian besar masih berada 

pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Bahkan di Desa Posso dan Pontolo Atas, jumlah 

penduduk bertaraf pendidikan sekolah dasar masih lebih besar dibanding jumlah penduduk 

berpendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Dari Gambar 8 juga ditemukan informasi 

bahwa jumlah penduduk berpendidikan tinggi (S1, S2-S3) masih sangat minim, bahkan untuk Desa 

Bulalo dengan jumlah penduduk yang besar tercatat hanya 4,6% penduduk Desa tersebut yang 

berpendidikan tinggi. 
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Gambar 8 Gambaran umum tingkat pendidikan penduduk Desa Posso, Bulalo dan Pontolo Atas 

Pendidikan memberi kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi telah 

menjadi kebenaran yang bersifat aksiomatik. Berbagai kajian akademis dan penelitian empiris telah 

membuktikan keabsahannya. Pendidikan bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat 

menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, 

investasi di bidang pendidikan tidak saja berfaedah bagi perorangan, tetapi juga bagi komunitas 

bisnis dan masyarakat umum. Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan 

meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat yang bermuara pada kemandirian Desa. 

Mata Pencaharian 

Kemandirian suatu Desa tidak lepas dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya, 

sementara tingkat kesejahteraan sendiri berkaitan erat dengan tingkat pendapatan dan mata 

pencaharian masyarakatnya. Oleh karena itu, informasi tentang mata pencaharian penduduk baik 

di Desa Posso, Bulalo maupun Pontolo Atas dibutuhkan dalam perumusan model tata kelola Desa, 

sehingga harus disajikan dalam hasil penelitian ini sebagaimana tercantum pada Tabel 3.  

 

Tabel 3 Informasi Mata Pencaharian Penduduk Desa Posso, Bulalo dan Pontolo Atas, Kecamatan 

Kwandang, Kab. Gorontalo Utara 

No Mata Pencaharian Posso Bulalo 
Pontolo 

Atas 

1 Petani Pekebun Penggarap Tanah  534 318 55 

2 BuruhTani  0 74 32 

3 Nelayan 1 60 0 
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No Mata Pencaharian Posso Bulalo 
Pontolo 

Atas 

4 Pengusaha Sedang  0 0 10 

5 Industri Kecil 0 1 0 

6 Buruh Bangunan  0 10 0 

7 Buruh Tambang  2 0 0 

8 Buruh Perkebunan  0 0 0 

9 Pedagang  29 0 7 

10 PNS  67 62 3 

11 ABRI/TNI 103 4 0 

12 POLRI 5 4 0 

13 Karyawan Honorer /Guru Honorer  50 55 5 

14 Pensionan (PNS /TNI/ POLRI)  10 0 0 

15 Bengkel  4 4 0 

16 Peternak Sapi Biasa 120 150 40 

17 Peternak Kambing  17 5 1 

18 Peternak Bebek/Itik 2 10 2 

19 Peternak Ayam 116 200 39 

 

Wilayah Kecamatan Kwandang sebagian besar adalah perbukitan rendah dan daratan 

tinggi yang tersebar pada ketinggian 0 - 1.800 meter diatas permukaan laut, Keadaan topografi 

didominasi oleh kemiringan 15-40° (60-70%). kondisi ini menjadikan sebagian besar penduduk 

Desa menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian baik sebagai petani penggarap, maupun 

sebagai buruh tani. Hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian 

besar penduduk Desa Posso, Bulalo maupun Desa Pontolo Atas, bekerja di sektor pertanian baik 

sebagai petani penggarap maupun buruh. Selain itu, potensi lain yang dimiliki oleh Kecamatan 

Kwandang adalah garis pantai dengan panjang mencapai 18 km yang langsung berhadapan 

dengan Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik. Potensi ini menjadikan sebagian penduduk Desa 

yang berada di kawasan Desa Bulalo menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan dan 

kelautan. Selain petani dan nelayan, sebagian penduduk di ketiga Desa juga bekerja sebagai 

peternak yang di dominasi oleh sapi dan ayam sebagai hewan ternaknya. 

Letak Kecamatan Kwandang sebagai Ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten 

Gorontalo Utara menjadikan jumlah penduduk yang bekerja sebagai PNS serta pegawai honorer di 

Desa Posso dan Bulalo lebih banyak dibandingkan dengan Desa di Kecamatan lainnya. Selain itu, 

dalam Tabel 3 dapat dilihat bahwa 103 penduduk Desa Posso adalah TNI/ABRI, jumlah yang tidak 

lazim. Hal ini disebabkan keberadaan Markas Kompi TNI di Desa Posso. 
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Infrastruktur 

a) Sekolah 

Sekolah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pengembangan dan pertumbuhan 

pendidikan suatu wilayah dan upaya mewujudkan pemerataan pembangunan pendidikan serta 

peningkatan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia sebagai insan pembanguan. 

Sekolah digunakan sebagai prasarana pendidikan, dengan tersedianya sekolah akan sangat 

mendukung perkembangan bidang pendidikan di Desa. Informasi keberadaan sekolah sebagai 

prasarana pendidikan yang menunjang pembangunan di Desa dibutuhkan dalam perumusan 

model tata kelola Desa. Dalam penelitian ini diketahui bahwa keberadaan sekolah baik sekolah 

dasar maupun sekolah menengah sangat minim keberadaannya sebagaimana yang 

ditampilkan pada Gambar 9. 

Pada Gambar 9 dapat dilihat bahwa tidak satupun Sekolah menengah pertama maupun 

sekolah menengah atas yang bisa ditemukan baik di Desa Bulalo, Posso maupun Desa Pontolo 

Atas. Bahkan di level pendidikan Dasarpun, keberadaan sekolah Dasar sangat minim, untuk 

Desa Bulalo dengan jumlah penduduk mencapai 2128 sekolah dasar hanya tersedia 2 unit, dan 

Taman kanak-kanak 2 Unit. 

 

Gambar 9 Gambaran umum keberadaan sekolah di Desa Posso, Bulalo maupun Pontolo Atas 

 

b) Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana 

amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 memuat 

jaminan konstitusional hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak asasi 

manusia. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung  jawab terhadap pemenuhan hak atas 

kesehatan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah tanpa terkecuali pemerintah Desa dalam 
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pemenuhan hak atas kesehatan diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan fasilitas 

kesehatan yang layak, serta mudah diakses oleh masyarakat.  

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan dasar 

kesehatan bagi masyarakat dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan 

penduduk. Potret ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Posso, Bulalo maupun 

Desa Pontolo Atas disajikan pada Gambar 10 Tampak bahwa keberadaan fasilitas pelayanan 

kesehatan masih sangat minim, dapat dilihat bahwa hanya Desa Bulalo yang dapat ditemui 

adanya fasilitas rumah sakit, 1 poskesdes,1 polindes dan 3 posyandu, sementara di Desa 

Pontolo Atas hanya ditemui 1 polindes dan 1 posyandu dan Desa Posso hanya terdapat 1 

poskesdes, 1 polindes dan 3 posyandu. 

 

Gambar 10 Potret keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Posso, Bulalo dan Pontolo Atas 

 

c) Fasilitas Olah Raga 

Membangun sarana olahraga adalah salahsatu dari empat program wajib dana Desa. Tiga 

program lainnya adalah menemukan produk unggulan Desa, medirikan BUMDes dan Embung. 

Dari keempatnya, sarana olahraga adalah yang paling jarang dibahas. Kehadiran Sarana 

Olahraga Desa menjadi penting, karena dapat mendukung pemerintah dalam mencetak atlet-

atlet masa depan bangsa.  Memulai dari Desa, adalah satu kesempatan pertama untuk melihat 

potensi atlet muda atau usia dini di Desa. Selama ini, banyak potensi usia muda ada di Desa, 

namun, minimnya sarana olahraga Desa, membuat potensi itu ‘terkubur’. Untuk itu, Sarana 

Olahraga Desa bisa menjadi jembatan menuju atlet nasional dan professional. Dengan 

demikian, masa depan ekonomi anak bangsa melalui olahraga bisa terwujud. 

Potret keberadaan sarana olah raga di Desa Posso, Bulalo dan Pontolo Atas disajikan pada 

Gambar 11. 

http://www.berdesa.com/penetapan-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2018-kemendesa/
http://www.berdesa.com/kenapa-embung-menjadi-prioritas-dana-desa-jawabannya/
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Gambar 11 Potret kondisi sarana olah raga di Desa Posso, Bulalo dan Pontolo Atas 

 

Pada Gambar 11 dapat dilihat bahwa Desa Pontolo Atas tidak memiliki satupun sarana olah 

raga, sedangkan Desa Posso memiliki 1 lapangan sepak bola, 1 lapangan bulu tangkis, dan 1 

tenis meja, sementara untuk Desa Bulalo memiliki 3 sarana olah raga berupa lapangan Volly, 

lapangan bulu tangkis dan 1 tenis meja. 

d) Sarana dan Prasarana Pendukung Perekonomian 

Perekonomian suatu negara menjadi salah satu tolak ukur kemakmuran dan kesejahteraan. 

Pun, di Desa perekonomian menjadi bagian tak terpisahkan dari tolak ukur kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat Desa. Karenanya, diperlukan upaya untuk membangun 

perekonomian di Desa. Hal, ini ditandai dengan kewenangan Desa dalam mengatur 

pemerintahan dan perekonomian secara mandiri. Melalui UU Desa, masyarakat Desa memiliki 

kewenangan untuk melakukan usaha-usaha sebagai upaya pembangunan ekonomi 

Desa. Guna mendukung pertumbuhan ekonomi Desa, maka fasilitas umum di Desa harus 

memadai. Fasilitas umum yang dimaksud adalah fasilitas yang mendukung dan menunjang 

aspek kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Fasilitas ini di antaranya 

adalah; keberadaan pasar Desa sebagai wadah terjadinya transaksi ekonomi. Informasi  

keberadaan fasilitas penunjang perekonomian di Desa Posso, Bulalo maupun Desa Pontolo 

Atas disajikan pada Gambar 12. 

 



41 | Laporan Hasil Penelitian M o d e l  T a t a  K e l o l a  D e s a  C E R I A  
 

 

Gambar 12 Potret Keberadaan fasilitas penunjang perekonomian Desa Posso, Bulalo dan Pontolo Atas 

Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 8, diketahui bahwa sebagian besar fasilitas 

penunjang perekonomian yang diusahakan sendiri sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli 

hanya didominasi oleh warung atau kedai yang mencapai 20 unit di Desa Posso, selain kedai, 

warung kelontong juga menjadi fasilitas penunjang perekonomian warga Desa, keberadaan 

pasar dengan bangunan semi permanen hanya ditemukan 1 unit di Desa Posso, dan tidak 

ditemukan baik di Desa Bulalo maupun di Desa Pontolo Atas. Untuk fasilitas penunjang 

perekonomian lainnya seperti pertokoan dan pasar dengan bangunan permanen tidak dapat 

ditemukan baik di Desa Posso, Bulalo maupun di Desa Pontolo Atas. 

e) Potensi Usaha yang dikembangkan Penduduk Desa 

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan masyarakat Desa sebagai sasaran 

sekaligus pelaku pembangunan Desa, sedangkan pemerintahan Desa berperan sebagai 

penggerak pembangunan dan pemberdayaan Desa guna mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Kehadiran pelaku usaha kecil merupakan faktor penting dalam rangka 

peningkatan pendapatan keluarga serta penopang perekonomian di Desa. Gambaran ragam 

potensi kegiatan usaha yang digagas oleh penduduk Desa Posso, Bulalo dan Desa Posso 

disajikan pada Gambar 13. 
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Gambar 13 Ragam Usaha Kecil Menengah yang digagas oleh masyarakat Desa Posso, Bulalo dan 
Pontolo Atas 

Berdasarkan informasi yang tercantum pada Gambar 9, diketahui bahwa usaha kecil yang 

dijalankan oleh penduduk Desa Pontolo hanyalah usaha pembuatan kue, dan di Desa Posso 

hanya usaha jual beli kopra sementara di Desa Bulalo terdapat 3 jenis usaha kecil dibidang 

ekonomi yang dikembangkan oleh penduduk Desa Bulalo adalah usaha pembuatan batakotikar 

dan pengeringan ikan. 

f) Jaringan listrik 

Ketersediaan listrik menjadi bagian penting faktor pendorong daya ekonomi masyarakat 

Ketersediaan listrik menjadi bagian penting faktor pendorong daya ekonomi masyarakat Desa. 

Listrik merupakan bagian dari infrastruktur dasar yang dibutuhkan selain air bersih dan sanitasi. 

Keberadaan listrik dapat menggerakkan akses pelayanan dasar seperti pendidikan dan 

kesehatan. Ada korelasi kuat antara rasio elektrifikasi dan kemiskinan. Apabila suatu kelompok 

masyarakat bisa mengakses listrik, mereka juga mampu mengakses air bersih dan sanitasi 

dengan pompa air. Selain itu, listrik bisa menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, misalnya alat 

pengolah makanan. Manfaat elektrifikasi untuk penanggulangan kemiskinan dan pembangunan 

adalah: memastikan ketersediaan pangan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki akses 

terhadap sanitasi dan air bersis, memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan, memperbaiki 

kualitas pendidikan, dan mengurangi kesenjagan antar gender. Informasi tentang kondisi 

elektrifikasi di Desa Posso, Bulalo dan Desa Pontolo Atas disajikan pada Gambar 14. 

Data yang tercantum pada Gambar 14 memberikan informasi bahwa sebagian besar penduduk 

di Desa Posso, Bulalo maupun Desa pontolo Atas telah menggunakan jaringan listrik milik PLN, 

meskipun terda[pat beberapa keluarga yang bukan merupan pengguna listrik. 
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Gambar 14 Gambaran umum kondisi Elektrifikasi Desa Posso, Bulalo dan Pontolo Atas 

 

Potensi Sumber daya Alam 

Kekayaan alam memberikan tantangan dan kesempatan untuk membawa ekonomi Desa ke arah 

pembangunan berkelanjutan. Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat sebenarnya 

adalah stimulan kepada Desa agar mampu mengelola sumber daya alam yang dimiliki untuk 

menjamin kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang akan bermuara pada 

kemandirian Desa. Pengelolaan sumber daya alam dengan bertanggung jawab, lestari, dan adil 

akan memastikan bahwa kekayaan ini berguna untuk banyak pihak – bukan hanya sebagian orang 

– dan bahwa manfaat jangka panjang akan lebih dari mengkompensasi dampak 

eksploitasi. Informasi tentang potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Posso, Bulalo 

maupun Desa Pontolo Atas disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 4 Potensi Sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Posso, Bulalo dan Desa Pontolo Atas 

No Potensi Sumber daya Alam 

Desa 

Posso Bulalo 
Pontolo 

Atas 

1 Tanah Kas Desa  2 1 5 

2 Tanah Bersertifikat  5 0 0 

3 Jalan (km) 3 10 0 

4 Permukaan / Permukiman (ha) 0 160 256 

5 Perkebunan (ha) 0 25 0 

6 Industri (Ha) 0 0 0 

7 Perkantoran (Ha) 1 2 0 

8 Tanah Wakaf (Ha) 1 0 0 
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No Potensi Sumber daya Alam 

Desa 

Posso Bulalo 
Pontolo 

Atas 

9 Perkebunan rakyat (Ha) 5 24 0 

10 
Tanah Fasilitas Keperluan Umum 
(Ha) 

0 0 0 

11 Lapangan Olahraga (Ha) 1 0 0 

12 Kuburan/Pemakaman (Ha) 0 2 0 

13  Hutan Belukar (Ha) 0 0 0 

14 Hutan Rawa (Ha) 0 0 0 

15 Hutan Bakau / Masin (Ha) 0 35 0 

16 Hutan Wisata (Ha) 0 0 0 

17 Tambak (Ha) 0 0 0 

18 b. Rawa/Pasang Surut (Ha) 0 27 0 

19 Sawah Irigasi Teknis (Ha) 40 150 0 

20 
Sawah Irigasi Setengah Teknis 
(Ha) 

0 26 0 

21 Sawah Irigasi Sederhana (Ha) 0 0 0 

22 Sawah Tadah Hujan (Ha) 1,5 10 0 

23 Sawah Pasang Surut (Ha) 0 14 0 

 

Kapasitas Pemerintah Desa 

Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan  Desa dapat dilihat dari  tata kelola pemerintahan yang 

baik, yang menjadi keharusan bagi setiap Pemerintah Desa untuk mewujudkan Pemerintahan yang 

dapat membawa kehidupan warga/masyarakat alkan lebih berdaya dan mandiri. Kapasitas Desa 

dapat diukur dari Tata kelola Pemerintahan yang baik tentunya dapat dilihat dari indikator-indikator 

tata kelola Pemerintahan itu sendiri, seperti tingkat Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, 

Responsivitas, Demokrasi dan Tingkat Kemajuan Pembangunan.  

Indikator Transparansi untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan menunjukkan bagaimana 

keterbukaan Pemerintahan Desa untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan program 

maupun hal apa saja yang muaranya untuk kesejahtraan masyarakat. Indikator Akuntabilitas 

menjadi faktor penting untukmmengukur bagaimana kinerja para aparat penyelenggaraan 

Pemerintah, klhususnya Pemerintah Desa selama ini dalam menjalankan tugas-tugasnya, semakin 

baik kinerja dari para aparat akan menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitasnya akan semakin baik.  

Indikator Partisipasi dapat dilihat dari seberapa besar ruang yang diberikan oleh Pemerintah Desa 

kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan yang ada di Desa. Antara Pemerintah Desa 

dan masyarakat harus selalu seiring dan sejalan dalam proses pembangunan dan dengan 

melibatkan masyarakat  indikatoir partispasi penyelenggaraan Pemerintahan akan semakin baik.  
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Selanjutnya indikator responsivitas, ditunjukkan oleh tingkat kepekaan Pemerintah Desa dalam 

merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sifatnya menDesak untuk segera direalisasikan, 

bahkan konsep responsivitas hari ini telah bergeser ke arah yang lebih tinggi ukurannya yakni 

seberapa besar keinginan Pemerintah Desa dalam merencanakan kebutuhan masyarakat di masa 

mendatang. Indikator Demokrasi ditunjukkan bagaimana Pemerintah Desa memberikan ruang 

kepada masyarakat dalam akses politik sebesar-besarnya, misalnya dalam pemilihan Kepala Desa 

dengan mengedepankan prinsip Profesionalitas, menjamin pilihan politik warganya tanpa intervensi 

dan sebagainya. Indikator kemajuan pembangunan ditunjukkan dari apa yang selama ini 

Pemerintah Desa telah laksanakan dalam penyediaan Infrastruktur, khususnya yang terkait dengan 

masalah ketersediaan unit usaha dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan bagi 

warga/masyarakat Desa.  

Informasi tentang kapasitas pemerintah Desa Posso, Bulalo dan Pontolo Atas yang berhasil 

dirangkum dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 15. Nampak bahwa Desa Pontolo Atas 

memiliki kapasitas pemerintahan yang masih cenderung lemah (skor 1) pada aspek partisipasi 

penyelenggaraan pemerintah serta pada aspek demokrasi dan sinergitas, untuk transparansi, 

responsifitas, akuntabilitas serta kemajuan pembangunan, Desa Pontolo ada berada pada level 

sedang.  

 

Gambar 15 Potret Kapasitas Pemerintahan Desa Posso, Bulalo dan Pontolo Atas 

 

 

 

 

 



46 | Laporan Hasil Penelitian M o d e l  T a t a  K e l o l a  D e s a  C E R I A  
 

2. Kecamatan Anggrek 

Kecamatan Anggrek merupakan salah satu kecamat tang berada di wilayah administrasi 

Kabupaten Gorontalo Utara yang terdiri atas 15 Desa. Dalam penelitian ini, dilakukan penelusuran 

terhadap 3 Desa yang dipilih secara acak (random) untuk memotret gambaran umum dan potensi 

Desa. Gambaran umum dan potensi Desa dijadikan sebagai masukkan dalam perumusan model 

tata kelola Desa CERIA. Adapun Desa yang terpilih adalah Desa Tolango, Desa Dudepo dan Desa 

Tutuwoto.  

Gambaran demografi kependudukan Desa Tolango, Dudepo dan Tutuwoto disajikan pada 

Gambar 16, dapat dilihat bahwa Desa Tolango dengan jumlah penduduk mencapai 2016 jiwa, 528 

kepala keluarga, merupakan Desa dengan jumlah penduduk terbesar dibanding Desa Dudepo 

maupun Desa Tutuwoto. Jumlah penduduk yang mencapai 2128 jiwa menjadikan Desa Tutuwoto 

sebagai Desa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 225 jiwa/km2, lebih tinggi dibanding 

Desa Dudepo dan Tolango meskipun antara jumlah penduduk tidak selamanya berbanding lurus 

dengan tingkat kepadatan penduduk. 

 

 

Gambar 16 Gambaran kondisi demografi Desa Dudepo, Tolango dan Tutuwoto 

Dalam tata kelola Desa perlu juga memperhatikan perbandingan antara jumlah penduduk 

laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini disajikan data perbandingan jumlah 

laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat pada Gambar 17. Nampak bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang berarti antara jumlah laki-laki dan perempuan. 

 



47 | Laporan Hasil Penelitian M o d e l  T a t a  K e l o l a  D e s a  C E R I A  
 

 

Gambar 17 Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan perempuan 

 

Mata Pencaharian 

Kemandirian suatu Desa tidak lepas dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya, 

sementara tingkat kesejahteraan sendiri berkaitan erat dengan tingkat pendapatan dan mata 

pencaharian masyarakatnya. Oleh karena itu, informasi tentang mata pencaharian penduduk baik 

di Desa Dudepo, Tutuwoto maupun Tolango dibutuhkan dalam perumusan model tata kelola Desa, 

sehingga harus disajikan dalam hasil penelitian ini sebagaimana tercantum pada Gambar 18. 

Sebagian besar penduduk Desa Tolango dan Tutuwoto bermata pencaharian sebagai petani dan 

nelayan. Untuk Desa Dudepo, kondisi geografisnya yang dielilingi oleh laout, menyebabkan 

sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. 

 

Gambar 18 Potret Mata Pencaharian Penduduk Desa Dudepo, Tolango, dan Tututwoto 

Infrastruktur 

a) Sekolah 

Sekolah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pengembangan dan pertumbuhan 

pendidikan suatu wilayah dan upaya mewujudkan pemerataan pembangunan pendidikan serta 

peningkatan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia sebagai insan pembanguan. 
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Sekolah digunakan sebagai prasarana pendidikan, dengan tersedianya sekolah akan sangat 

mendukung perkembangan bidang pendidikan di Desa. Informasi keberadaan sekolah sebagai 

prasarana pendidikan yang menunjang pembangunan di Desa dibutuhkan dalam perumusan 

model tata kelola Desa. Dalam penelitian ini diketahui bahwa keberadaan sekolah baik sekolah 

dasar maupun sekolah menengah sangat minim keberadaannya sebagaimana yang 

ditampilkan pada Gambar 19. 

Pada Gambar 19 dapat dilihat bahwa tidak satupun Sekolah dasar, menengah pertama 

maupun sekolah menengah atas yang bisa ditemukan baik di Desa Tutuwoto, Bahkan di level 

pendidikan Dasarpun, keberadaan sekolah Dasar sangat minim, untuk Desa Tolango dengan 

jumlah penduduk mencapai 2016 sekolah dasar hanya tersedia 1 unit. 

 

Gambar 19 Potret keberadaan sekolah di Desa Dudepo, Tolango dan Tutuwoto 

b) Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana 

amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 memuat 

jaminan konstitusional hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak asasi 

manusia. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung  jawab terhadap pemenuhan hak atas 

kesehatan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah tanpa terkecuali pemerintah Desa dalam 

pemenuhan hak atas kesehatan diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan fasilitas 

kesehatan yang layak, serta mudah diakses oleh masyarakat.  

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan dasar 

kesehatan bagi masyarakat dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan 

penduduk. Potret ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Dudepo, Tutuwoto 

maupun Desa Tolango disajikan pada Gambar 20. Tampak bahwa keberadaan fasilitas 

pelayanan kesehatan masih sangat minim, tidak dapat ditemui keberadaan fasilitas kesehatan 
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lengkap, bahkan yang tersedia hanyalah posyandu di tiap Desa dan hanya 1 Polindes di Desa 

Tutuwoto 

 

Gambar 20 Potret keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Dudepo, Desa Tolango 
dan Desa Tutuwoto 

 

c) Fasilitas Olah Raga 

Membangun sarana olahraga adalah salahsatu dari empat program wajib dana Desa. Tiga 

program lainnya adalah menemukan produk unggulan Desa, medirikan BUMDes dan Embung. 

Dari keempatnya, sarana olahraga adalah yang paling jarang dibahas. Kehadiran Sarana 

Olahraga Desa menjadi penting, karena dapat mendukung pemerintah dalam mencetak atlet-

atlet masa depan bangsa.  Memulai dari Desa, adalah satu kesempatan pertama untuk melihat 

potensi atlet muda atau usia dini di Desa. Selama ini, banyak potensi usia muda ada di Desa, 

namun, minimnya sarana olahraga Desa, membuat potensi itu ‘terkubur’. Untuk itu, Sarana 

Olahraga Desa bisa menjadi jembatan menuju atlet nasional dan professional. Dengan 

demikian, masa depan ekonomi anak bangsa melalui olahraga bisa terwujud. Potret 

keberadaan sarana olah raga di Desa Dudepo, Tutuwoto dan Tolango disajikan pada Gambar 

21. 

http://www.berdesa.com/penetapan-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2018-kemendesa/
http://www.berdesa.com/kenapa-embung-menjadi-prioritas-dana-desa-jawabannya/
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Gambar 21 Potret keberadaan fasilitas Olahraga di Desa Dudepo, Desa Tolango dan Desa Tutuwoto 

d) Sarana dan Prasarana Pendukung Perekonomian 

Perekonomian suatu negara menjadi salah satu tolak ukur kemakmuran dan kesejahteraan. 

Pun, di Desa perekonomian menjadi bagian tak terpisahkan dari tolak ukur kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat Desa. Karenanya, diperlukan upaya untuk membangun 

perekonomian di Desa. Hal, ini ditandai dengan kewenangan Desa dalam mengatur 

pemerintahan dan perekonomian secara mandiri. Melalui UU Desa, masyarakat Desa memiliki 

kewenangan untuk melakukan usaha-usaha sebagai upaya pembangunan ekonomi 

Desa. Guna mendukung pertumbuhan ekonomi Desa, maka fasilitas umum di Desa harus 

memadai. Fasilitas umum yang dimaksud adalah fasilitas yang mendukung dan menunjang 

aspek kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Fasilitas ini di antaranya 

adalah; keberadaan pasar Desa sebagai wadah terjadinya transaksi ekonomi. Informasi  

keberadaan fasilitas penunjang perekonomian di Desa Dudepo, Tutuwoto maupun Desa 

Tolango disajikan pada Gambar 22. 

 

Gambar 22 Gambaran keberadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi Desa Dudepo, 
Tolango dan Tutuwoto 
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Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 22, diketahui bahwa sebagian besar fasilitas 

penunjang perekonomian yang diusahakan sendiri sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli 

hanya didominasi oleh warung atau toko kelontong yang mencapai 25 unit di Desa Dudepo, 

selain kedai, warung kelontong juga menjadi fasilitas penunjang perekonomian warga Desa, 

keberadaan pasar dengan bangunan semi permanen hanya ditemukan 1 unit di Desa Tolango, 

dan tidak ditemukan baik di Desa Tutuwoto maupun di Desa Dudepo. Untuk fasilitas penunjang 

perekonomian lainnya seperti pertokoan dan pasar dengan bangunan permanen tidak dapat 

ditemukan baik di Desa Dudepo, Tutuwoto maupun di Desa Tolango. 

 

e) Potensi Usaha yang dikembangkan Penduduk Desa 

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan masyarakat Desa sebagai sasaran 

sekaligus pelaku pembangunan Desa, sedangkan pemerintahan Desa berperan sebagai 

penggerak pembangunan dan pemberdayaan Desa guna mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Kehadiran pelaku usaha kecil merupakan faktor penting dalam rangka 

peningkatan pendapatan keluarga serta penopang perekonomian di Desa. Gambaran ragam 

potensi kegiatan usaha yang digagas oleh penduduk Desa Dudepo, Tutuwoto dan Desa 

Dudepo disajikan pada Gambar 23. 

 

Gambar 23 Potret keberadaan Usaha kecil yang didirikan oleh masyarakat Desa Dudepo, Tolango dan 
Tutuwoto 

Berdasarkan informasi yang tercantum pada Gambar 23, diketahui bahwa usaha kecil yang 

dijalankan oleh penduduk Desa Dudepo hanyalah usaha pembuatan kue dan pengeringan 

ikan. Usaha pengeringan ikan tampak lebih banyak dikarenakan letak geografis Desa Dudepo 



52 | Laporan Hasil Penelitian M o d e l  T a t a  K e l o l a  D e s a  C E R I A  
 

yang berada di Pulau kecil laut sulawesi. dan di Desa Tutuwato hanya usaha pembuatan kue 

sementara di Desa Tolango terdapat 4 jenis usaha kecil dibidang ekonomi yang dikembangkan 

oleh penduduk Desa yakni  usaha pembuatan kue, batako, batu bata dan Meubel. 

f) Jaringan listrik 

Ketersediaan listrik menjadi bagian penting faktor pendorong daya ekonomi masyarakat 

Ketersediaan listrik menjadi bagian penting faktor pendorong daya ekonomi masyarakat Desa. 

Listrik merupakan bagian dari infrastruktur dasar yang dibutuhkan selain air bersih dan sanitasi. 

Keberadaan listrik dapat menggerakkan akses pelayanan dasar seperti pendidikan dan 

kesehatan. Ada korelasi kuat antara rasio elektrifikasi dan kemiskinan. Apabila suatu kelompok 

masyarakat bisa mengakses listrik, mereka juga mampu mengakses air bersih dan sanitasi 

dengan pompa air. Selain itu, listrik bisa menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, misalnya alat 

pengolah makanan. Manfaat elektrifikasi untuk penanggulangan kemiskinan dan pembangunan 

adalah: memastikan ketersediaan pangan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki akses 

terhadap sanitasi dan air bersis, memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan, memperbaiki 

kualitas pendidikan, dan mengurangi kesenjagan antar gender. Informasi tentang kondisi 

elektrifikasi di Desa Dudepo, Tutuwoto dan Desa Tolango disajikan pada Gambar 24. 

Data yang tercantum pada Gambar 24 memberikan informasi bahwa sebagian besar penduduk 

di Desa Tutuwoto maupun Desa Tolango telah menggunakan jaringan listrik milik PLN, 

meskipun terda[pat beberapa keluarga yang bukan merupan pengguna listrik. Kondisi berbeda 

terjadi di Desa Dudepo dimana sebagian besar penduduknya merupakan pengguna listrik non 

PLN. 

 

Gambar 24 Kondisi Elektrifikasi Desa Dudepo, Tolango dan Tutuwoto 

Kapasitas Pemerintah Desa 

Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan  Desa dapat dilihat dari  tata kelola pemerintahan yang 

baik, yang menjadi keharusan bagi setiap Pemerintah Desa untuk mewujudkan Pemerintahan yang 
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dapat membawa kehidupan warga/masyarakat alkan lebih berdaya dan mandiri. Kapasitas Desa dapat 

diukur dari Tata kelola Pemerintahan yang baik tentunya dapat dilihat dari indikator-indikator tata 

kelola Pemerintahan itu sendiri, seperti tingkat Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Responsivitas, 

Demokrasi dan Tingkat Kemajuan Pembangunan. Informasi tentang kapasitas pemerintah Desa 

Dudepo, Tutuwoto dan Tolango yang berhasil dirangkum dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 

11. Nampak bahwa Desa masih memiliki kapasitas pemerintahan yang masih cenderung lemah (skor 

1) pada aspek partisipasi penyelenggaraan pemerintah serta pada aspek demokrasi dan sinergitas, 

untuk transparansi, responsifitas, akuntabilitas serta kemajuan pembangunan. 

 

 

Gambar 25 Kapasitas Pemerintahan Desa Dudepo, Tutuwoto dan Tolango 

 

3. Kecamatan Monano 

Kecamatan Monano merupakan wilayah yang berada di wilayah Kabupaten Gorontalo 

Utara yang terdiri atas 10 Desa. Dalam penelitian ini, dilakukan penelusuran terhadap 3 Desa yang 

dipilih secara acak (random) untuk memotret gambaran umum dan potensi Desa. Gambaran 

umum dan potensi Desa dijadikan sebagai masukkan dalam perumusan model tata kelola Desa 

CERIA. Adapun Desa yang terpilih adalah Desa Mokonowu, Desa Zuriyati dan Desa Tolitehuyu. 

Batas-batas administratif ketiga Desa tersebut disajikan dalam Tabel 5. 

 

Tabel 5 Batas-batas wilayah Desa Mokonowu, Zuriyati dan Desa Tolitehuyu 

Batas Wilayah 
Desa 

Mokonowu Zuriati Tolitehuyu 

Sebelah Utara  Kec Monano Desa Monano Laut Sulawesi 

Sebelah Selatan  Desa Paris Desa Lakeya Desa Monas 

Sebelah Barat  Desa Zuriati Desa Monas Desa Dunu 
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Batas Wilayah 
Desa 

Mokonowu Zuriati Tolitehuyu 

SebelahTimur  Desa Tudi Desa Mokonowu Desa Sogu 

 

Gambaran demografi kependudukan Desa Mokonowu, Zuriyati dan Tolitehuyu disajikan pada 

Gambar 26, dapat dilihat bahwa Desa Mokonowu memiliki jumlah penduduk mencapai 623 jiwa, 

176 kepala keluarga, merupakan Desa dengan jumlah penduduk terbesar dibanding Desa 

Tolitehuyu maupun Desa Zuriyati.  

 

Gambar 26 Gambaran kondisi demografi Desa Mokonowu, Tolitehuyu dan Zuriyati 

Dalam tata kelola Desa perlu juga memperhatikan perbandingan antara jumlah penduduk 

laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini disajikan data perbandingan jumlah 

laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat pada Gambar 26. Nampak bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang berarti antara jumlah laki-laki dan perempuan. 

 

 

Gambar 26 Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan perempuan Desa Mokonowu, Zuriyati dan Tolitehuyu 
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Tingkat Pendidikan 

Keunggulan suatu bangsa tidak lagi bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada 

keunggulan sumber daya manusia, yaitu tenaga terdidik yang mampu menjawab tantangan-

tantangan yang sangat cepat. Atas dasar ini, pendidikan menduduki posisi sentral dalam 

pembangunan tidak terkecuali pembangunan yang dilaksanakan di Desa, karena sasarannya 

adalah peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan alur tengah 

pembangunan di Desa dari seluruh sektor pembangunan. Mengacu pada hal tersebut, dalam 

penyusunan model tata kelola Desa turut dipotret tingkat pendidikan di Desa Mokonowu, 

Tolitehuyu dan seperti yang disajikan pada Gambar 27.  

Data yang disajikan pada Gambar 27 memberikan gambaran kondisi terkini tingkat 

pendidikan baik di Desa Mokonowu, Tolitehuyu maupun Zuriyati, yang sebagian besar masih 

berada pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Baik di Desa Mokonowudan dan Zuriyati, 

jumlah penduduk bertaraf pendidikan sekolah dasar masih lebih besar dibanding jumlah penduduk 

berpendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Dari Gambar 27 juga ditemukan informasi 

bahwa jumlah penduduk berpendidikan tinggi (S1, S2-S3) masih sangat minim penduduk Desa 

tersebut yang berpendidikan tinggi. 

 

 

Gambar 27 Gambaran umum tingkat pendidikan penduduk Desa Mokonowu, Zuriyati dan Tolitehuyu 

Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas 

masyarakat yang bermuara pada kemandirian Desa. Pendidikan memberi kontribusi secara signifikan 

terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi kebenaran yang bersifat aksiomatik. Berbagai kajian 

akademis dan penelitian empiris telah membuktikan keabsahannya. Pendidikan bukan hanya 

melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta 
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menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi 

pertumbuhan ekonomi. Karena itu, investasi di bidang pendidikan tidak saja berfaedah bagi 

perorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. 

Mata Pencaharian 

Kemandirian suatu Desa tidak lepas dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya, sementara 

tingkat kesejahteraan sendiri berkaitan erat dengan tingkat pendapatan dan mata pencaharian 

masyarakatnya. Oleh karena itu, informasi tentang mata pencaharian penduduk baik di Desa 

Mokonowu, Zuriyati maupun Tolitehuyu dibutuhkan dalam perumusan model tata kelola Desa, 

sehingga harus disajikan dalam hasil penelitian ini sebagaimana tercantum pada Tabel 6.  

 

Tabel 6 Informasi Mata Pencaharian Penduduk Desa Mokonowu, Zuriyati dan Desa Tolitehuyu 

Kecamatan Monano, Kab. Gorontalo Utara 

Mata Pencaharian Penduduk 
Desa 

Mokonowu Zuriati Tolitehuyu 

Petani Pekebun Penggarap Tanah (Orang) 165 150 74 

Buruh Tani 0 11 0 

Nelayan (Orang) 3 0 1 

 Pengusaha Sedang (Orang) 0 0 0 

Industri Kecil (Orang) 0 0 0 

Buruh Industri (Orang) 0 0 0 

Buruh Bangunan (Orang) 0 17 1 

Buruh Tambang (Orang) 3 0 0 

Buruh Perkebunan (Orang) 1 0 0 

Pedagang (Orang) 5 13 2 

PNS (Orang) 6 0 0 

 ABRI/TNI (Orang) 0 0 0 

 POLRI (Orang) 7 0 0 

Karyawan Honorer /Guru Honorer (Orang) 0 6 0 

Pensionan (PNS /TNI/ POLRI) (Orang) 0 0 0 

Bengkel (Orang) 0 0 0 

Peternak Sapi Biasa (Orang) 0 27 24 

Peternak Kerbau (Orang) 0 0 0 

Peternak Kambing (Orang) 0 0 0 

Peternak Bebek/Itik (Orang) 0 1 0 

Peternak Ayam (Orang) 0 1 0 

Dll (Orang) 0 0 0 

 

 



57 | Laporan Hasil Penelitian M o d e l  T a t a  K e l o l a  D e s a  C E R I A  
 

Wilayah Kecamatan Monano sebagian besar adalah perbukitan rendah dan daratan tinggi yang 

tersebar pada ketinggian 0 - 1.500 meter diatas permukaan laut, Keadaan topografi didominasi 

oleh kemiringan 15-40° (60-70%). kondisi ini menjadikan sebagian besar penduduk Desa 

menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian baik sebagai petani penggarap, maupun sebagai 

buruh tani. Hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian besar 

penduduk Desa Mokonowu, Zuriyati maupun Desa Tolitehuyu, bekerja di sektor pertanian. 

Infrastruktur 

a) Sekolah 

Sekolah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pengembangan dan pertumbuhan 

pendidikan suatu wilayah dan upaya mewujudkan pemerataan pembangunan pendidikan serta 

peningkatan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia sebagai insan pembanguan. 

Sekolah digunakan sebagai prasarana pendidikan, dengan tersedianya sekolah akan sangat 

mendukung perkembangan bidang pendidikan di Desa. Informasi keberadaan sekolah sebagai 

prasarana pendidikan yang menunjang pembangunan di Desa dibutuhkan dalam perumusan 

model tata kelola Desa. Dalam penelitian ini diketahui bahwa keberadaan sekolah baik sekolah 

dasar maupun sekolah menengah sangat minim keberadaannya sebagaimana yang 

ditampilkan pada Gambar 28. 

Pada Gambar 28 dapat dilihat bahwa tidak satupun Sekolah menengah pertama maupun 

sekolah menengah atas yang bisa ditemukan baik di Desa Mokonowu, Tolitehuyu maupun 

Desa Zuriyati. Bahkan di level pendidikan Dasarpun, keberadaan sekolah Dasar sangat minim, 

untuk Desa Mokonowu dengan tidak ditemukan satupun sekolah level dasar. 

 

 

Gambar 1 Gambaran umum keberadaan sekolah di Desa Mokonowu, Zuriyati dan Tolitehuyu 

 

b) Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
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Kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana 

amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 memuat 

jaminan konstitusional hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak asasi 

manusia. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung  jawab terhadap pemenuhan hak atas 

kesehatan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah tanpa terkecuali pemerintah Desa dalam 

pemenuhan hak atas kesehatan diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan fasilitas 

kesehatan yang layak, serta mudah diakses oleh masyarakat.  

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan dasar 

kesehatan bagi masyarakat dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan 

penduduk. Potret ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Mokonowu, Tolitehuyu 

maupun Desa Zuriyati disajikan pada Gambar 29.  

 

Gambar 2 Potret keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Mokonowu, Zuriyati dan Tolitehuyu 

 

Tampak bahwa keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan masih sangat minim baik di Desa 

Mokonowu, Zuriyati maupun Desa Tolitehuyu, dapat dilihat bahwa tidak ditemukan fasilitas 

pelayan kesehatan lengkap seperti rumah sakit dan puskesmas, di Desa mokonowo hanya 

tersedia 1 1 polindes dan 1 posyandu, sementara di Desa Tolitehuyu  dan zuriyati hanya ditemui 

1 pustu dan 1 posyandu. 

 

c) Fasilitas Olah Raga 

Membangun sarana olahraga adalah salahsatu dari empat program wajib dana Desa. Tiga 

program lainnya adalah menemukan produk unggulan Desa, medirikan BUMDes dan Embung. 

Dari keempatnya, sarana olahraga adalah yang paling jarang dibahas. Kehadiran Sarana 

Olahraga Desa menjadi penting, karena dapat mendukung pemerintah dalam mencetak atlet-

atlet masa depan bangsa.  Memulai dari Desa, adalah satu kesempatan pertama untuk melihat 

http://www.berdesa.com/penetapan-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2018-kemendesa/
http://www.berdesa.com/kenapa-embung-menjadi-prioritas-dana-desa-jawabannya/
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potensi atlet muda atau usia dini di Desa. Selama ini, banyak potensi usia muda ada di Desa, 

namun, minimnya sarana olahraga Desa, membuat potensi itu ‘terkubur’. Untuk itu, Sarana 

Olahraga Desa bisa menjadi jembatan menuju atlet nasional dan professional. Dengan 

demikian, masa depan ekonomi anak bangsa melalui olahraga bisa terwujud. Potret 

keberadaan sarana olah raga di Desa Mokonowu, Tolitehuyu dan Zuriyati disajikan pada 

Gambar 30. 

 

 

Gambar 30 Potret kondisi sarana olah raga di Desa Zuriyati, Mokonowu dan Tolitehuyu 

 

 

 

d) Sarana dan Prasarana Pendukung Perekonomian 

Perekonomian suatu negara menjadi salah satu tolak ukur kemakmuran dan kesejahteraan. Pun, 

di Desa perekonomian menjadi bagian tak terpisahkan dari tolak ukur kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat Desa. Karenanya, diperlukan upaya untuk membangun perekonomian 

di Desa. Hal, ini ditandai dengan kewenangan Desa dalam mengatur pemerintahan dan 

perekonomian secara mandiri. Melalui UU Desa, masyarakat Desa memiliki kewenangan untuk 

melakukan usaha-usaha sebagai upaya pembangunan ekonomi Desa. Guna mendukung 

pertumbuhan ekonomi Desa, maka fasilitas umum di Desa harus memadai. Fasilitas umum yang 

dimaksud adalah fasilitas yang mendukung dan menunjang aspek kehidupan masyarakat dalam 

melakukan kegiatan ekonomi. Fasilitas ini di antaranya adalah; keberadaan pasar Desa sebagai 

wadah terjadinya transaksi ekonomi. Informasi  keberadaan fasilitas penunjang perekonomian di 

Desa Mokonowu, Zuriyati maupun Desa Tolitehuyu disajikan pada Gambar 31. 
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Gambar 31 Potret Keberadaan fasilitas penunjang perekonomian Desa Mokonowu, Zuriyati dan 
Tolitehuyu 

Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 31, diketahui bahwa sebagian besar fasilitas 

penunjang perekonomian yang diusahakan sendiri sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli 

hanya didominasi oleh warung/toko kelontong yang mencapai 15 unit di Desa Tolitehuyu, selain 

kedai atau warung juga menjadi fasilitas penunjang perekonomian warga Desa, tidak ditemukan 

keberadaan pasar dengan bangunan permanen maupun semi permanen serta fasilitas lainnnya 

baik di Desa Mokonowu, Tolitehuyu maupun Desa Zuriyati.  

e) Potensi Usaha yang dikembangkan Penduduk Desa 

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan masyarakat Desa sebagai sasaran 

sekaligus pelaku pembangunan Desa, sedangkan pemerintahan Desa berperan sebagai 

penggerak pembangunan dan pemberdayaan Desa guna mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Kehadiran pelaku usaha kecil merupakan faktor penting dalam rangka peningkatan 

pendapatan keluarga serta penopang perekonomian di Desa. Gambaran ragam potensi kegiatan 

usaha yang digagas oleh penduduk Desa Mokonowu, Tolitehuyu maupun Desa Zuriyati disajikan 

pada Gambar 32. 
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Gambar  32 Ragam Usaha Kecil Menengah yang digagas oleh masyarakat Desa Mokonowu, Zuriyati 
dan Tolitehuyu 

 

Berdasarkan informasi yang tercantum pada Gambar 32, diketahui bahwa usaha kecil yang 

dijalankan oleh penduduk Desa Mokonowu hanyalah usaha pembuatan kue, pembuatan batako, 

kopra dan anyaman. di Desa Tolitehuyu terdapat usaha pembuatan kue, usaha pembuatan atap 

rumbia, kopra, dan usaha pembuatan perahu, sementara di Desa Zuriyati terdapat usaha  

pembuatan kue, pembuatan batako, jual beli kopra dan pembuatan meubel. 

f) Jaringan listrik 

Ketersediaan listrik menjadi bagian penting faktor pendorong daya ekonomi masyarakat 

Ketersediaan listrik menjadi bagian penting faktor pendorong daya ekonomi masyarakat Desa. 

Listrik merupakan bagian dari infrastruktur dasar yang dibutuhkan selain air bersih dan sanitasi. 

Keberadaan listrik dapat menggerakkan akses pelayanan dasar seperti pendidikan dan 

kesehatan. Ada korelasi kuat antara rasio elektrifikasi dan kemiskinan. Apabila suatu kelompok 

masyarakat bisa mengakses listrik, mereka juga mampu mengakses air bersih dan sanitasi 

dengan pompa air. Selain itu, listrik bisa menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, misalnya alat 

pengolah makanan. Manfaat elektrifikasi untuk penanggulangan kemiskinan dan pembangunan 

adalah: memastikan ketersediaan pangan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki akses 

terhadap sanitasi dan air bersis, memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan, memperbaiki 

kualitas pendidikan, dan mengurangi kesenjagan antar gender. Informasi tentang kondisi 

elektrifikasi di Desa Mokonowu, Tolitehuyu dan Desa Zuriyati disajikan pada Gambar 33. 



62 | Laporan Hasil Penelitian M o d e l  T a t a  K e l o l a  D e s a  C E R I A  
 

Data yang tercantum pada Gambar 33 memberikan informasi bahwa sebagian besar penduduk 

di Desa Mokonowu dan Desa Tolitehuyu telah menggunakan jaringan listrik milik PLN, meskipun 

terdapat beberapa keluarga yang bukan merupan pengguna listrik. Konidi berbeda terjadi di Desa 

zuriyati, dimana pengguna listrik PLN hanya separuh dari penduduk Desa, terdapat 58 keluarga 

merupakan pengguna listrik non PLN dan 18 keluarga bukan pengguna listrik. 

 

Gambar 33 Gambaran umum kondisi Elektrifikasi Desa Mokonowu, Zuriyati dan Tolitehuyu 

 

Kapasitas Pemerintah Desa 

Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan  Desa dapat dilihat dari  tata kelola pemerintahan yang 

baik, yang menjadi keharusan bagi setiap Pemerintah Desa untuk mewujudkan Pemerintahan yang 

dapat membawa kehidupan warga/masyarakat alkan lebih berdaya dan mandiri. Kapasitas Desa dapat 

diukur dari Tata kelola Pemerintahan yang baik tentunya dapat dilihat dari indikator-indikator tata 

kelola Pemerintahan itu sendiri, seperti tingkat Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Responsivitas, 

Demokrasi dan Tingkat Kemajuan Pembangunan.  

Indikator Transparansi untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan menunjukkan bagaimana 

keterbukaan Pemerintahan Desa untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan program 

maupun hal apa saja yang muaranya untuk kesejahtraan masyarakat. Indikator Akuntabilitas menjadi 

faktor penting untukmmengukur bagaimana kinerja para aparat penyelenggaraan Pemerintah, 

klhususnya Pemerintah Desa selama ini dalam menjalankan tugas-tugasnya, semakin baik kinerja dari 

para aparat akan menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitasnya akan semakin baik.  

Indikator Partisipasi dapat dilihat dari seberapa besar ruang yang diberikan oleh Pemerintah Desa 

kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan yang ada di Desa. Antara Pemerintah Desa 

dan masyarakat harus selalu seiring dan sejalan dalam proses pembangunan dan dengan melibatkan 

masyarakat  indikatoir partispasi penyelenggaraan Pemerintahan akan semakin baik.  

Selanjutnya indikator responsivitas, ditunjukkan oleh tingkat kepekaan Pemerintah Desa dalam 

merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sifatnya menDesak untuk segera direalisasikan, 
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bahkan konsep responsivitas hari ini telah bergeser ke arah yang lebih tinggi ukurannya yakni 

seberapa besar keinginan Pemerintah Desa dalam merencanakan kebutuhan masyarakat di masa 

mendatang. Indikator Demokrasi ditunjukkan bagaimana Pemerintah Desa memberikan ruang kepada 

masyarakat dalam akses politik sebesar-besarnya, misalnya dalam pemilihan Kepala Desa dengan 

mengedepankan prinsip Profesionalitas, menjamin pilihan politik warganya tanpa intervensi dan 

sebagainya. Indikator kemajuan pembangunan ditunjukkan dari apa yang selama ini Pemerintah Desa 

telah laksanakan dalam penyediaan Infrastruktur, khususnya yang terkait dengan masalah 

ketersediaan unit usaha dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan bagi warga/masyarakat 

Desa.  

Informasi tentang kapasitas pemerintah Desa Mokonowu, Tolitehuyu dan Desa Zuriyati yang berhasil 

dirangkum dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 34. Nampak bahwa Desa Tolitehuyu memiliki 

kapasitas pemerintahan yang masih cenderung lemah (skor 1) pada berbagai aspek selain demokrasi 

dan sinergitas. Pada aspek kemajuan pembangunan, baik Desa Mokonowu, Tolitehuy maupun Desa 

Zuriyati  masih berada pada level lemah (skor 1). 

 

Gambar 3 Potret Kapasitas Pemerintahan Desa Mokonowu, Zuriyati dan Tolitehuyu 

 

 

4. Kecamatan Sumalata Timur 

Kecamatan Sumalata Timur merupakan wilayah yang berada di wilayah Kabupaten 

Gorontalo Utara yang terdiri atas 10 Desa. Dalam penelitian ini, dilakukan penelusuran terhadap 3 

Desa yang dipilih secara acak (random) untuk memotret gambaran umum dan potensi Desa. 

Gambaran umum dan potensi Desa dijadikan sebagai masukkan dalam perumusan model tata 

kelola Desa CERIA. Adapun Desa yang terpilih adalah Desa Buladu, Desa Bubalango dan Desa 

Deme II.  

Gambaran demografi kependudukan Desa Buladu, Bubalango dan Deme II disajikan pada Gambar 

35, dapat dilihat bahwa Desa Bubalango memiliki jumlah penduduk mencapai 829 jiwa, 208 kepala 
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keluarga, merupakan Desa dengan jumlah penduduk terbesar dibanding Desa Deme II maupun 

Desa Buladu.  

 

Gambar 4 Gambaran kondisi demografi Desa Buladu, Bubalango dan Deme II 

Dalam tata kelola Desa perlu juga memperhatikan perbandingan antara jumlah penduduk 

laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini disajikan data perbandingan jumlah 

laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat pada Gambar 36. Nampak bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang berarti antara jumlah laki-laki dan perempuan. 

 

Gambar 5 Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan perempuan Buladu, Bubalango dan Deme II 

 

Mata Pencaharian 

Kemandirian suatu Desa tidak lepas dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya, 

sementara tingkat kesejahteraan sendiri berkaitan erat dengan tingkat pendapatan dan mata 

pencaharian masyarakatnya. Oleh karena itu, informasi tentang mata pencaharian penduduk baik 

di Desa Buladu, Bubalango maupun Deme II dibutuhkan dalam perumusan model tata kelola Desa, 

sehingga harus disajikan dalam hasil penelitian ini sebagaimana tercantum pada Gambar  37 
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Gambar 6 Gambaran umum mata pencaharian penduduk Desa Buladu, Bubalango dan Deme II 

 

Wilayah Kecamatan Sumalata Timur sebagian besar adalah perbukitan rendah dan daratan tinggi 

yang tersebar pada ketinggian 0 - 1.800 meter diatas permukaan laut, Keadaan topografi 

didominasi oleh kemiringan 15-40° (60-70%). kondisi ini menjadikan sebagian besar penduduk 

Desa menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian baik sebagai petani penggarap, maupun 

sebagai buruh tani. Hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian 

besar penduduk Desa Buladu, Bubalango maupun Desa Deme II, bekerja di sektor pertanian. 

Selain bekerja sebagai petani, separuh penduduk di Desa Buladu dan Deme II memilih bekerja 

sebagai nelayan karena kedua Desa tersebut merupakan Desa pesisir yang berbatasan langsung 

dengan laut sulawesi. 

Infrastruktur 

a) Sekolah 

Sekolah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pengembangan dan pertumbuhan 

pendidikan suatu wilayah dan upaya mewujudkan pemerataan pembangunan pendidikan serta 

peningkatan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia sebagai insan pembanguan. 

Sekolah digunakan sebagai prasarana pendidikan, dengan tersedianya sekolah akan sangat 

mendukung perkembangan bidang pendidikan di Desa. Informasi keberadaan sekolah sebagai 

prasarana pendidikan yang menunjang pembangunan di Desa dibutuhkan dalam perumusan 

model tata kelola Desa. Dalam penelitian ini diketahui bahwa keberadaan sekolah baik sekolah 

dasar maupun sekolah menengah sangat minim keberadaannya sebagaimana yang 

ditampilkan pada Gambar 39. 

Pada Gambar 39 dapat dilihat bahwa disetiap Desa dapat ditemukan keberadaan Sekolah 

dasar, bahkan dapat dijumpai sekolah menengah atas di Desa Buladu.  
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Gambar 39 Gambaran umum keberadaan sekolah di Desa Buladu, Bubalango dan Deme II 

 

 

b) Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana 

amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 memuat 

jaminan konstitusional hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak asasi 

manusia. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung  jawab terhadap pemenuhan hak atas 

kesehatan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah tanpa terkecuali pemerintah Desa dalam 

pemenuhan hak atas kesehatan diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan fasilitas 

kesehatan yang layak, serta mudah diakses oleh masyarakat.  

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan dasar 

kesehatan bagi masyarakat dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan 

penduduk. Potret ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Buladu, Deme II maupun 

Desa Bubalango disajikan pada Gambar 40. Tampak bahwa keberadaan fasilitas pelayanan 

kesehatan masih sangat cukup baik di Desa Buladu, Bubalango maupun Desa Deme II, dapat 

dilihat dapat ditemukan fasilitas pelayan kesehatan dasar seperti puskesmas pembantu dan 

poskesdes, serta Posyandu. 
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Gambar 40 Potret keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Buladu, Bubalango dan Deme II  

 

c) Fasilitas Olah Raga 

Membangun sarana olahraga adalah salahsatu dari empat program wajib dana Desa. Tiga 

program lainnya adalah menemukan produk unggulan Desa, medirikan BUMDes dan Embung. 

Dari keempatnya, sarana olahraga adalah yang paling jarang dibahas. Kehadiran Sarana 

Olahraga Desa menjadi penting, karena dapat mendukung pemerintah dalam mencetak atlet-

atlet masa depan bangsa.  Memulai dari Desa, adalah satu kesempatan pertama untuk melihat 

potensi atlet muda atau usia dini di Desa. Selama ini, banyak potensi usia muda ada di Desa, 

namun, minimnya sarana olahraga Desa, membuat potensi itu ‘terkubur’. Untuk itu, Sarana 

Olahraga Desa bisa menjadi jembatan menuju atlet nasional dan professional. Dengan 

demikian, masa depan ekonomi anak bangsa melalui olahraga bisa terwujud. Potret 

keberadaan sarana olah raga di Desa Buladu, Deme II dan Bubalango disajikan pada Gambar 

41. 

 

Gambar 41 Potret kondisi sarana olah raga di Desa Buladu, Bubalango dan Deme II 

http://www.berdesa.com/penetapan-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2018-kemendesa/
http://www.berdesa.com/kenapa-embung-menjadi-prioritas-dana-desa-jawabannya/
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d) Sarana dan Prasarana Pendukung Perekonomian 

Perekonomian suatu negara menjadi salah satu tolak ukur kemakmuran dan kesejahteraan. 

Pun, di Desa perekonomian menjadi bagian tak terpisahkan dari tolak ukur kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat Desa. Karenanya, diperlukan upaya untuk membangun 

perekonomian di Desa. Hal, ini ditandai dengan kewenangan Desa dalam mengatur 

pemerintahan dan perekonomian secara mandiri. Melalui UU Desa, masyarakat Desa memiliki 

kewenangan untuk melakukan usaha-usaha sebagai upaya pembangunan ekonomi 

Desa. Guna mendukung pertumbuhan ekonomi Desa, maka fasilitas umum di Desa harus 

memadai. Fasilitas umum yang dimaksud adalah fasilitas yang mendukung dan menunjang 

aspek kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Fasilitas ini di antaranya 

adalah; keberadaan pasar Desa sebagai wadah terjadinya transaksi ekonomi. Informasi  

keberadaan fasilitas penunjang perekonomian di Desa Buladu, Bubalango maupun Desa Deme 

II disajikan pada Gambar 42. 

 

Gambar 42 Potret Keberadaan fasilitas penunjang perekonomian Desa Buladu, Bubalango dan Deme II 

 

Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 42, diketahui bahwa sebagian besar fasilitas 

penunjang perekonomian yang diusahakan sendiri sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli 

hanya didominasi oleh warung/toko kelontong yang mencapai 16 unit di Desa Buladu, selain 

kedai atau warung juga menjadi fasilitas penunjang perekonomian warga Desa, dapat 

ditemukan keberadaan pasar dengan bangunan semi permanen, di Desa Buladu.  

e) Potensi Usaha yang dikembangkan Penduduk Desa 

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan masyarakat Desa sebagai sasaran 

sekaligus pelaku pembangunan Desa, sedangkan pemerintahan Desa berperan sebagai 

penggerak pembangunan dan pemberdayaan Desa guna mewujudkan kesejahteraan 
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masyarakat. Kehadiran pelaku usaha kecil merupakan faktor penting dalam rangka 

peningkatan pendapatan keluarga serta penopang perekonomian di Desa. Gambaran ragam 

potensi kegiatan usaha yang digagas oleh penduduk Desa Buladu, Deme II maupun Desa 

Bubalango disajikan pada Gambar 43. 

 

Gambar 43 Ragam Usaha Kecil Menengah yang digagas oleh masyarakat Desa Buladu, Bubalango dan 
Deme II  

Berdasarkan informasi yang tercantum pada Gambar 43, diketahui bahwa usaha kecil yang 

dijalankan oleh penduduk Desa Buladu cukup beragam usaha pembuatan kue, pembuatan 

batako, meubel dan banyak ditemukan usaha pembuatan gula aren. di Desa Deme II terdapat 

usaha usaha jual beli kopra, dan usaha pembuatan perahu, sementara di Desa Bubalango 

hanya terdapat usaha  pembuatan meubel. 

f) Jaringan listrik 

Ketersediaan listrik menjadi bagian penting faktor pendorong daya ekonomi masyarakat 

Ketersediaan listrik menjadi bagian penting faktor pendorong daya ekonomi masyarakat Desa. 

Listrik merupakan bagian dari infrastruktur dasar yang dibutuhkan selain air bersih dan sanitasi. 

Keberadaan listrik dapat menggerakkan akses pelayanan dasar seperti pendidikan dan 

kesehatan. Ada korelasi kuat antara rasio elektrifikasi dan kemiskinan. Apabila suatu kelompok 

masyarakat bisa mengakses listrik, mereka juga mampu mengakses air bersih dan sanitasi 

dengan pompa air. Selain itu, listrik bisa menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, misalnya alat 

pengolah makanan. Manfaat elektrifikasi untuk penanggulangan kemiskinan dan pembangunan 

adalah: memastikan ketersediaan pangan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki akses 

terhadap sanitasi dan air bersis, memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan, memperbaiki 
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kualitas pendidikan, dan mengurangi kesenjagan antar gender. Informasi tentang kondisi 

elektrifikasi di Desa Buladu, Deme II dan Desa Bubalango disajikan pada Gambar 43. 

Data yang tercantum pada Gambar 43 memberikan informasi bahwa sebagian besar penduduk 

di Desa Buladu, Bubalango dan Desa Deme II telah menggunakan jaringan listrik milik PLN, 

meskipun terdapat beberapa keluarga yang bukan merupan pengguna listrik.  

 

Gambar 43 Gambaran umum kondisi Elektrifikasi Desa Buladu, Bubalango dan Deme II 

Kapasitas Pemerintah Desa 

Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan  Desa dapat dilihat dari  tata kelola pemerintahan yang 

baik, yang menjadi keharusan bagi setiap Pemerintah Desa untuk mewujudkan Pemerintahan yang 

dapat membawa kehidupan warga/masyarakat alkan lebih berdaya dan mandiri. Kapasitas Desa dapat 

diukur dari Tata kelola Pemerintahan yang baik tentunya dapat dilihat dari indikator-indikator tata 

kelola Pemerintahan itu sendiri, seperti tingkat Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Responsivitas, 

Demokrasi dan Tingkat Kemajuan Pembangunan.  

Indikator Transparansi untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan menunjukkan bagaimana 

keterbukaan Pemerintahan Desa untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan program 

maupun hal apa saja yang muaranya untuk kesejahtraan masyarakat. Indikator Akuntabilitas menjadi 

faktor penting untukmmengukur bagaimana kinerja para aparat penyelenggaraan Pemerintah, 

klhususnya Pemerintah Desa selama ini dalam menjalankan tugas-tugasnya, semakin baik kinerja dari 

para aparat akan menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitasnya akan semakin baik.  

Indikator Partisipasi dapat dilihat dari seberapa besar ruang yang diberikan oleh Pemerintah Desa 

kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan yang ada di Desa. Antara Pemerintah Desa 

dan masyarakat harus selalu seiring dan sejalan dalam proses pembangunan dan dengan melibatkan 

masyarakat  indikatoir partispasi penyelenggaraan Pemerintahan akan semakin baik.  

Selanjutnya indikator responsivitas, ditunjukkan oleh tingkat kepekaan Pemerintah Desa dalam 

merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sifatnya menDesak untuk segera direalisasikan, 
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bahkan konsep responsivitas hari ini telah bergeser ke arah yang lebih tinggi ukurannya yakni 

seberapa besar keinginan Pemerintah Desa dalam merencanakan kebutuhan masyarakat di masa 

mendatang. Indikator Demokrasi ditunjukkan bagaimana Pemerintah Desa memberikan ruang kepada 

masyarakat dalam akses politik sebesar-besarnya, misalnya dalam pemilihan Kepala Desa dengan 

mengedepankan prinsip Profesionalitas, menjamin pilihan politik warganya tanpa intervensi dan 

sebagainya. Indikator kemajuan pembangunan ditunjukkan dari apa yang selama ini Pemerintah Desa 

telah laksanakan dalam penyediaan Infrastruktur, khususnya yang terkait dengan masalah 

ketersediaan unit usaha dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan bagi warga/masyarakat 

Desa.  

Informasi tentang kapasitas pemerintah Desa Buladu, Deme II dan Desa Bubalango yang berhasil 

dirangkum dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 44. Nampak bahwa Desa Deme II memiliki 

kapasitas pemerintahan yang masih cenderung lemah (skor 1) pada berbagai aspek selain demokrasi 

dan sinergitas. Pada aspek kemajuan pembangunan, baik Desa Buladu, Tolitehuy maupun Desa 

Bubalango  masih berada pada level lemah hingga sedang (skor 1). 

 

 

Gambar 7 Potret Kapasitas Pemerintahan Desa Buladu, Bubalango dan Deme II 
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5. Kecamatan Sumalata 

Kecamatan Sumalata  merupakan wilayah yang berada di wilayah Kabupaten Gorontalo 

Utara yang terdiri atas 10 Desa. Dalam penelitian ini, dilakukan penelusuran terhadap 3 Desa yang 

dipilih secara acak (random) untuk memotret gambaran umum dan potensi Desa. Gambaran 

umum dan potensi Desa dijadikan sebagai masukkan dalam perumusan model tata kelola Desa 

CERIA. Adapun Desa yang terpilih adalah Desa Bulontio Barat, Desa Mebongo dan Desa Kasia. 

Batas-batas administratif ketiga Desa tersebut disajikan dalam Tabel 7. 

 

Tabel 7 Batas-batas wilayah Desa Mebongo, Kasia dan Desa Bulontio Barat 

Batas Wilayah 
Desa 

Mebongo Kasia Bulontio Barat 

Sebelah Utara  Desa Bulontio 

Barat 

Laut Sulawesi Laut Sulawesi 

Sebelah Selatan  Desa Dulupi Desa Mohiyolo Desa Mebongo 

Sebelah Barat  Desa Kasia Desa Puncak Mandiri Desa Kasia 

SebelahTimur  Desa Bulontio 

Timur 

Desa Mebongo Desa Bulontio 

Timur 

 

Gambaran demografi kependudukan Desa Bulontio Barat, Mebongo dan Kasia disajikan pada 

Gambar 45, dapat dilihat bahwa Desa Bulontio Barat memiliki jumlah penduduk mencapai 1729 

jiwa, 481 kepala keluarga, merupakan Desa dengan jumlah penduduk terbesar dibanding Desa 

Kasia maupun Desa Mebongo.  

 

Gambar 8 Gambaran kondisi demografi Desa Bulontio Barat, Mebongo dan Kasia 
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Dalam tata kelola Desa perlu juga memperhatikan perbandingan antara jumlah penduduk 

laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini disajikan data perbandingan jumlah 

laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat pada Gambar 45. Nampak bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang berarti antara jumlah laki-laki dan perempuan. 

 

 

Gambar  45 Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan perempuan Bulontio Barat, Mebongo dan 
Kasia 

 

Tingkat Pendidikan 

Keunggulan suatu bangsa tidak lagi bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada 

keunggulan sumber daya manusia, yaitu tenaga terdidik yang mampu menjawab tantangan-

tantangan yang sangat cepat. Atas dasar ini, pendidikan menduduki posisi sentral dalam 

pembangunan tidak terkecuali pembangunan yang dilaksanakan di Desa, karena sasarannya 

adalah peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan alur tengah 

pembangunan di Desa dari seluruh sektor pembangunan. Mengacu pada hal tersebut, dalam 

penyusunan model tata kelola Desa turut dipotret tingkat pendidikan di Desa Bulontio Barat, Kasia 

dan seperti yang disajikan pada Gambar 46.  

Data yang disajikan pada Gambar 46 memberikan gambaran kondisi terkini tingkat 

pendidikan baik di Desa Bulontio Barat, Kasia maupun Mebongo, yang sebagian besar masih 

berada pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Baik di Desa Kasia dan dan Mebongo, 

jumlah penduduk bertaraf pendidikan sekolah dasar masih lebih besar dibanding jumlah penduduk 

berpendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, sebaliknya di Desa Bulontio Barat penduduk 

berpendidikan SMA lebih besar jumlahnya dibanding penduduk berpendidikan sekolah dasar. Dari 

Gambar 46 juga ditemukan informasi bahwa jumlah penduduk berpendidikan tinggi (S1, S2-S3) 

masih sangat minim penduduk Desa tersebut yang berpendidikan tinggi. 

 



74 | Laporan Hasil Penelitian M o d e l  T a t a  K e l o l a  D e s a  C E R I A  
 

 

Gambar 46 Gambaran umum tingkat pendidikan penduduk Desa Bulontio Barat, Mebongo dan Kasia  

 

Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan 

produktivitas masyarakat yang bermuara pada kemandirian Desa. Pendidikan memberi kontribusi 

secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi kebenaran yang bersifat 

aksiomatik. Berbagai kajian akademis dan penelitian empiris telah membuktikan keabsahannya. 

Pendidikan bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim 

bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, investasi di bidang 

pendidikan tidak saja berfaedah bagi perorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan 

masyarakat umum. 

Mata Pencaharian 

Kemandirian suatu Desa tidak lepas dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya, sementara tingkat 

kesejahteraan sendiri berkaitan erat dengan tingkat pendapatan dan mata pencaharian 

masyarakatnya. Oleh karena itu, informasi tentang mata pencaharian penduduk baik di Desa 

Bulontio Barat, Mebongo maupun Kasia dibutuhkan dalam perumusan model tata kelola Desa, 

sehingga harus disajikan dalam hasil penelitian ini sebagaimana tercantum pada Tabel 8.  

 

Tabel 8 Informasi Mata Pencaharian Penduduk Desa Mebongo, Kasia dan Bulontio Timur, 

Kecamatan Sumalata, Kab. Gorontalo Utara 

Mata Pencaharian Mebongo Kasia 
Bulontio 

Barat 

a.         Petani (Orang)   

1)    Petani Pekebun Penggarap Tanah (Orang) 96 181 207 
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Mata Pencaharian Mebongo Kasia 
Bulontio 

Barat 

2)    BuruhTani (Orang) 50 4 120 

b.         Nelayan (Orang) 20 31 250 

c.          Pengusaha Sedang (Orang) 0 9 67 

d.         Industri Kecil (Orang) 0 9 6 

e.         Buruh Industri (Orang) 0 0 0 

f.           Buruh Bangunan (Orang) 8 0 31 

g.         Buruh Tambang (Orang) 1 0 17 

h.         Buruh Perkebunan (Orang) 0 0 7 

i.           Pedagang (Orang) 9 0 21 

j.           PNS (Orang) 10 6 45 

k.          ABRI/TNI (Orang) 76 0 1 

l.           POLRI (Orang) 1 0 4 

m.        Karyawan Honorer /Guru Honorer (Orang) 15 5 43 

n.         Pensionan (PNS /TNI/ POLRI) (Orang) 0 1 5 

o.         Bengkel (Orang) 0 0 1 

p.          Peternak        

1)    Sapi Perah (Orang) 0 0 0 

2)    Sapi Biasa (Orang) 35 0 12 

3)    Kerbau (Orang) 0 0 0 

4)    Kambing (Orang) 1 0 13 

5)    Bebek/Itik (Orang) 0 0 8 

6)    Ayam (Orang) 53 0 80 

7)    Dll (Orang) 0 0 0 

 

 

Wilayah Kecamatan Sumalata  sebagian besar adalah perbukitan rendah dan daratan tinggi yang 

tersebar pada ketinggian 0 - 1.500 meter diatas permukaan laut, Keadaan topografi didominasi 

oleh kemiringan 15-40° (60-70%). kondisi ini menjadikan sebagian besar penduduk Desa 

menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian baik sebagai petani penggarap, maupun sebagai 

buruh tani. Hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 8 menunjukkan bahwa sebagian besar 

penduduk Desa Bulontio Barat, Mebongo maupun Desa Kasia, bekerja di sektor pertanian. 

Disamping bekerja sebagai petani, sebagian besar penduduk di ketiga Desa bekerja sebagai 

nelayan. 

Infrastruktur 

a) Sekolah 

Sekolah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pengembangan dan pertumbuhan 

pendidikan suatu wilayah dan upaya mewujudkan pemerataan pembangunan pendidikan serta 

peningkatan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia sebagai insan pembanguan. 
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Sekolah digunakan sebagai prasarana pendidikan, dengan tersedianya sekolah akan sangat 

mendukung perkembangan bidang pendidikan di Desa. Informasi keberadaan sekolah sebagai 

prasarana pendidikan yang menunjang pembangunan di Desa dibutuhkan dalam perumusan 

model tata kelola Desa. Dalam penelitian ini diketahui bahwa keberadaan sekolah baik sekolah 

dasar maupun sekolah menengah sangat minim keberadaannya sebagaimana yang 

ditampilkan pada Gambar 47. 

Pada Gambar 47 dapat dilihat bahwa tidak satupun Sekolah menengah atas yang bisa 

ditemukan baik di Desa Bulontio Barat, Kasia maupun Desa Mebongo. untuk level pendidikan 

Dasar, di seluruh Desa bisa ditemukan keberadaanya.  

 

Gambar 47 Gambaran umum keberadaan sekolah di Desa Bulontio Barat, Mebongo dan Kasia 

 

b) Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana 

amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 memuat 

jaminan konstitusional hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak asasi 

manusia. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung  jawab terhadap pemenuhan hak atas 

kesehatan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah tanpa terkecuali pemerintah Desa dalam 

pemenuhan hak atas kesehatan diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan fasilitas 

kesehatan yang layak, serta mudah diakses oleh masyarakat.  

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan dasar 

kesehatan bagi masyarakat dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan 

penduduk. Potret ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Bulontio Barat, Kasia 

maupun Desa Mebongo disajikan pada Gambar 47. Tampak bahwa keberadaan fasilitas 

pelayanan kesehatan masih sangat minim baik di Desa Bulontio Barat, Mebongo maupun Desa 
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Kasia, dapat dilihat bahwa tidak ditemukan fasilitas pelayan kesehatan lengkap seperti rumah 

sakit dan puskesmas, di Desa  Bulontio Barat hanya tersedia 1  polindes dan 1 posyandu, 

sementara di Desa Kasia  dan Mebongo hanya ditemui 1 poskesdes dan 1 posyandu. 

 

 

Gambar 47 Potret keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Bulontio Barat, Mebongo dan Kasia 

 

c) Fasilitas Olah Raga 

Membangun sarana olahraga adalah salahsatu dari empat program wajib dana Desa. Tiga 

program lainnya adalah menemukan produk unggulan Desa, medirikan BUMDes dan Embung. 

Dari keempatnya, sarana olahraga adalah yang paling jarang dibahas. Kehadiran Sarana 

Olahraga Desa menjadi penting, karena dapat mendukung pemerintah dalam mencetak atlet-

atlet masa depan bangsa.  Memulai dari Desa, adalah satu kesempatan pertama untuk melihat 

potensi atlet muda atau usia dini di Desa. Selama ini, banyak potensi usia muda ada di Desa, 

namun, minimnya sarana olahraga Desa, membuat potensi itu ‘terkubur’. Untuk itu, Sarana 

Olahraga Desa bisa menjadi jembatan menuju atlet nasional dan professional. Dengan 

demikian, masa depan ekonomi anak bangsa melalui olahraga bisa terwujud. Potret 

keberadaan sarana olah raga di Desa Bulontio Barat, Kasia dan Mebongo disajikan pada 

Gambar 48. 

http://www.berdesa.com/penetapan-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2018-kemendesa/
http://www.berdesa.com/kenapa-embung-menjadi-prioritas-dana-desa-jawabannya/
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Gambar 48 Potret kondisi sarana olah raga di Desa Bulontio Barat, Mebongo dan Kasia 

d) Sarana dan Prasarana Pendukung Perekonomian 

Perekonomian suatu negara menjadi salah satu tolak ukur kemakmuran dan kesejahteraan. 

Pun, di Desa perekonomian menjadi bagian tak terpisahkan dari tolak ukur kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat Desa. Karenanya, diperlukan upaya untuk membangun 

perekonomian di Desa. Hal, ini ditandai dengan kewenangan Desa dalam mengatur 

pemerintahan dan perekonomian secara mandiri. Melalui UU Desa, masyarakat Desa memiliki 

kewenangan untuk melakukan usaha-usaha sebagai upaya pembangunan ekonomi 

Desa. Guna mendukung pertumbuhan ekonomi Desa, maka fasilitas umum di Desa harus 

memadai. Fasilitas umum yang dimaksud adalah fasilitas yang mendukung dan menunjang 

aspek kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Fasilitas ini di antaranya 

adalah; keberadaan pasar Desa sebagai wadah terjadinya transaksi ekonomi. Informasi  

keberadaan fasilitas penunjang perekonomian di Desa Bulontio Barat, Mebongo maupun Desa 

Kasia disajikan pada Gambar 49. 

 

Gambar 49 Potret Keberadaan fasilitas penunjang perekonomian Desa Bulontio Barat, Mebongo dan Kasia  
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Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 49, diketahui bahwa sebagian besar fasilitas 

penunjang perekonomian yang diusahakan sendiri sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli 

hanya didominasi oleh warung/toko kelontong yang mencapai 40 unit di Desa Bulontio Barat, 

selain itu,  kedai atau warung juga menjadi fasilitas penunjang perekonomian warga Desa. Dari 

ketiga Desa hanya ditemukan keberadaan pasar dengan bangunan semi permanen maupun di 

Desa Bulontio Barat dan tidak ditemukan fasilitas lainnnya baik di Desa Bulontio Barat, Kasia 

maupun Desa Mebongo.  

e) Potensi Usaha yang dikembangkan Penduduk Desa 

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan masyarakat Desa sebagai sasaran 

sekaligus pelaku pembangunan Desa, sedangkan pemerintahan Desa berperan sebagai 

penggerak pembangunan dan pemberdayaan Desa guna mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Kehadiran pelaku usaha kecil merupakan faktor penting dalam rangka 

peningkatan pendapatan keluarga serta penopang perekonomian di Desa. Gambaran ragam 

potensi kegiatan usaha yang digagas oleh penduduk Desa Bulontio Barat, Kasia maupun Desa 

Mebongo disajikan pada Gambar 50. 

 

 

Gambar 50 Ragam Usaha Kecil Menengah yang digagas oleh masyarakat Desa Bulontio Barat, 
Mebongo dan Kasia 

 

 

Berdasarkan informasi yang tercantum pada Gambar 50, diketahui bahwa usaha kecil yang 

dijalankan oleh penduduk Desa Bulontio Barat sangat beragam yang didominasi oleh usaha 

pembuatan kue, pembuatan batako, pembuatan cap tikus, kopra meubel dan anyaman hingga 
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pengeringan ikan terdapat di Desa ini. di Desa Kasia terdapat usaha pembuatan kue, usaha 

pembuatan atap rumbia, kopra, dan usaha pembuatan perahu, sementara di Desa Mebongo 

terdapat usaha  pembuatan kue, pembuatan batako, anyaman rotan, pembuatan gula aren 

pembuatan meubel. 

f) Jaringan listrik 

Ketersediaan listrik menjadi bagian penting faktor pendorong daya ekonomi masyarakat 

Ketersediaan listrik menjadi bagian penting faktor pendorong daya ekonomi masyarakat Desa. 

Listrik merupakan bagian dari infrastruktur dasar yang dibutuhkan selain air bersih dan sanitasi. 

Keberadaan listrik dapat menggerakkan akses pelayanan dasar seperti pendidikan dan 

kesehatan. Ada korelasi kuat antara rasio elektrifikasi dan kemiskinan. Apabila suatu kelompok 

masyarakat bisa mengakses listrik, mereka juga mampu mengakses air bersih dan sanitasi 

dengan pompa air. Selain itu, listrik bisa menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, misalnya alat 

pengolah makanan. Manfaat elektrifikasi untuk penanggulangan kemiskinan dan pembangunan 

adalah: memastikan ketersediaan pangan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki akses 

terhadap sanitasi dan air bersis, memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan, memperbaiki 

kualitas pendidikan, dan mengurangi kesenjagan antar gender. Informasi tentang kondisi 

elektrifikasi di Desa Bulontio Barat, Kasia dan Desa Mebongo disajikan pada Gambar 51. 

Data yang tercantum pada Gambar 51 memberikan informasi bahwa sebagian besar penduduk 

di Desa Bulontio Barat dan Desa Kasia telah menggunakan jaringan listrik milik PLN, meskipun 

terdapat beberapa keluarga yang bukan merupan pengguna listrik.  

 

Gambar 51 Gambaran umum kondisi Elektrifikasi Desa Bulontio Barat, Mebongo dan Kasia 
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Kapasitas Pemerintah Desa 

Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan  Desa dapat dilihat dari  tata kelola pemerintahan yang 

baik, yang menjadi keharusan bagi setiap Pemerintah Desa untuk mewujudkan Pemerintahan yang 

dapat membawa kehidupan warga/masyarakat alkan lebih berdaya dan mandiri. Kapasitas Desa dapat 

diukur dari Tata kelola Pemerintahan yang baik tentunya dapat dilihat dari indikator-indikator tata 

kelola Pemerintahan itu sendiri, seperti tingkat Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Responsivitas, 

Demokrasi dan Tingkat Kemajuan Pembangunan.  

Indikator Transparansi untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan menunjukkan bagaimana 

keterbukaan Pemerintahan Desa untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan program 

maupun hal apa saja yang muaranya untuk kesejahtraan masyarakat. Indikator Akuntabilitas menjadi 

faktor penting untukmmengukur bagaimana kinerja para aparat penyelenggaraan Pemerintah, 

klhususnya Pemerintah Desa selama ini dalam menjalankan tugas-tugasnya, semakin baik kinerja dari 

para aparat akan menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitasnya akan semakin baik.  

Indikator Partisipasi dapat dilihat dari seberapa besar ruang yang diberikan oleh Pemerintah Desa 

kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan yang ada di Desa. Antara Pemerintah Desa 

dan masyarakat harus selalu seiring dan sejalan dalam proses pembangunan dan dengan melibatkan 

masyarakat  indikatoir partispasi penyelenggaraan Pemerintahan akan semakin baik.  

Selanjutnya indikator responsivitas, ditunjukkan oleh tingkat kepekaan Pemerintah Desa dalam 

merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sifatnya menDesak untuk segera direalisasikan, 

bahkan konsep responsivitas hari ini telah bergeser ke arah yang lebih tinggi ukurannya yakni 

seberapa besar keinginan Pemerintah Desa dalam merencanakan kebutuhan masyarakat di masa 

mendatang. Indikator Demokrasi ditunjukkan bagaimana Pemerintah Desa memberikan ruang kepada 

masyarakat dalam akses politik sebesar-besarnya, misalnya dalam pemilihan Kepala Desa dengan 

mengedepankan prinsip Profesionalitas, menjamin pilihan politik warganya tanpa intervensi dan 

sebagainya. Indikator kemajuan pembangunan ditunjukkan dari apa yang selama ini Pemerintah Desa 

telah laksanakan dalam penyediaan Infrastruktur, khususnya yang terkait dengan masalah 

ketersediaan unit usaha dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan bagi warga/masyarakat 

Desa.  

Informasi tentang kapasitas pemerintah Desa Bulontio Barat, Kasia dan Desa Mebongo yang berhasil 

dirangkum dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 52. Nampak bahwa Desa Kasia memiliki 

kapasitas pemerintahan yang masih cenderung sedang (skor 2,3) pada berbagai aspek selain 

demokrasi dan sinergitas. Pada aspek kemajuan pembangunan, baik Desa Bulontio Barat, Tolitehuy 

maupun Desa Mebongo  masih berada pada level sedang hingga kuat (skor 2 dan 3). 



82 | Laporan Hasil Penelitian M o d e l  T a t a  K e l o l a  D e s a  C E R I A  
 

 

Gambar 52 Potret Kapasitas Pemerintahan Desa Bulontio Barat, Mebongo dan Kasia 

6. Kecamatan Biau 

Kecamatan Biau merupakan wilayah yang berada di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara 

yang terdiri atas 10 Desa. Dalam penelitian ini, dilakukan penelusuran terhadap 3 Desa yang dipilih 

secara acak (random) untuk memotret gambaran umum dan potensi Desa. Gambaran umum dan 

potensi Desa dijadikan sebagai masukkan dalam perumusan model tata kelola Desa CERIA. 

Adapun Desa yang terpilih adalah Desa Bohulo, Desa Didingga dan Desa Topi.  

Gambaran demografi kependudukan Desa Bohulo, Didingga dan Topi disajikan pada Gambar 53, 

dapat dilihat bahwa Desa Didingga memiliki jumlah penduduk mencapai 674 jiwa, 173 kepala 

keluarga, merupakan Desa dengan jumlah penduduk terbesar dibanding Desa Topi maupun Desa 

Bohulo.  

 

Gambar 53 Gambaran kondisi demografi Desa Bohulo, Didingga dan Topi 
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Dalam tata kelola Desa perlu juga memperhatikan perbandingan antara jumlah penduduk 

laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini disajikan data perbandingan jumlah 

laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat pada Gambar 54. Nampak bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang berarti antara jumlah laki-laki dan perempuan. 

 

Gambar 54 Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan perempuan di Desa Bohulo, 

Didingga dan Topi 

Mata Pencaharian 

Kemandirian suatu Desa tidak lepas dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya, 

sementara tingkat kesejahteraan sendiri berkaitan erat dengan tingkat pendapatan dan mata 

pencaharian masyarakatnya. Oleh karena itu, informasi tentang mata pencaharian penduduk baik 

di Desa Bohulo, Didingga maupun Topi dibutuhkan dalam perumusan model tata kelola Desa, 

sehingga harus disajikan dalam hasil penelitian ini sebagaimana tercantum pada Gambar  55 

 

Gambar 54 Gambaran umum mata pencaharian penduduk Desa Bohulo, Didingga dan Topi 

 

Wilayah Kecamatan Biau sebagian besar adalah perbukitan rendah dan daratan tinggi yang 

tersebar pada ketinggian 0 - 1.800 meter diatas permukaan laut, Keadaan topografi didominasi 

oleh kemiringan 15-40° (60-70%). kondisi ini menjadikan sebagian besar penduduk Desa 

menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian baik sebagai petani penggarap, maupun sebagai 
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buruh tani. Hasil penelitian yang disajikan pada Gambar 54 menunjukkan bahwa sebagian besar 

penduduk Desa Bohulo, maupun Desa Topi, bekerja di sektor pertanian. Selain bekerja sebagai 

petani, separuh penduduk di Desa Bohulo dan Topi memilih bekerja sebagai nelayan karena kedua 

Desa tersebut merupakan Desa pesisir yang berbatasan langsung dengan laut sulawesi. 

Infrastruktur 

a) Sekolah 

Sekolah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pengembangan dan pertumbuhan 

pendidikan suatu wilayah dan upaya mewujudkan pemerataan pembangunan pendidikan serta 

peningkatan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia sebagai insan pembanguan. 

Sekolah digunakan sebagai prasarana pendidikan, dengan tersedianya sekolah akan sangat 

mendukung perkembangan bidang pendidikan di Desa. Informasi keberadaan sekolah sebagai 

prasarana pendidikan yang menunjang pembangunan di Desa dibutuhkan dalam perumusan 

model tata kelola Desa. Dalam penelitian ini diketahui bahwa keberadaan sekolah baik sekolah 

dasar maupun sekolah menengah sangat minim keberadaannya sebagaimana yang ditampilkan 

pada Gambar 55. 

Pada Gambar 55 dapat dilihat bahwa disetiap Desa Bohulo tidakdapat ditemukan keberadaan 

Sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, di Desa Didingga hanya ditemukan 1 unit 

sekolah menengah atas tanpa SD dan SMP. Sedangkan di Desa Topi dapat dijumpai TK 

hingga SD tanpa SMP dan SMA. 

 

 

Gambar 55 Gambaran umum keberadaan sekolah di Desa Bohulo, Didingga dan Topi 
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b) Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan 

yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana amanat 

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 memuat jaminan 

konstitusional hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh 

karena itu, pemerintah bertanggung  jawab terhadap pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat. 

Tanggung jawab pemerintah tanpa terkecuali pemerintah Desa dalam pemenuhan hak atas 

kesehatan diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan yang layak, serta 

mudah diakses oleh masyarakat.  

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan dasar 

kesehatan bagi masyarakat dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan 

penduduk. Potret ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Bohulo, Topi maupun Desa 

Didingga disajikan pada Gambar 56. Tampak bahwa keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan 

masih minim di Desa Bohulo, Didingga maupun Desa Topi, dapat dilihat hanya bisa ditemukan 

fasilitas pelayan kesehatan dasar seperti Polindes dan Posyandu 

 

 

Gambar 56 Potret keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Bohulo, Didingga dan Topi 

 

c) Fasilitas Olah Raga 

Membangun sarana olahraga adalah salahsatu dari empat program wajib dana Desa. Tiga 

program lainnya adalah menemukan produk unggulan Desa, medirikan BUMDes dan Embung. 

Dari keempatnya, sarana olahraga adalah yang paling jarang dibahas. Kehadiran Sarana Olahraga 

Desa menjadi penting, karena dapat mendukung pemerintah dalam mencetak atlet-atlet masa 

depan bangsa.  Memulai dari Desa, adalah satu kesempatan pertama untuk melihat potensi atlet 

http://www.berdesa.com/penetapan-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2018-kemendesa/
http://www.berdesa.com/kenapa-embung-menjadi-prioritas-dana-desa-jawabannya/
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muda atau usia dini di Desa. Selama ini, banyak potensi usia muda ada di Desa, namun, minimnya 

sarana olahraga Desa, membuat potensi itu ‘terkubur’. Untuk itu, Sarana Olahraga Desa bisa 

menjadi jembatan menuju atlet nasional dan professional. Dengan demikian, masa depan ekonomi 

anak bangsa melalui olahraga bisa terwujud. Potret keberadaan sarana olah raga di Desa Bohulo, 

Topi dan Didingga disajikan pada Gambar 57. 

 

Gambar 57 Potret kondisi sarana olah raga di Desa Bohulo, Didingga dan Topi 

 

d) Sarana dan Prasarana Pendukung Perekonomian 

Perekonomian suatu negara menjadi salah satu tolak ukur kemakmuran dan kesejahteraan. Pun, 

di Desa perekonomian menjadi bagian tak terpisahkan dari tolak ukur kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat Desa. Karenanya, diperlukan upaya untuk membangun perekonomian 

di Desa. Hal, ini ditandai dengan kewenangan Desa dalam mengatur pemerintahan dan 

perekonomian secara mandiri. Melalui UU Desa, masyarakat Desa memiliki kewenangan untuk 

melakukan usaha-usaha sebagai upaya pembangunan ekonomi Desa. Guna mendukung 

pertumbuhan ekonomi Desa, maka fasilitas umum di Desa harus memadai. Fasilitas umum yang 

dimaksud adalah fasilitas yang mendukung dan menunjang aspek kehidupan masyarakat dalam 

melakukan kegiatan ekonomi. Fasilitas ini di antaranya adalah; keberadaan pasar Desa sebagai 

wadah terjadinya transaksi ekonomi. Informasi  keberadaan fasilitas penunjang perekonomian di 

Desa Bohulo, Didingga maupun Desa Topi disajikan pada Gambar 58. 
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Gambar 58 Potret Keberadaan fasilitas penunjang perekonomian Desa Bohulo, Didingga dan Topi 

 

Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 58, diketahui bahwa sebagian besar fasilitas 

penunjang perekonomian yang diusahakan sendiri sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli 

masih sangat minim di tiga Desa tersebut, hanya didominasi oleh warung/toko kelontong yang 

mencapai 12 unit di Desa Topi, dan tidak dapat ditemukan keberadaan pasar dengan bangunan 

semi permanen serta prasara penunjang kegiatan perekonomian lainnya.  

e) Potensi Usaha yang dikembangkan Penduduk Desa 

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan masyarakat Desa sebagai sasaran 

sekaligus pelaku pembangunan Desa, sedangkan pemerintahan Desa berperan sebagai 

penggerak pembangunan dan pemberdayaan Desa guna mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Kehadiran pelaku usaha kecil merupakan faktor penting dalam rangka peningkatan 

pendapatan keluarga serta penopang perekonomian di Desa. Gambaran ragam potensi kegiatan 

usaha yang digagas oleh penduduk Desa Bohulo, Topi maupun Desa Didingga disajikan pada 

Gambar 59. 
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Gambar 59 Ragam Usaha Kecil Menengah yang digagas oleh masyarakat Desa Bohulo, 
Didingga dan Topi 

 

Berdasarkan informasi yang tercantum pada Gambar 59, diketahui bahwa usaha kecil yang 

dijalankan oleh penduduk Desa Topi cukup beragam usaha pembuatan kue, pembuatan batako, 

meubel dan banyak ditemukan usaha pembuatan gula aren. di Desa Topi terdapat usaha usaha 

jual beli kopra, dan usaha pembuatan perahu, sementara di Desa Didingga hanya terdapat usaha  

pembuatan meubel. 

f) Jaringan listrik 

Ketersediaan listrik menjadi bagian penting faktor pendorong daya ekonomi masyarakat 

Ketersediaan listrik menjadi bagian penting faktor pendorong daya ekonomi masyarakat Desa. 

Listrik merupakan bagian dari infrastruktur dasar yang dibutuhkan selain air bersih dan sanitasi. 

Keberadaan listrik dapat menggerakkan akses pelayanan dasar seperti pendidikan dan 

kesehatan. Ada korelasi kuat antara rasio elektrifikasi dan kemiskinan. Apabila suatu kelompok 

masyarakat bisa mengakses listrik, mereka juga mampu mengakses air bersih dan sanitasi dengan 

pompa air. Selain itu, listrik bisa menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, misalnya alat pengolah 

makanan. Manfaat elektrifikasi untuk penanggulangan kemiskinan dan pembangunan adalah: 

memastikan ketersediaan pangan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki akses terhadap 

sanitasi dan air bersis, memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan, memperbaiki kualitas 

pendidikan, dan mengurangi kesenjagan antar gender. Informasi tentang kondisi elektrifikasi di  

Desa Bohulo, Topi dan Desa Didingga disajikan pada Gambar 60. 
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Data yang tercantum pada Gambar 60 memberikan informasi bahwa sebagian besar penduduk 

di Desa Bohulo, Didingga dan Desa Topi telah menggunakan jaringan listrik milik PLN, 

meskipun terdapat beberapa keluarga yang bukan merupan pengguna listrik.  

 

Gambar 60 Gambaran umum kondisi Elektrifikasi Desa Bohulo, Didingga dan Topi 

Kapasitas Pemerintah Desa 

Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan  Desa dapat dilihat dari  tata kelola pemerintahan yang 

baik, yang menjadi keharusan bagi setiap Pemerintah Desa untuk mewujudkan Pemerintahan yang 

dapat membawa kehidupan warga/masyarakat alkan lebih berdaya dan mandiri. Kapasitas Desa dapat 

diukur dari Tata kelola Pemerintahan yang baik tentunya dapat dilihat dari indikator-indikator tata 

kelola Pemerintahan itu sendiri, seperti tingkat Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Responsivitas, 

Demokrasi dan Tingkat Kemajuan Pembangunan.  

Indikator Transparansi untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan menunjukkan bagaimana 

keterbukaan Pemerintahan Desa untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan program 

maupun hal apa saja yang muaranya untuk kesejahtraan masyarakat. Indikator Akuntabilitas menjadi 

faktor penting untukmmengukur bagaimana kinerja para aparat penyelenggaraan Pemerintah, 

klhususnya Pemerintah Desa selama ini dalam menjalankan tugas-tugasnya, semakin baik kinerja dari 

para aparat akan menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitasnya akan semakin baik.  

Indikator Partisipasi dapat dilihat dari seberapa besar ruang yang diberikan oleh Pemerintah Desa 

kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan yang ada di Desa. Antara Pemerintah Desa 

dan masyarakat harus selalu seiring dan sejalan dalam proses pembangunan dan dengan melibatkan 

masyarakat  indikatoir partispasi penyelenggaraan Pemerintahan akan semakin baik.  

Selanjutnya indikator responsivitas, ditunjukkan oleh tingkat kepekaan Pemerintah Desa dalam 

merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sifatnya menDesak untuk segera direalisasikan, 
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bahkan konsep responsivitas hari ini telah bergeser ke arah yang lebih tinggi ukurannya yakni 

seberapa besar keinginan Pemerintah Desa dalam merencanakan kebutuhan masyarakat di masa 

mendatang. Indikator Demokrasi ditunjukkan bagaimana Pemerintah Desa memberikan ruang kepada 

masyarakat dalam akses politik sebesar-besarnya, misalnya dalam pemilihan Kepala Desa dengan 

mengedepankan prinsip Profesionalitas, menjamin pilihan politik warganya tanpa intervensi dan 

sebagainya. Indikator kemajuan pembangunan ditunjukkan dari apa yang selama ini Pemerintah Desa 

telah laksanakan dalam penyediaan Infrastruktur, khususnya yang terkait dengan masalah 

ketersediaan unit usaha dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan bagi warga/masyarakat 

Desa.  

Informasi tentang kapasitas pemerintah Desa Bohulo, Topi dan Desa Didingga yang berhasil 

dirangkum dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 61. Nampak bahwa Desa Topi memiliki 

kapasitas pemerintahan yang masih cenderung lemah (skor 1) pada berbagai aspek selain demokrasi 

dan sinergitas. Pada aspek kemajuan pembangunan, baik Desa Bohulo, Tolitehuy maupun Desa 

Didingga  masih berada pada level lemah hingga sedang (skor 1). 

 

Gambar 61 Potret Kapasitas Pemerintahan Desa 

 

7. Kecamatan Tolinggula 

Kecamatan Tolinggula merupakan wilayah yang berada di wilayah Kabupaten Gorontalo 

Utara yang terdiri atas 10 Desa. Dalam penelitian ini, dilakukan penelusuran terhadap 3 Desa yang 

dipilih secara acak (random) untuk memotret gambaran umum dan potensi Desa. Gambaran 

umum dan potensi Desa dijadikan sebagai masukkan dalam perumusan model tata kelola Desa 

CERIA. Adapun Desa yang terpilih adalah Desa Tolinggula Pantai, Desa Tolinggula Tengah dan 

Desa Tolite Jaya.  
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Gambaran demografi kependudukan Desa Tolinggula Pantai, Tolinggula Tengah dan Tolite Jaya 

disajikan pada Gambar 62, dapat dilihat bahwa Desa Tolinggula Tengah memiliki jumlah penduduk 

mencapai 674 jiwa, 173 kepala keluarga, merupakan Desa dengan jumlah penduduk terbesar 

dibanding Desa Tolite Jaya maupun Desa Tolinggula Pantai.  

 

Gambar 62 Gambaran kondisi demografi Desa Tolinggula Pantai, Tolinggula Tengah dan Tolite 
Jaya 

Dalam tata kelola Desa perlu juga memperhatikan perbandingan antara jumlah penduduk 

laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini disajikan data perbandingan jumlah 

laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat pada Gambar 63. Nampak bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang berarti antara jumlah laki-laki dan perempuan. 

 

Gambar 63 Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan perempuan Tolinggula Pantai, 

Tolinggula Tengah dan Tolite Jaya 
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Mata Pencaharian 

Kemandirian suatu Desa tidak lepas dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya, 

sementara tingkat kesejahteraan sendiri berkaitan erat dengan tingkat pendapatan dan mata 

pencaharian masyarakatnya. Oleh karena itu, informasi tentang mata pencaharian penduduk baik 

di Desa Tolinggula Pantai, Tolinggula Tengah maupun Tolite Jaya dibutuhkan dalam perumusan 

model tata kelola Desa, sehingga harus disajikan dalam hasil penelitian ini sebagaimana tercantum 

pada Gambar  64 

 

Gambar 64 Gambaran umum mata pencaharian penduduk Tolinggula Pantai, Tolinggula Tengah dan Tolite Jaya 

 

Wilayah Kecamatan Tolinggula Tengah Kepulauan sebagian besar adalah perbukitan rendah dan 

daratan tinggi yang tersebar pada ketinggian 0 – 1000 meter diatas permukaan laut, Keadaan 

topografi didominasi oleh kemiringan 15-45° (60-70%) yang langsung berbatasan dengan laut 

sulawesi menjadikan sebagian penduduknya bermukim di wilayah Pesisir pantai. kondisi ini 

menjadikan sebagian besar penduduk Desa menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan dan 

pertanian, baik sebagai nelayan maupun sebagai petani. Hasil penelitian yang disajikan pada Gambar 

2 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Tolinggula Pantai, Tolinggula Tengah maupun 

Desa Tolite Jaya, bekerja di sektor pertanian. Selain bekerja sebagai petani, separuh penduduk di 

Desa Tolinggula pantai memilih bekerja sebagai nelayan karena Desa tersebut merupakan Desa 

pesisir yang berbatasan langsung dengan laut sulawesi. 

Infrastruktur 

a) Sekolah 

Sekolah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pengembangan dan pertumbuhan 

pendidikan suatu wilayah dan upaya mewujudkan pemerataan pembangunan pendidikan serta 

peningkatan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia sebagai insan pembanguan. 
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Sekolah digunakan sebagai prasarana pendidikan, dengan tersedianya sekolah akan sangat 

mendukung perkembangan bidang pendidikan di Desa. Informasi keberadaan sekolah sebagai 

prasarana pendidikan yang menunjang pembangunan di Desa dibutuhkan dalam perumusan 

model tata kelola Desa. Dalam penelitian ini diketahui bahwa keberadaan sekolah baik sekolah 

dasar maupun sekolah menengah sangat minim keberadaannya sebagaimana yang ditampilkan 

pada Gambar 65. Pada Gambar 65 dapat dilihat bahwa disetiap Desa dapat ditemukan 

keberadaan sekolah Dasar, dan di Desa Tolinggula pantai dapat ditemukan 3 unit SD, 1 unit 

SMA dan SMP. 

 

Gambar 65 Gambaran umum keberadaan sekolah di Desa Tolinggula Pantai, Tolinggula Tengah dan 
Tolite Jaya 

 

 

b) Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana 

amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 memuat 

jaminan konstitusional hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak asasi 

manusia. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung  jawab terhadap pemenuhan hak atas 

kesehatan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah tanpa terkecuali pemerintah Desa dalam 

pemenuhan hak atas kesehatan diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan fasilitas 

kesehatan yang layak, serta mudah diakses oleh masyarakat.  

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan dasar 

kesehatan bagi masyarakat dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan 

penduduk. Potret ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Tolinggula Pantai, Tolite 

Jaya maupun Desa Tolinggula Tengah disajikan pada Gambar 66. Tampak bahwa keberadaan 

fasilitas pelayanan kesehatan masih minim di Desa Tolinggula Pantai, Tolinggula Tengah 
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maupun Desa Tolite Jaya, dapat dilihat bahwa hanya bisa ditemukan 1 fasilitas fasilitas pelayan 

kesehatan yaitu posyandui masing-masing dan hanya 1 unit poliklinik di Desa Tolite Jaya  

 

Gambar  66 Potret keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Tolinggula Pantai, Tolinggula 
Tengah dan Tolite Jaya 

 

 

c) Fasilitas Olah Raga 

Membangun sarana olahraga adalah salahsatu dari empat program wajib dana Desa. Tiga 

program lainnya adalah menemukan produk unggulan Desa, medirikan BUMDes dan Embung. 

Dari keempatnya, sarana olahraga adalah yang paling jarang dibahas. Kehadiran Sarana 

Olahraga Desa menjadi penting, karena dapat mendukung pemerintah dalam mencetak atlet-

atlet masa depan bangsa.  Memulai dari Desa, adalah satu kesempatan pertama untuk melihat 

potensi atlet muda atau usia dini di Desa. Selama ini, banyak potensi usia muda ada di Desa, 

namun, minimnya sarana olahraga Desa, membuat potensi itu ‘terkubur’. Untuk itu, Sarana 

Olahraga Desa bisa menjadi jembatan menuju atlet nasional dan professional. Dengan demikian, 

masa depan ekonomi anak bangsa melalui olahraga bisa terwujud. Potret keberadaan sarana 

olah raga di Desa Tolinggula Pantai, Tolite Jaya dan Tolinggula Tengah disajikan pada Gambar 

67. 

http://www.berdesa.com/penetapan-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2018-kemendesa/
http://www.berdesa.com/kenapa-embung-menjadi-prioritas-dana-desa-jawabannya/
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Gambar  67 Potret kondisi sarana olah raga di Desa Tolinggula Pantai, Tolinggula Tengah dan Tolite 
Jaya 

d) Sarana dan Prasarana Pendukung Perekonomian 

Perekonomian suatu negara menjadi salah satu tolak ukur kemakmuran dan kesejahteraan. Pun, 

di Desa perekonomian menjadi bagian tak terpisahkan dari tolak ukur kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat Desa. Karenanya, diperlukan upaya untuk membangun perekonomian 

di Desa. Hal, ini ditandai dengan kewenangan Desa dalam mengatur pemerintahan dan 

perekonomian secara mandiri. Melalui UU Desa, masyarakat Desa memiliki kewenangan untuk 

melakukan usaha-usaha sebagai upaya pembangunan ekonomi Desa. Guna mendukung 

pertumbuhan ekonomi Desa, maka fasilitas umum di Desa harus memadai. Fasilitas umum yang 

dimaksud adalah fasilitas yang mendukung dan menunjang aspek kehidupan masyarakat dalam 

melakukan kegiatan ekonomi. Fasilitas ini di antaranya adalah; keberadaan pasar Desa sebagai 

wadah terjadinya transaksi ekonomi. Informasi  keberadaan fasilitas penunjang perekonomian di 

Desa Tolinggula Pantai, Tolinggula Tengah maupun Desa Tolite Jaya disajikan pada Gambar 68. 
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Gambar  68 Potret Keberadaan fasilitas penunjang perekonomian Desa Tolinggula Pantai, Tolinggula Tengah 
dan Tolite Jaya 

 

Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 68, diketahui bahwa sebagian besar fasilitas 

penunjang perekonomian yang diusahakan sendiri sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli 

masih sangat minim di tiga Desa tersebut, hanya didominasi oleh kedai, warung/toko kelontong 

baik di Desa Tolinggula Pantai, Tolinggula Tengah maupun Tolite Jaya, dan tidak dapat 

ditemukan keberadaan pasar serta prasara penunjang kegiatan perekonomian lainnya.  

e) Potensi Usaha yang dikembangkan Penduduk Desa 

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan masyarakat Desa sebagai sasaran 

sekaligus pelaku pembangunan Desa, sedangkan pemerintahan Desa berperan sebagai 

penggerak pembangunan dan pemberdayaan Desa guna mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Kehadiran pelaku usaha kecil merupakan faktor penting dalam rangka peningkatan 

pendapatan keluarga serta penopang perekonomian di Desa. Gambaran ragam potensi kegiatan 

usaha yang digagas oleh penduduk Desa Tolinggula Pantai, Tolite Jaya maupun Desa Tolinggula 

Tengah disajikan pada Gambar 69. 
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Gambar 69 Ragam Usaha Kecil Menengah yang digagas oleh masyarakat Desa Tolinggula Pantai, 
Tolinggula Tengah dan Tolite Jaya 

 

Berdasarkan informasi yang tercantum pada Gambar 69, diketahui bahwa usaha kecil yang 

dijalankan oleh penduduk Desa Tolinggula Pantai, Tolinggula Tengah dan Desa Tolite Jaya 

didominasi oleh usaha pembuatan kue,  pembuatan batu batam jual beli kopra, anyaman tikar 

pembuatan minuman cap tikus dan atap rumbia. 

f) Jaringan listrik 

Ketersediaan listrik menjadi bagian penting faktor pendorong daya ekonomi masyarakat 

Ketersediaan listrik menjadi bagian penting faktor pendorong daya ekonomi masyarakat Desa. 

Listrik merupakan bagian dari infrastruktur dasar yang dibutuhkan selain air bersih dan sanitasi. 

Keberadaan listrik dapat menggerakkan akses pelayanan dasar seperti pendidikan dan 

kesehatan. Ada korelasi kuat antara rasio elektrifikasi dan kemiskinan. Apabila suatu kelompok 

masyarakat bisa mengakses listrik, mereka juga mampu mengakses air bersih dan sanitasi 

dengan pompa air. Selain itu, listrik bisa menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, misalnya alat 

pengolah makanan. Manfaat elektrifikasi untuk penanggulangan kemiskinan dan pembangunan 

adalah: memastikan ketersediaan pangan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki akses 

terhadap sanitasi dan air bersis, memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan, memperbaiki 

kualitas pendidikan, dan mengurangi kesenjagan antar gender. Informasi tentang kondisi 

elektrifikasi di Desa Tolinggula Pantai, Tolite Jaya dan Desa Tolinggula Tengah disajikan pada 

Gambar 70. 
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Data yang tercantum pada Gambar 70 memberikan informasi bahwa hampir seluruh penduduk di 

Desa Tolinggula Pantai, Tolinggula Tengah dan Desa Tolite Jaya telah menggunakan jaringan 

listrik milik PLN, meskipun terdapat beberapa keluarga yang bukan merupan pengguna listrik.  

 

Gambar 70 Gambaran umum kondisi Elektrifikasi Desa Tolinggula Pantai, Tolinggula Tengah dan Tolite 
Jaya  

 

Kapasitas Pemerintah Desa 

Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan  Desa dapat dilihat dari  tata kelola pemerintahan yang 

baik, yang menjadi keharusan bagi setiap Pemerintah Desa untuk mewujudkan Pemerintahan yang 

dapat membawa kehidupan warga/masyarakat alkan lebih berdaya dan mandiri. Kapasitas Desa dapat 

diukur dari Tata kelola Pemerintahan yang baik tentunya dapat dilihat dari indikator-indikator tata 

kelola Pemerintahan itu sendiri, seperti tingkat Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Responsivitas, 

Demokrasi dan Tingkat Kemajuan Pembangunan.  

Indikator Transparansi untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan menunjukkan bagaimana 

keterbukaan Pemerintahan Desa untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan program 

maupun hal apa saja yang muaranya untuk kesejahtraan masyarakat. Indikator Akuntabilitas menjadi 

faktor penting untukmmengukur bagaimana kinerja para aparat penyelenggaraan Pemerintah, 

klhususnya Pemerintah Desa selama ini dalam menjalankan tugas-tugasnya, semakin baik kinerja dari 

para aparat akan menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitasnya akan semakin baik.  

Indikator Partisipasi dapat dilihat dari seberapa besar ruang yang diberikan oleh Pemerintah Desa 

kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan yang ada di Desa. Antara Pemerintah Desa 

dan masyarakat harus selalu seiring dan sejalan dalam proses pembangunan dan dengan melibatkan 

masyarakat  indikatoir partispasi penyelenggaraan Pemerintahan akan semakin baik.  

Selanjutnya indikator responsivitas, ditunjukkan oleh tingkat kepekaan Pemerintah Desa dalam 

merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sifatnya menDesak untuk segera direalisasikan, 

bahkan konsep responsivitas hari ini telah bergeser ke arah yang lebih tinggi ukurannya yakni 
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seberapa besar keinginan Pemerintah Desa dalam merencanakan kebutuhan masyarakat di masa 

mendatang. Indikator Demokrasi ditunjukkan bagaimana Pemerintah Desa memberikan ruang kepada 

masyarakat dalam akses politik sebesar-besarnya, misalnya dalam pemilihan Kepala Desa dengan 

mengedepankan prinsip Profesionalitas, menjamin pilihan politik warganya tanpa intervensi dan 

sebagainya. Indikator kemajuan pembangunan ditunjukkan dari apa yang selama ini Pemerintah Desa 

telah laksanakan dalam penyediaan Infrastruktur, khususnya yang terkait dengan masalah 

ketersediaan unit usaha dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan bagi warga/masyarakat 

Desa.  

Informasi tentang kapasitas pemerintah Desa Tolinggula Pantai, Tolite Jaya dan Desa Tolinggula 

Tengah yang berhasil dirangkum dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 71. Nampak bahwa Desa 

Tolite Jaya memiliki kapasitas pemerintahan yang masih cenderung lemah (skor 1) pada berbagai 

aspek selain demokrasi dan sinergitas. Pada aspek kemajuan pembangunan, baik Desa Tolinggula 

Pantai, Tolitehuy maupun Desa Tolinggula Tengah  masih berada pada level lemah hingga sedang 

(skor 1). 

 

Gambar 71 Potret Kapasitas Pemerintahan Desa Tolinggula Pantai, Tolinggula Tengah dan Tolite Jaya 

 

8. Kecamatan Ponelo Kepulauan 

Kecamatan Ponelo Kepulauan merupakan wilayah yang berada di wilayah Kabupaten Gorontalo 

Utara yang terdiri atas 4 Desa. Dalam penelitian ini, dilakukan penelusuran terhadap 3 Desa yang 

dipilih secara acak (random) untuk memotret gambaran umum dan potensi Desa. Gambaran 

umum dan potensi Desa dijadikan sebagai masukkan dalam perumusan model tata kelola Desa 

CERIA. Adapun Desa yang terpilih adalah Desa Malambe, Desa Ponelo dan Desa Tihengo.  

Gambaran demografi kependudukan Desa Malambe, Ponelo dan Tihengo disajikan pada Gambar 

72, dapat dilihat bahwa Desa Ponelo memiliki jumlah penduduk mencapai 674 jiwa, 173 kepala 
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keluarga, merupakan Desa dengan jumlah penduduk terbesar dibanding Desa Tihengo maupun 

Desa Malambe.  

 

Gambar 72 Gambaran kondisi demografi Desa Malambe, Ponelo dan Tihengo 

Dalam tata kelola Desa perlu juga memperhatikan perbandingan antara jumlah penduduk 

laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini disajikan data perbandingan jumlah 

laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat pada Gambar 73. Nampak bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang berarti antara jumlah laki-laki dan perempuan. 

 

Gambar 73 Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan perempuan 

 

 

Mata Pencaharian 

Kemandirian suatu Desa tidak lepas dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya, 

sementara tingkat kesejahteraan sendiri berkaitan erat dengan tingkat pendapatan dan mata 

pencaharian masyarakatnya. Oleh karena itu, informasi tentang mata pencaharian penduduk baik 



101 | Laporan Hasil Penelitian M o d e l  T a t a  K e l o l a  D e s a  C E R I A  
 

di Desa Malambe, Ponelo maupun Tihengo dibutuhkan dalam perumusan model tata kelola Desa, 

sehingga harus disajikan dalam hasil penelitian ini sebagaimana tercantum pada Gambar 74   

 

Gambar 74 Gambaran umum mata pencaharian penduduk Malambe, Ponelo dan Tihengo 

 

 

Wilayah Kecamatan Ponelo Kepulauan sebagian besar adalah perbukitan rendah dan daratan tinggi 

yang tersebar pada ketinggian 0 – 100 meter diatas permukaan laut, Keadaan topografi didominasi 

oleh kemiringan 15-45° (60-70%) yang langsung berbatasan dengan laut sulawesi menjadikan 

sebagian besar penduduknya bermukim di wilayah Pesisir pantai. kondisi ini menjadikan sebagian 

besar penduduk Desa menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan baik sebagai nelayan, 

maupun sebagai petani. Hasil penelitian yang disajikan pada Gambar 74 menunjukkan bahwa 

sebagian besar penduduk Desa Malambe, Ponelo maupun Desa Tihengo, bekerja di sektor pertanian. 

Selain bekerja sebagai Nelayan, separuh penduduk di Desa Ponelo dan Tihengo memilih bekerja 

sebagai petani karena kedua Desa tersebut merupakan Desa pesisir yang berbatasan langsung 

dengan laut sulawesi. 

Infrastruktur 

a) Sekolah 

Sekolah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pengembangan dan pertumbuhan 

pendidikan suatu wilayah dan upaya mewujudkan pemerataan pembangunan pendidikan serta 

peningkatan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia sebagai insan pembanguan. 

Sekolah digunakan sebagai prasarana pendidikan, dengan tersedianya sekolah akan sangat 

mendukung perkembangan bidang pendidikan di Desa. Informasi keberadaan sekolah sebagai 

prasarana pendidikan yang menunjang pembangunan di Desa dibutuhkan dalam perumusan 

model tata kelola Desa. Dalam penelitian ini diketahui bahwa keberadaan sekolah baik sekolah 

dasar maupun sekolah menengah sangat minim keberadaannya sebagaimana yang ditampilkan 

pada Gambar 75. 
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Pada Gambar 75 dapat dilihat bahwa disetiap Desa dapat ditemukan keberadaan TK hingga 

sekolah Dasar, dan di Desa Ponelo hanya ditemukan 1 unit SMA dan SMP. 

 

 

Gambar 75 Gambaran umum keberadaan sekolah di Desa Malambe, Ponelo dan Tihengo 

 

b) Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana 

amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 memuat 

jaminan konstitusional hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak asasi 

manusia. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung  jawab terhadap pemenuhan hak atas 

kesehatan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah tanpa terkecuali pemerintah Desa dalam 

pemenuhan hak atas kesehatan diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan fasilitas 

kesehatan yang layak, serta mudah diakses oleh masyarakat.  

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan dasar 

kesehatan bagi masyarakat dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan 

penduduk. Potret ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Malambe, Tihengo maupun 

Desa Ponelo disajikan pada Gambar 76. Tampak bahwa keberadaan fasilitas pelayanan 

kesehatan masih minim di Desa Malambe, maupun Desa Tihengo, dapat dilihat bahwa hanya 

bisa ditemukan 1 fasilitas fasilitas pelayan kesehatan yaitu Polindes di masing-masing. Kondisi 

yang sangat berbeda dibanding dengan Desa Ponelo yang terdapat 1 unit Puskesmas dan 1 Unit 

Puskesmas Pembantu. 
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Gambar 76 Potret keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Malambe, Ponelo dan Tihengo 

 

c) Fasilitas Olah Raga 

Membangun sarana olahraga adalah salahsatu dari empat program wajib dana Desa. Tiga 

program lainnya adalah menemukan produk unggulan Desa, medirikan BUMDes dan Embung. 

Dari keempatnya, sarana olahraga adalah yang paling jarang dibahas. Kehadiran Sarana 

Olahraga Desa menjadi penting, karena dapat mendukung pemerintah dalam mencetak atlet-

atlet masa depan bangsa.  Memulai dari Desa, adalah satu kesempatan pertama untuk melihat 

potensi atlet muda atau usia dini di Desa. Selama ini, banyak potensi usia muda ada di Desa, 

namun, minimnya sarana olahraga Desa, membuat potensi itu ‘terkubur’. Untuk itu, Sarana 

Olahraga Desa bisa menjadi jembatan menuju atlet nasional dan professional. Dengan demikian, 

masa depan ekonomi anak bangsa melalui olahraga bisa terwujud. 

Potret keberadaan sarana olah raga di Desa Malambe, Tihengo dan Ponelo disajikan pada 

Gambar 77. 

 

Gambar 78 Potret kondisi sarana olah raga di Desa Malambe, Ponelo dan Tihengo 

http://www.berdesa.com/penetapan-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2018-kemendesa/
http://www.berdesa.com/kenapa-embung-menjadi-prioritas-dana-desa-jawabannya/
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d) Sarana dan Prasarana Pendukung Perekonomian 

Perekonomian suatu negara menjadi salah satu tolak ukur kemakmuran dan kesejahteraan. Pun, 

di Desa perekonomian menjadi bagian tak terpisahkan dari tolak ukur kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat Desa. Karenanya, diperlukan upaya untuk membangun perekonomian 

di Desa. Hal, ini ditandai dengan kewenangan Desa dalam mengatur pemerintahan dan 

perekonomian secara mandiri. Melalui UU Desa, masyarakat Desa memiliki kewenangan untuk 

melakukan usaha-usaha sebagai upaya pembangunan ekonomi Desa. Guna mendukung 

pertumbuhan ekonomi Desa, maka fasilitas umum di Desa harus memadai. Fasilitas umum yang 

dimaksud adalah fasilitas yang mendukung dan menunjang aspek kehidupan masyarakat dalam 

melakukan kegiatan ekonomi. Fasilitas ini di antaranya adalah; keberadaan pasar Desa sebagai 

wadah terjadinya transaksi ekonomi. Informasi  keberadaan fasilitas penunjang perekonomian di 

Desa Malambe, Ponelo maupun Desa Tihengo disajikan pada Gambar 79. 

 

Gambar 79 Potret Keberadaan fasilitas penunjang perekonomian Desa Malambe, Ponelo dan Tihengo 

 

Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 79, diketahui bahwa sebagian besar fasilitas 

penunjang perekonomian yang diusahakan sendiri sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli 

masih sangat minim di tiga Desa tersebut, hanya didominasi oleh kedai, warung/toko kelontong 

baik di Desa Malambe, Ponelo maupun Tihengo, dan tidak dapat ditemukan keberadaan pasar 

serta prasara penunjang kegiatan perekonomian lainnya.  

e) Potensi Usaha yang dikembangkan Penduduk Desa 

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan masyarakat Desa sebagai sasaran 

sekaligus pelaku pembangunan Desa, sedangkan pemerintahan Desa berperan sebagai 

penggerak pembangunan dan pemberdayaan Desa guna mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Kehadiran pelaku usaha kecil merupakan faktor penting dalam rangka peningkatan 
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pendapatan keluarga serta penopang perekonomian di Desa. Gambaran ragam potensi kegiatan 

usaha yang digagas oleh penduduk Desa Malambe, Tihengo maupun Desa Ponelo disajikan 

pada Gambar 80. 

 

Gambar 80 Ragam Usaha Kecil Menengah yang digagas oleh masyarakat Desa Malambe, Ponelo dan 
Tihengo 

 

Berdasarkan informasi yang tercantum pada Gambar 80, diketahui bahwa usaha kecil yang 

dijalankan oleh penduduk Desa Malambe, Ponelo dan Desa Tihengo hanya didominasi oleh 

usaha pengeringan ikan dan hanya terdapat 1 usaha anyaman di Desa ponelo dan 1 usaha 

pembuatan kue Desa Tihengo 

f) Jaringan listrik 

Ketersediaan listrik menjadi bagian penting faktor pendorong daya ekonomi masyarakat 

Ketersediaan listrik menjadi bagian penting faktor pendorong daya ekonomi masyarakat Desa. 

Listrik merupakan bagian dari infrastruktur dasar yang dibutuhkan selain air bersih dan sanitasi. 

Keberadaan listrik dapat menggerakkan akses pelayanan dasar seperti pendidikan dan 

kesehatan. Ada korelasi kuat antara rasio elektrifikasi dan kemiskinan. Apabila suatu kelompok 

masyarakat bisa mengakses listrik, mereka juga mampu mengakses air bersih dan sanitasi 

dengan pompa air. Selain itu, listrik bisa menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, misalnya alat 

pengolah makanan. Manfaat elektrifikasi untuk penanggulangan kemiskinan dan pembangunan 

adalah: memastikan ketersediaan pangan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki akses 

terhadap sanitasi dan air bersis, memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan, memperbaiki 

kualitas pendidikan, dan mengurangi kesenjagan antar gender. Informasi tentang kondisi 

elektrifikasi di Desa Malambe, Tihengo dan Desa Ponelo disajikan pada Gambar 81. 
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Data yang tercantum pada Gambar 81 memberikan informasi bahwa sebagian besar penduduk 

di Desa Malambe, Ponelo dan Desa Tihengo telah menggunakan jaringan listrik milik PLN, 

meskipun terdapat beberapa keluarga yang bukan merupan pengguna listrik.  

 

Gambar 81 Gambaran umum kondisi Elektrifikasi Desa Malambe, Ponelo dan Tihengo 

Kapasitas Pemerintah Desa 

Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan  Desa dapat dilihat dari  tata kelola pemerintahan yang 

baik, yang menjadi keharusan bagi setiap Pemerintah Desa untuk mewujudkan Pemerintahan yang 

dapat membawa kehidupan warga/masyarakat alkan lebih berdaya dan mandiri. Kapasitas Desa dapat 

diukur dari Tata kelola Pemerintahan yang baik tentunya dapat dilihat dari indikator-indikator tata 

kelola Pemerintahan itu sendiri, seperti tingkat Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Responsivitas, 

Demokrasi dan Tingkat Kemajuan Pembangunan.  

Indikator Transparansi untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan menunjukkan bagaimana 

keterbukaan Pemerintahan Desa untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan program 

maupun hal apa saja yang muaranya untuk kesejahtraan masyarakat. Indikator Akuntabilitas menjadi 

faktor penting untukmmengukur bagaimana kinerja para aparat penyelenggaraan Pemerintah, 

klhususnya Pemerintah Desa selama ini dalam menjalankan tugas-tugasnya, semakin baik kinerja dari 

para aparat akan menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitasnya akan semakin baik.  

Indikator Partisipasi dapat dilihat dari seberapa besar ruang yang diberikan oleh Pemerintah Desa 

kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan yang ada di Desa. Antara Pemerintah Desa 

dan masyarakat harus selalu seiring dan sejalan dalam proses pembangunan dan dengan melibatkan 

masyarakat  indikatoir partispasi penyelenggaraan Pemerintahan akan semakin baik.  

Selanjutnya indikator responsivitas, ditunjukkan oleh tingkat kepekaan Pemerintah Desa dalam 

merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sifatnya menDesak untuk segera direalisasikan, 

bahkan konsep responsivitas hari ini telah bergeser ke arah yang lebih tinggi ukurannya yakni 

seberapa besar keinginan Pemerintah Desa dalam merencanakan kebutuhan masyarakat di masa 
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mendatang. Indikator Demokrasi ditunjukkan bagaimana Pemerintah Desa memberikan ruang kepada 

masyarakat dalam akses politik sebesar-besarnya, misalnya dalam pemilihan Kepala Desa dengan 

mengedepankan prinsip Profesionalitas, menjamin pilihan politik warganya tanpa intervensi dan 

sebagainya. Indikator kemajuan pembangunan ditunjukkan dari apa yang selama ini Pemerintah Desa 

telah laksanakan dalam penyediaan Infrastruktur, khususnya yang terkait dengan masalah 

ketersediaan unit usaha dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan bagi warga/masyarakat 

Desa.  

Informasi tentang kapasitas pemerintah Desa Malambe, Tihengo dan Desa Ponelo yang berhasil 

dirangkum dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 82. Nampak bahwa Desa Tihengo memiliki 

kapasitas pemerintahan yang masih cenderung lemah (skor 1) pada berbagai aspek selain demokrasi 

dan sinergitas. Pada aspek kemajuan pembangunan, baik Desa Malambe, Tolitehuy maupun Desa 

Ponelo  masih berada pada level lemah hingga sedang (skor 1). 

 

Gambar 82 Potret Kapasitas Pemerintahan Desa Malambe, Ponelo dan Tihengo 

 

9. Kecamatan Tomilito 

Kecamatan Tomilito  merupakan wilayah yang berada di wilayah Kabupaten Gorontalo 

Utara yang terdiri atas 10 Desa. Dalam penelitian ini, dilakukan penelusuran terhadap 3 Desa yang 

dipilih secara acak (random) untuk memotret gambaran umum dan potensi Desa. Gambaran 

umum dan potensi Desa dijadikan sebagai masukkan dalam perumusan model tata kelola Desa 

CERIA. Adapun Desa yang terpilih adalah Desa Dambalo, Molantadu dan Mutiara Laut. Batas-

batas administratif ketiga Desa tersebut disajikan dalam Tabel 9. 
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Tabel 9 Batas-batas wilayah Desa Mutiara Laut, Molantadu dan Desa Dambalo 

Batas Wilayah 
Desa 

Mutiara Laut Molantadu Dambalo 

Sebelah Utara  Laut Sulawesi Desa Huidu Melito Bulango Raya 

Sebelah Selatan  Desa Tanjung 

Karang 

Desa Bulango Raya Desa Jembatan 

Merah 

Sebelah Barat  Teluk Kwandang Laut Sulawesi Laut Sulawesi 

SebelahTimur  Desa Tanjung 

Karang 

Desa Bubode Desa Leya'o 

 

Gambaran demografi kependudukan Desa Dambalo, Molantadu dan Mutiara Laut disajikan pada 

Gambar 83, dapat dilihat bahwa Desa Dambalo memiliki jumlah penduduk mencapai 1329 jiwa, 

337 kepala keluarga, merupakan Desa dengan jumlah penduduk terbesar dibanding Desa Mutiara 

Laut maupun Desa Molantadu.  

 

Gambar 83 Gambaran kondisi demografi Desa Dambalo, Molantadu dan Mutiara Laut 

 

Dalam tata kelola Desa perlu juga memperhatikan perbandingan antara jumlah penduduk 

laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini disajikan data perbandingan jumlah 

laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat pada Gambar 84. Nampak bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang berarti antara jumlah laki-laki dan perempuan. 
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Gambar 84 Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan perempuan Dambalo, Molantadu dan 

Mutiara Laut 

 

Tingkat Pendidikan 

Keunggulan suatu bangsa tidak lagi bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada 

keunggulan sumber daya manusia, yaitu tenaga terdidik yang mampu menjawab tantangan-

tantangan yang sangat cepat. Atas dasar ini, pendidikan menduduki posisi sentral dalam 

pembangunan tidak terkecuali pembangunan yang dilaksanakan di Desa, karena sasarannya 

adalah peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan alur tengah 

pembangunan di Desa dari seluruh sektor pembangunan. Mengacu pada hal tersebut, dalam 

penyusunan model tata kelola Desa turut dipotret tingkat pendidikan di Desa Dambalo, Mutiara 

Laut dan seperti yang disajikan pada Gambar 85.  

 

Gambar 85 Gambaran umum tingkat pendidikan penduduk Desa Dambalo, Molantadu dan Mutiara Laut 

Data yang disajikan pada Gambar 85 memberikan gambaran kondisi terkini tingkat 

pendidikan baik di Desa Dambalo, Mutiara Laut maupun Molantadu, yang sebagian besar masih 
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berada pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Baik di Desa Mutiara Laut Molantadu dan 

Dambalo, jumlah penduduk bertaraf pendidikan sekolah dasar masih lebih besar dibanding jumlah 

penduduk berpendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, sebaliknya di Desa Dambalo 

penduduk berpendidikan SMA lebih besar jumlahnya dibanding penduduk berpendidikan sekolah 

dasar. Dari Gambar 4 juga ditemukan informasi bahwa jumlah penduduk berpendidikan tinggi (S1, 

S2-S3) masih sangat minim penduduk Desa tersebut yang berpendidikan tinggi. Pencapaian 

pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas 

masyarakat yang bermuara pada kemandirian Desa. Pendidikan memberi kontribusi secara 

signifikan terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi kebenaran yang bersifat aksiomatik. 

Berbagai kajian akademis dan penelitian empiris telah membuktikan keabsahannya. Pendidikan 

bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat 

dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, investasi di bidang pendidikan tidak saja 

berfaedah bagi perorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. 

 

Mata Pencaharian 

Kemandirian suatu Desa tidak lepas dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya, 

sementara tingkat kesejahteraan sendiri berkaitan erat dengan tingkat pendapatan dan mata 

pencaharian masyarakatnya. Oleh karena itu, informasi tentang mata pencaharian penduduk baik 

di Desa Dambalo, Molantadu maupun Mutiara Laut dibutuhkan dalam perumusan model tata kelola 

Desa, sehingga harus disajikan dalam hasil penelitian ini sebagaimana tercantum pada Tabel 10.  

 

Tabel 10 Informasi Mata Pencaharian Penduduk Desa Mutiara Laut, Molantadu dan Desa Dambalo 

 

Mata Pencaharian 
Mutiar
a Laut 

Molantad
u 

Dambal
o 

a.         Petani (Orang)   

1)    Petani Pekebun Penggarap Tanah (Orang) 0 197 452 

2)    BuruhTani (Orang) 0 0 79 

b.         Nelayan (Orang) 0 33 37 

c.          Pengusaha Sedang (Orang) 0 11 3 

d.         Industri Kecil (Orang) 0 0 0 

e.         Buruh Industri (Orang) 0 6 0 

f.           Buruh Bangunan (Orang) 0 0 1 

g.         Buruh Tambang (Orang) 0 0 1 

h.         Buruh Perkebunan (Orang) 0 0 2 

i.           Pedagang (Orang) 0 11 12 
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Mata Pencaharian 
Mutiar
a Laut 

Molantad
u 

Dambal
o 

j.           PNS (Orang) 2 6 33 

k.          ABRI/TNI (Orang) 0 1 0 

l.           POLRI (Orang) 0 0 1 

m.        Karyawan Honorer /Guru Honorer (Orang) 0 20 9 

n.         Pensionan (PNS /TNI/ POLRI) (Orang) 0 0 11 

o.         Bengkel (Orang) 0 2 2 

p.          Peternak        

1)    Sapi Perah (Orang) 0 0 0 

2)    Sapi Biasa (Orang) 0 48 3 

3)    Kerbau (Orang) 0 0 0 

4)    Kambing (Orang) 0 10 0 

5)    Bebek/Itik (Orang) 0 0 0 

6)    Ayam (Orang) 0 20 0 

7)    Dll (Orang) 0 0 0 

 

 

Wilayah Kecamatan Tomilito  sebagian besar adalah perbukitan rendah dan daratan tinggi yang 

tersebar pada ketinggian 0 - 1.600 meter diatas permukaan laut, Keadaan topografi didominasi 

oleh kemiringan 15-40° (60-70%). kondisi ini menjadikan sebagian besar penduduk Desa 

menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian baik sebagai petani penggarap, maupun sebagai 

buruh tani. Hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 10 menunjukkan bahwa sebagian besar 

penduduk Desa Dambalo, Molantadu maupun Desa Mutiara Laut, bekerja di sektor pertanian. 

Disamping bekerja sebagai petani, sebagian besar penduduk di ketiga Desa bekerja sebagai 

nelayan. 

Infrastruktur 

a) Sekolah 

Sekolah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pengembangan dan pertumbuhan 

pendidikan suatu wilayah dan upaya mewujudkan pemerataan pembangunan pendidikan serta 

peningkatan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia sebagai insan pembanguan. 

Sekolah digunakan sebagai prasarana pendidikan, dengan tersedianya sekolah akan sangat 

mendukung perkembangan bidang pendidikan di Desa. Informasi keberadaan sekolah sebagai 

prasarana pendidikan yang menunjang pembangunan di Desa dibutuhkan dalam perumusan 

model tata kelola Desa. Dalam penelitian ini diketahui bahwa keberadaan sekolah baik sekolah 

dasar maupun sekolah menengah sangat minim keberadaannya sebagaimana yang 

ditampilkan pada Gambar 86. 
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Pada Gambar 86 dapat dilihat bahwa tidak satupun Sekolah menengah atas yang bisa 

ditemukan baik di Desa Mutiara Laut maupun Desa Molantadu. untuk level pendidikan Dasar, di 

seluruh Desa bisa ditemukan keberadaanya.  

 

Gambar 86 Gambaran umum keberadaan sekolah di Desa Dambalo, Molantadu dan Mutiara Laut 

 

b) Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana 

amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 memuat 

jaminan konstitusional hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak asasi 

manusia. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung  jawab terhadap pemenuhan hak atas 

kesehatan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah tanpa terkecuali pemerintah Desa dalam 

pemenuhan hak atas kesehatan diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan fasilitas 

kesehatan yang layak, serta mudah diakses oleh masyarakat.  

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan dasar 

kesehatan bagi masyarakat dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan 

penduduk. Potret ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Dambalo, Mutiara Laut 

maupun Desa Molantadu disajikan pada Gambar 87. Tampak bahwa keberadaan fasilitas 

pelayanan kesehatan cukup baik di Desa Dambalo dimana di Desa tersebut tersedia 

Puskesmas dan Posyandu, sementara untuk Desa Molantadu maupun dapat dilihat bahwa 

hanya ditemukan fasilitas pelayan kesehatan poskesdes dan posyandu, dan di Desa  Mutiara 

Laut telah tersedia 1  pustu dan 1 posyandu. 
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Gambar 87 Potret keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Dambalo, Molantadu dan Mutiara Laut  

 

c) Fasilitas Olah Raga 

Membangun sarana olahraga adalah salahsatu dari empat program wajib dana Desa. Tiga 

program lainnya adalah menemukan produk unggulan Desa, medirikan BUMDes dan Embung. 

Dari keempatnya, sarana olahraga adalah yang paling jarang dibahas. Kehadiran Sarana 

Olahraga Desa menjadi penting, karena dapat mendukung pemerintah dalam mencetak atlet-

atlet masa depan bangsa.  Memulai dari Desa, adalah satu kesempatan pertama untuk melihat 

potensi atlet muda atau usia dini di Desa. Selama ini, banyak potensi usia muda ada di Desa, 

namun, minimnya sarana olahraga Desa, membuat potensi itu ‘terkubur’. Untuk itu, Sarana 

Olahraga Desa bisa menjadi jembatan menuju atlet nasional dan professional. Dengan 

demikian, masa depan ekonomi anak bangsa melalui olahraga bisa terwujud. Potret 

keberadaan sarana olah raga di Desa Dambalo, Mutiara Laut dan Molantadu disajikan pada 

Gambar 88. 

 

Gambar 88 Potret kondisi sarana olah raga di Desa Dambalo, Molantadu dan Mutiara Laut 

 

 

http://www.berdesa.com/penetapan-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2018-kemendesa/
http://www.berdesa.com/kenapa-embung-menjadi-prioritas-dana-desa-jawabannya/
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d) Sarana dan Prasarana Pendukung Perekonomian 

Perekonomian suatu negara menjadi salah satu tolak ukur kemakmuran dan kesejahteraan. 

Pun, di Desa perekonomian menjadi bagian tak terpisahkan dari tolak ukur kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat Desa. Karenanya, diperlukan upaya untuk membangun 

perekonomian di Desa. Hal, ini ditandai dengan kewenangan Desa dalam mengatur 

pemerintahan dan perekonomian secara mandiri. Melalui UU Desa, masyarakat Desa memiliki 

kewenangan untuk melakukan usaha-usaha sebagai upaya pembangunan ekonomi 

Desa. Guna mendukung pertumbuhan ekonomi Desa, maka fasilitas umum di Desa harus 

memadai. Fasilitas umum yang dimaksud adalah fasilitas yang mendukung dan menunjang 

aspek kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Fasilitas ini di antaranya 

adalah; keberadaan pasar Desa sebagai wadah terjadinya transaksi ekonomi. Informasi  

keberadaan fasilitas penunjang perekonomian di Desa Dambalo, Molantadu maupun Desa 

Mutiara Laut disajikan pada Gambar 89. 

 

Gambar 89 Potret Keberadaan fasilitas penunjang perekonomian Desa Dambalo, Molantadu dan Mutiara Laut 

 

Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 89, diketahui bahwa sebagian besar fasilitas 

penunjang perekonomian yang diusahakan sendiri sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli 

hanya didominasi oleh warung/toko kelontong yang mencapai 40 unit di Desa Dambalo, selain 

itu,  kedai atau warung juga menjadi fasilitas penunjang perekonomian warga Desa. Dari ketiga 

Desa tidak ditemukan keberadaan pasar dengan bangunan semi permanen  dan permanen 

maupun fasilitas lainnnya baik di Desa Dambalo, Mutiara Laut maupun Desa Molantadu.  

e) Potensi Usaha yang dikembangkan Penduduk Desa 

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan masyarakat Desa sebagai sasaran 

sekaligus pelaku pembangunan Desa, sedangkan pemerintahan Desa berperan sebagai 

penggerak pembangunan dan pemberdayaan Desa guna mewujudkan kesejahteraan 
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masyarakat. Kehadiran pelaku usaha kecil merupakan faktor penting dalam rangka 

peningkatan pendapatan keluarga serta penopang perekonomian di Desa. Gambaran ragam 

potensi kegiatan usaha yang digagas oleh penduduk Desa Dambalo, Mutiara Laut maupun 

Desa Molantadu disajikan pada Gambar 90. 

 

 

Gambar 90 Ragam Usaha Kecil Menengah yang digagas oleh masyarakat Desa Dambalo, Molantadu dan 
Mutiara Laut 

 

Berdasarkan informasi yang tercantum pada Gambar 90, diketahui bahwa usaha kecil yang 

dijalankan oleh penduduk Desa Dambalo sangat beragam yang didominasi oleh usaha 

pembuatan kue, pembuatan batako, pembuatan cap tikus, kopra meubel dan anyaman hingga 

pengeringan ikan terdapat di Desa ini. di Desa Mutiara Laut terdapat usaha pembuatan kue, 

usaha pembuatan atap rumbia, kopra, dan usaha pembuatan perahu, sementara di Desa 

Molantadu terdapat usaha  pembuatan kue, pembuatan batako, anyaman rotan, pembuatan 

gula aren pembuatan meubel. 

f) Jaringan listrik 

Ketersediaan listrik menjadi bagian penting faktor pendorong daya ekonomi masyarakat 

Ketersediaan listrik menjadi bagian penting faktor pendorong daya ekonomi masyarakat Desa. 

Listrik merupakan bagian dari infrastruktur dasar yang dibutuhkan selain air bersih dan sanitasi. 

Keberadaan listrik dapat menggerakkan akses pelayanan dasar seperti pendidikan dan 

kesehatan. Ada korelasi kuat antara rasio elektrifikasi dan kemiskinan. Apabila suatu kelompok 

masyarakat bisa mengakses listrik, mereka juga mampu mengakses air bersih dan sanitasi 

dengan pompa air. Selain itu, listrik bisa menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, misalnya alat 
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pengolah makanan. Manfaat elektrifikasi untuk penanggulangan kemiskinan dan pembangunan 

adalah: memastikan ketersediaan pangan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki akses 

terhadap sanitasi dan air bersis, memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan, memperbaiki 

kualitas pendidikan, dan mengurangi kesenjagan antar gender. Informasi tentang kondisi 

elektrifikasi di Desa Dambalo, Mutiara Laut dan Desa Molantadu disajikan pada Gambar 91. 

Data yang tercantum pada Gambar 91 memberikan informasi bahwa sebagian besar penduduk 

di Desa Dambalo dan Desa Molantadu telah menggunakan jaringan listrik milik PLN, meskipun 

terdapat beberapa keluarga yang bukan merupan pengguna listrik. Hal berbeda justru terjadi di 

Desa Mutiara Laut dimana di Desa tersebut sebagian penduduk bukan merupakan pengguna 

listrik. 

 

Gambar 91 Gambaran umum kondisi Elektrifikasi Desa 

Kapasitas Pemerintah Desa 

Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan  Desa dapat dilihat dari  tata kelola pemerintahan yang 

baik, yang menjadi keharusan bagi setiap Pemerintah Desa untuk mewujudkan Pemerintahan yang 

dapat membawa kehidupan warga/masyarakat alkan lebih berdaya dan mandiri. Kapasitas Desa dapat 

diukur dari Tata kelola Pemerintahan yang baik tentunya dapat dilihat dari indikator-indikator tata 

kelola Pemerintahan itu sendiri, seperti tingkat Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Responsivitas, 

Demokrasi dan Tingkat Kemajuan Pembangunan.  

Indikator Transparansi untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan menunjukkan bagaimana 

keterbukaan Pemerintahan Desa untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan program 

maupun hal apa saja yang muaranya untuk kesejahtraan masyarakat. Indikator Akuntabilitas menjadi 

faktor penting untukmmengukur bagaimana kinerja para aparat penyelenggaraan Pemerintah, 

klhususnya Pemerintah Desa selama ini dalam menjalankan tugas-tugasnya, semakin baik kinerja dari 

para aparat akan menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitasnya akan semakin baik.  

Indikator Partisipasi dapat dilihat dari seberapa besar ruang yang diberikan oleh Pemerintah Desa 

kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan yang ada di Desa. Antara Pemerintah Desa 
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dan masyarakat harus selalu seiring dan sejalan dalam proses pembangunan dan dengan melibatkan 

masyarakat  indikatoir partispasi penyelenggaraan Pemerintahan akan semakin baik.  

Selanjutnya indikator responsivitas, ditunjukkan oleh tingkat kepekaan Pemerintah Desa dalam 

merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sifatnya menDesak untuk segera direalisasikan, 

bahkan konsep responsivitas hari ini telah bergeser ke arah yang lebih tinggi ukurannya yakni 

seberapa besar keinginan Pemerintah Desa dalam merencanakan kebutuhan masyarakat di masa 

mendatang. Indikator Demokrasi ditunjukkan bagaimana Pemerintah Desa memberikan ruang kepada 

masyarakat dalam akses politik sebesar-besarnya, misalnya dalam pemilihan Kepala Desa dengan 

mengedepankan prinsip Profesionalitas, menjamin pilihan politik warganya tanpa intervensi dan 

sebagainya. Indikator kemajuan pembangunan ditunjukkan dari apa yang selama ini Pemerintah Desa 

telah laksanakan dalam penyediaan Infrastruktur, khususnya yang terkait dengan masalah 

ketersediaan unit usaha dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan bagi warga/masyarakat 

Desa.  

Informasi tentang kapasitas pemerintah Desa Dambalo, Mutiara Laut dan Desa Molantadu yang 

berhasil dirangkum dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 92. Nampak bahwa Desa Mutiara Laut 

memiliki kapasitas pemerintahan yang masih cenderung sedang (skor 2,3) pada berbagai aspek selain 

demokrasi dan sinergitas. Pada aspek kemajuan pembangunan, baik Desa Dambalo, Tolitehuy 

maupun Desa Molantadu  masih berada pada level sedang hingga kuat (skor 2 dan 3). 

 

Gambar 92 Potret Kapasitas Pemerintahan Desa Dambalo, Molantadu dan Mutiara Laut 

 

10. Kecamatan Gentuma Raya 

Kecamatan Gentuma Raya  merupakan wilayah yang berada di wilayah Kabupaten 

Gorontalo Utara yang terdiri atas 10 Desa. Dalam penelitian ini, dilakukan penelusuran terhadap 3 

Desa yang dipilih secara acak (random) untuk memotret gambaran umum dan potensi Desa. 

Gambaran umum dan potensi Desa dijadikan sebagai masukkan dalam perumusan model tata 
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kelola Desa CERIA. Adapun Desa yang terpilih adalah Desa Bohusami, Desa Pasalae dan Desa 

Ketapang. Batas-batas administratif ketiga Desa tersebut disajikan dalam Tabel 11. 

 

Tabel 11 Batas-batas wilayah Desa Pasalae, Ketapang dan Desa Bohusami 

Batas Wilayah 
Desa 

Pasalae Ketapang Bohusami 

Sebelah Utara  Laut Sulawesi Laut Sulawesi Desa Ketapang 

Sebelah Selatan  Desa Gentuma Desa Bohusami dan 

Gentuma 

Desa Langke 

Sebelah Barat  Desa Ketapang Desa Molonggota Desa Molonggota 

SebelahTimur  Desa Nanati 

Jaya 

Desa Pasalae Desa Gentuma 

 

Gambaran demografi kependudukan Desa Bohusami, Pasalae dan Ketapang disajikan pada 

Gambar 93, dapat dilihat bahwa Desa Ketapang memiliki jumlah penduduk mencapai 1491 jiwa, 

305 kepala keluarga, merupakan Desa dengan jumlah penduduk terbesar dibanding Desa 

Ketapang maupun Desa Pasalae.  

 

Gambar 93 Gambaran kondisi demografi Desa Bohusami, Desa Pasalae dan Desa Ketapang. 

 

Dalam tata kelola Desa perlu juga memperhatikan perbandingan antara jumlah penduduk 

laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini disajikan data perbandingan jumlah 

laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat pada Gambar 94. Nampak bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang berarti antara jumlah laki-laki dan perempuan. 
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Gambar 94 Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan perempuan 

 

Tingkat Pendidikan 

Keunggulan suatu bangsa tidak lagi bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada 

keunggulan sumber daya manusia, yaitu tenaga terdidik yang mampu menjawab tantangan-

tantangan yang sangat cepat. Atas dasar ini, pendidikan menduduki posisi sentral dalam 

pembangunan tidak terkecuali pembangunan yang dilaksanakan di Desa, karena sasarannya 

adalah peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan alur tengah 

pembangunan di Desa dari seluruh sektor pembangunan. Mengacu pada hal tersebut, dalam 

penyusunan model tata kelola Desa turut dipotret tingkat pendidikan di Desa Bohusami, Ketapang 

dan seperti yang disajikan pada Gambar 95.  

 

Gambar 95 Gambaran umum tingkat pendidikan penduduk Desa Bohusami, Desa Pasalae dan Desa 
Ketapang. 

Data yang disajikan pada Gambar 95 memberikan gambaran kondisi terkini tingkat 

pendidikan baik di Desa Bohusami, Ketapang maupun Pasalae, yang sebagian besar masih 
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berada pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Baik di Desa Ketapang dan Pasalae, jumlah 

penduduk bertaraf pendidikan sekolah dasar masih lebih besar dibanding jumlah penduduk 

berpendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, sebaliknya di Desa Bohusami penduduk 

berpendidikan SMA lebih besar jumlahnya dibanding penduduk berpendidikan sekolah dasar. Dari 

Gambar 95 juga ditemukan informasi bahwa jumlah penduduk berpendidikan tinggi (S1, S2-S3) 

masih sangat minim penduduk Desa tersebut yang berpendidikan tinggi. 

Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan 

produktivitas masyarakat yang bermuara pada kemandirian Desa. Pendidikan memberi kontribusi 

secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi kebenaran yang bersifat 

aksiomatik. Berbagai kajian akademis dan penelitian empiris telah membuktikan keabsahannya. 

Pendidikan bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim 

bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, investasi di bidang 

pendidikan tidak saja berfaedah bagi perorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan 

masyarakat umum.  

Mata Pencaharian 

Kemandirian suatu Desa tidak lepas dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya, 

sementara tingkat kesejahteraan sendiri berkaitan erat dengan tingkat pendapatan dan mata 

pencaharian masyarakatnya. Oleh karena itu, informasi tentang mata pencaharian penduduk baik 

di Desa Bohusami, Pasalae maupun Ketapang dibutuhkan dalam perumusan model tata kelola 

Desa, sehingga harus disajikan dalam hasil penelitian ini sebagaimana tercantum pada Tabel 12.  

 

Tabel 12 Informasi Mata Pencaharian Penduduk Desa Bohusami, Pasalae dan Ketapang, 

Kecamatan Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara 

Mata Pencaharian Pasalae Ketapang Bohusami 

a.         Petani (Orang)   

1)    Petani Pekebun Penggarap Tanah 
(Orang) 

41 15 54 

2)    BuruhTani (Orang) 37 99 0 

b.         Nelayan (Orang) 377 138 4 

c.          Pengusaha Sedang (Orang) 28 0 4 

d.         Industri Kecil (Orang) 11 3 0 

e.         Buruh Industri (Orang) 44 2 0 

f.           Buruh Bangunan (Orang) 0 50 0 

g.         Buruh Tambang (Orang) 0 0 0 

h.         Buruh Perkebunan (Orang) 0 11 0 

i.           Pedagang (Orang) 0 15 1 
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Mata Pencaharian Pasalae Ketapang Bohusami 

j.           PNS (Orang) 11 11 24 

k.          ABRI/TNI (Orang) 8 2 3 

l.           POLRI (Orang) 9 2 2 

m.        Karyawan Honorer /Guru Honorer 
(Orang) 

17 13 5 

n.         Pensionan (PNS /TNI/ POLRI) (Orang) 0 2 2 

o.         Bengkel (Orang) 3 2 2 

p.          Peternak        

1)    Sapi Perah (Orang) 0 0 0 

2)    Sapi Biasa (Orang) 0 25 0 

3)    Kerbau (Orang) 0 0 0 

4)    Kambing (Orang) 6 5 0 

5)    Bebek/Itik (Orang) 0 5 0 

6)    Ayam (Orang) 0 15 20 

7)    Dll (Orang) 0 20 0 

 

Wilayah Kecamatan Desa di Kecamatan Gentuma Raya  sebagian besar adalah daerah pesisir. 

kondisi ini menjadikan sebagian besar penduduk Desa menggantungkan hidupnya pada sektor 

perikanan. Pada Tabel dapat dilihat bahwa proporsi penduduk yang bekerja sebagi nelayan lebih 

banyak. Dan separuh dari penduduknya bekerja sebagai petani. 

Infrastruktur 

a) Sekolah 

Sekolah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pengembangan dan pertumbuhan 

pendidikan suatu wilayah dan upaya mewujudkan pemerataan pembangunan pendidikan serta 

peningkatan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia sebagai insan pembanguan. 

Sekolah digunakan sebagai prasarana pendidikan, dengan tersedianya sekolah akan sangat 

mendukung perkembangan bidang pendidikan di Desa. Informasi keberadaan sekolah sebagai 

prasarana pendidikan yang menunjang pembangunan di Desa dibutuhkan dalam perumusan 

model tata kelola Desa. Dalam penelitian ini diketahui bahwa keberadaan sekolah baik sekolah 

dasar maupun sekolah menengah sangat minim keberadaannya sebagaimana yang 

ditampilkan pada Gambar 96. 

Pada Gambar 96 dapat dilihat bahwa tidak satupun Sekolah menengah atas yang bisa 

ditemukan baik di Desa Bohusami, Ketapang maupun Desa Pasalae. untuk level pendidikan 

Dasar, di seluruh Desa bisa ditemukan keberadaanya. Unit sekolah yang bisa ditemui adalah 

Sekolah dasar, sedangkan di Desa Pasalae, selain TK, tidak dapat dijumpai SD, SMP maupun 

SMA sederajat.  
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Gambar 96 Gambaran umum keberadaan sekolah di Desa Bohusami, Desa Pasalae dan Desa Ketapang. 

 

b) Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana 

amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 memuat 

jaminan konstitusional hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak asasi 

manusia. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung  jawab terhadap pemenuhan hak atas 

kesehatan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah tanpa terkecuali pemerintah Desa dalam 

pemenuhan hak atas kesehatan diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan fasilitas 

kesehatan yang layak, serta mudah diakses oleh masyarakat.  

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan dasar 

kesehatan bagi masyarakat dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan 

penduduk. Potret ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Bohusami, Ketapang 

maupun Desa Pasalae disajikan pada Gambar 97. Tampak bahwa keberadaan fasilitas 

pelayanan kesehatan cukup baik di Desa Pasalae dimana di Desa tersebut tersedia 

Puskesmas dan Posyandu, sementara untuk Desa Ketapang dan Bohusami maupun dapat 

dilihat bahwa hanya ditemukan posyandu dan apotik. 
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Gambar 97 Potret keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Bohusami, Desa Pasalae dan 
Desa Ketapang. 

c) Fasilitas Olah Raga 

Membangun sarana olahraga adalah salahsatu dari empat program wajib dana Desa. Tiga 

program lainnya adalah menemukan produk unggulan Desa, medirikan BUMDes dan Embung. 

Dari keempatnya, sarana olahraga adalah yang paling jarang dibahas. Kehadiran Sarana 

Olahraga Desa menjadi penting, karena dapat mendukung pemerintah dalam mencetak atlet-

atlet masa depan bangsa.  Memulai dari Desa, adalah satu kesempatan pertama untuk melihat 

potensi atlet muda atau usia dini di Desa. Selama ini, banyak potensi usia muda ada di Desa, 

namun, minimnya sarana olahraga Desa, membuat potensi itu ‘terkubur’. Untuk itu, Sarana 

Olahraga Desa bisa menjadi jembatan menuju atlet nasional dan professional. Dengan 

demikian, masa depan ekonomi anak bangsa melalui olahraga bisa terwujud. Potret 

keberadaan sarana olah raga di Desa Bohusami, Ketapang dan Pasalae disajikan pada 

Gambar 98. 

http://www.berdesa.com/penetapan-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2018-kemendesa/
http://www.berdesa.com/kenapa-embung-menjadi-prioritas-dana-desa-jawabannya/
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Gambar 98 Potret kondisi sarana olah raga di Desa Bohusami, Desa Pasalae dan Desa Ketapang.  

 

d) Sarana dan Prasarana Pendukung Perekonomian 

Perekonomian suatu negara menjadi salah satu tolak ukur kemakmuran dan kesejahteraan. 

Pun, di Desa perekonomian menjadi bagian tak terpisahkan dari tolak ukur kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat Desa. Karenanya, diperlukan upaya untuk membangun 

perekonomian di Desa. Hal, ini ditandai dengan kewenangan Desa dalam mengatur 

pemerintahan dan perekonomian secara mandiri. Melalui UU Desa, masyarakat Desa memiliki 

kewenangan untuk melakukan usaha-usaha sebagai upaya pembangunan ekonomi 

Desa. Guna mendukung pertumbuhan ekonomi Desa, maka fasilitas umum di Desa harus 

memadai. Fasilitas umum yang dimaksud adalah fasilitas yang mendukung dan menunjang 

aspek kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Fasilitas ini di antaranya 

adalah; keberadaan pasar Desa sebagai wadah terjadinya transaksi ekonomi. Informasi  

keberadaan fasilitas penunjang perekonomian di Desa Bohusami, Pasalae maupun Desa 

Ketapang disajikan pada Gambar 99. 
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Gambar 99 Potret Keberadaan fasilitas penunjang perekonomian Desa Bohusami, Desa 
Pasalae dan Desa Ketapang. 

 

 

Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 99, diketahui bahwa sebagian besar fasilitas 

penunjang perekonomian yang diusahakan sendiri sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli 

hanya didominasi oleh warung/toko kelontong yang mencapai 14 unit serta 1 swalayan di Desa 

ketapang, selain itu,  kedai atau warung juga menjadi fasilitas penunjang perekonomian warga 

Desa. Dari ketiga Desa tidak ditemukan keberadaan pasar dengan bangunan semi permanen  

dan permanen maupun fasilitas lainnnya baik di Desa Bohusami, Ketapang maupun Desa 

Pasalae.  

e) Potensi Usaha yang dikembangkan Penduduk Desa 

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan masyarakat Desa sebagai sasaran 

sekaligus pelaku pembangunan Desa, sedangkan pemerintahan Desa berperan sebagai 

penggerak pembangunan dan pemberdayaan Desa guna mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Kehadiran pelaku usaha kecil merupakan faktor penting dalam rangka 

peningkatan pendapatan keluarga serta penopang perekonomian di Desa. Gambaran ragam 

potensi kegiatan usaha yang digagas oleh penduduk Desa Bohusami, Ketapang maupun Desa 

Pasalae disajikan pada Gambar 100. 
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Gambar 100 Ragam Usaha Kecil Menengah yang digagas oleh masyarakat Desa Bohusami, Desa Pasalae dan 
Desa Ketapang. 

 

 

Berdasarkan informasi yang tercantum pada Gambar 100, diketahui bahwa usaha kecil yang 

dijalankan oleh penduduk Desa Bohusami sangat beragam yang didominasi oleh usaha 

pembuatan kue, pembuatan batako, pembuatan cap tikus, kopra meubel dan anyaman hingga 

pengeringan ikan terdapat di Desa ini. di Desa Ketapang terdapat usaha pembuatan kue, 

usaha pembuatan atap rumbia, kopra, dan usaha pembuatan perahu, sementara di Desa 

Pasalae terdapat usaha  pembuatan kue, pembuatan batako, anyaman rotan, pembuatan gula 

aren pembuatan meubel. 

f) Jaringan listrik 

Ketersediaan listrik menjadi bagian penting faktor pendorong daya ekonomi masyarakat 

Ketersediaan listrik menjadi bagian penting faktor pendorong daya ekonomi masyarakat Desa. 

Listrik merupakan bagian dari infrastruktur dasar yang dibutuhkan selain air bersih dan sanitasi. 

Keberadaan listrik dapat menggerakkan akses pelayanan dasar seperti pendidikan dan 

kesehatan. Ada korelasi kuat antara rasio elektrifikasi dan kemiskinan. Apabila suatu kelompok 

masyarakat bisa mengakses listrik, mereka juga mampu mengakses air bersih dan sanitasi 

dengan pompa air. Selain itu, listrik bisa menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, misalnya alat 
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pengolah makanan. Manfaat elektrifikasi untuk penanggulangan kemiskinan dan pembangunan 

adalah: memastikan ketersediaan pangan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki akses 

terhadap sanitasi dan air bersis, memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan, memperbaiki 

kualitas pendidikan, dan mengurangi kesenjagan antar gender. Informasi tentang kondisi 

elektrifikasi di Desa Bohusami, Ketapang dan Desa Pasalae disajikan pada Gambar 101. 

Data yang tercantum pada Gambar 101 memberikan informasi bahwa sebagian besar 

penduduk di Desa Bohusami dan Desa Pasalae telah menggunakan jaringan listrik milik PLN, 

meskipun terdapat beberapa keluarga di Desa Bohusami bukan merupan pengguna listrik.  

 

Gambar 101 Gambaran umum kondisi Elektrifikasi Desa Bohusami, Desa Pasalae dan Desa Ketapang. 

 

Kapasitas Pemerintah Desa 

Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan  Desa dapat dilihat dari  tata kelola pemerintahan yang 

baik, yang menjadi keharusan bagi setiap Pemerintah Desa untuk mewujudkan Pemerintahan yang 

dapat membawa kehidupan warga/masyarakat alkan lebih berdaya dan mandiri. Kapasitas Desa dapat 

diukur dari Tata kelola Pemerintahan yang baik tentunya dapat dilihat dari indikator-indikator tata 

kelola Pemerintahan itu sendiri, seperti tingkat Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Responsivitas, 

Demokrasi dan Tingkat Kemajuan Pembangunan.  

Indikator Transparansi untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan menunjukkan bagaimana 

keterbukaan Pemerintahan Desa untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan program 

maupun hal apa saja yang muaranya untuk kesejahtraan masyarakat. Indikator Akuntabilitas menjadi 

faktor penting untukmmengukur bagaimana kinerja para aparat penyelenggaraan Pemerintah, 

klhususnya Pemerintah Desa selama ini dalam menjalankan tugas-tugasnya, semakin baik kinerja dari 

para aparat akan menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitasnya akan semakin baik.  

Indikator Partisipasi dapat dilihat dari seberapa besar ruang yang diberikan oleh Pemerintah Desa 

kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan yang ada di Desa. Antara Pemerintah Desa 
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dan masyarakat harus selalu seiring dan sejalan dalam proses pembangunan dan dengan melibatkan 

masyarakat  indikatoir partispasi penyelenggaraan Pemerintahan akan semakin baik.  

Selanjutnya indikator responsivitas, ditunjukkan oleh tingkat kepekaan Pemerintah Desa dalam 

merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sifatnya menDesak untuk segera direalisasikan, 

bahkan konsep responsivitas hari ini telah bergeser ke arah yang lebih tinggi ukurannya yakni 

seberapa besar keinginan Pemerintah Desa dalam merencanakan kebutuhan masyarakat di masa 

mendatang. Indikator Demokrasi ditunjukkan bagaimana Pemerintah Desa memberikan ruang kepada 

masyarakat dalam akses politik sebesar-besarnya, misalnya dalam pemilihan Kepala Desa dengan 

mengedepankan prinsip Profesionalitas, menjamin pilihan politik warganya tanpa intervensi dan 

sebagainya. Indikator kemajuan pembangunan ditunjukkan dari apa yang selama ini Pemerintah Desa 

telah laksanakan dalam penyediaan Infrastruktur, khususnya yang terkait dengan masalah 

ketersediaan unit usaha dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan bagi warga/masyarakat 

Desa.  

Informasi tentang kapasitas pemerintah Desa Bohusami, Ketapang dan Desa Pasalae yang berhasil 

dirangkum dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 102. Nampak bahwa Desa Ketapang memiliki 

kapasitas pemerintahan yang masih cenderung sedang (skor 2,3) pada berbagai aspek selain 

demokrasi dan sinergitas. Pada aspek kemajuan pembangunan, baik Desa Bohusami, Tolitehuy 

maupun Desa Pasalae  masih berada pada level sedang hingga kuat (skor 2 dan 3). 

 

Gambar 102 Potret Kapasitas Pemerintahan Desa Bohusami, Desa Pasalae dan Desa Ketapang. 
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11. Kecamatan Atinggola 

Kecamatan Atinggola merupakan wilayah yang berada di wilayah Kabupaten Gorontalo 

Utara yang terdiri atas 14 Desa. Dalam penelitian ini, dilakukan penelusuran terhadap 3 Desa yang 

dipilih secara acak (random) untuk memotret gambaran umum dan potensi Desa. Gambaran 

umum dan potensi Desa dijadikan sebagai masukkan dalam perumusan model tata kelola Desa 

CERIA. Adapun Desa yang terpilih adalah Desa Bintana, Desa Kotajin Utara dan Desa Wapalo.  

Gambaran demografi kependudukan Desa Bintana, Kotajin Utara dan Wapalo disajikan pada 

Gambar 103, dapat dilihat bahwa Desa Kotajin Utara memiliki jumlah penduduk mencapai 982 

jiwa, 284 kepala keluarga, merupakan Desa dengan jumlah penduduk terbesar dibanding Desa 

Wapalo maupun Desa Bintana.  

 

Gambar 103 Gambaran kondisi demografi Desa Bintana, Kotajin Utara dan Wapalo 

Dalam tata kelola Desa perlu juga memperhatikan perbandingan antara jumlah penduduk 

laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini disajikan data perbandingan jumlah 

laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat pada Gambar 104. Nampak bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang berarti antara jumlah laki-laki dan perempuan. 
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Gambar 104 Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan perempuan Bintana, Kotajin Utara dan 

Wapalo 

 

Mata Pencaharian 

Kemandirian suatu Desa tidak lepas dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya, 

sementara tingkat kesejahteraan sendiri berkaitan erat dengan tingkat pendapatan dan mata 

pencaharian masyarakatnya. Oleh karena itu, informasi tentang mata pencaharian penduduk baik 

di Desa Bintana, Kotajin Utara maupun Wapalo dibutuhkan dalam perumusan model tata kelola 

Desa, sehingga harus disajikan dalam hasil penelitian ini sebagaimana tercantum pada Gambar   

 

Gambar 105 Gambaran umum mata pencaharian penduduk Bintana, Kotajin Utara dan Wapalo 

 

 

Wilayah Kecamatan Kotajin Utara Kepulauan sebagian besar adalah perbukitan rendah dan 

daratan tinggi yang tersebar pada ketinggian 0 – 1000 meter diatas permukaan laut, Keadaan 

topografi didominasi oleh kemiringan 15-45° (60-70%). kondisi ini menjadikan sebagian besar 

penduduk Desa menggantungkan hidupnya pada sektor pertaniani. Hasil penelitian yang disajikan 
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pada Gambar 105 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Bintana, Kotajin Utara 

maupun Desa Wapalo, bekerja di sektor pertanian. Selain bekerja sebagai petani, separuh 

penduduk di Desa Kotajin Utara memilih bekerja sebagai nelayan karena Desa tersebut 

merupakan Desa pesisir yang berbatasan langsung dengan laut sulawesi. 

Infrastruktur 

a) Sekolah 

Sekolah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pengembangan dan pertumbuhan 

pendidikan suatu wilayah dan upaya mewujudkan pemerataan pembangunan pendidikan serta 

peningkatan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia sebagai insan pembanguan. 

Sekolah digunakan sebagai prasarana pendidikan, dengan tersedianya sekolah akan sangat 

mendukung perkembangan bidang pendidikan di Desa. Informasi keberadaan sekolah sebagai 

prasarana pendidikan yang menunjang pembangunan di Desa dibutuhkan dalam perumusan 

model tata kelola Desa. Dalam penelitian ini diketahui bahwa keberadaan sekolah baik sekolah 

dasar maupun sekolah menengah sangat minim keberadaannya sebagaimana yang 

ditampilkan pada Gambar 106. 

Pada Gambar 106 dapat dilihat bahwa disetiap Desa dapat ditemukan keberadaan sekolah 

Dasar, dan di Desa Kotajin Utara dapat ditemukan 2 unit SD. Untuk level sekolah menengah 

hanya bisa ditemukan 1 unit SMP di Desa Wapalo. 

 

Gambar 106 Gambaran umum keberadaan sekolah di Desa Bintana, Kotajin Utara dan Wapalo 

 

b) Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana 

amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 memuat 

jaminan konstitusional hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak asasi 

manusia. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung  jawab terhadap pemenuhan hak atas 
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kesehatan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah tanpa terkecuali pemerintah Desa dalam 

pemenuhan hak atas kesehatan diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan fasilitas 

kesehatan yang layak, serta mudah diakses oleh masyarakat.  

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan dasar 

kesehatan bagi masyarakat dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan 

penduduk. Potret ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Bintana, Wapalomaupun 

Desa Kotajin Utara disajikan pada Gambar 107. Tampak bahwa keberadaan fasilitas pelayanan 

kesehatan masih minim di Desa Bintana, Kotajin Utara, dapat dilihat bahwa hanya bisa 

ditemukan 1 Polindes dan 2 posyandu masing-masing dan hanya 1 unit pustu di Desa Wapalo 

 

Gambar 107 Potret keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Bintana, Kotajin Utara dan Wapalo 

 

c) Fasilitas Olah Raga 

Membangun sarana olahraga adalah salahsatu dari empat program wajib dana Desa. Tiga 

program lainnya adalah menemukan produk unggulan Desa, medirikan BUMDes dan Embung. 

Dari keempatnya, sarana olahraga adalah yang paling jarang dibahas. Kehadiran Sarana 

Olahraga Desa menjadi penting, karena dapat mendukung pemerintah dalam mencetak atlet-

atlet masa depan bangsa.  Memulai dari Desa, adalah satu kesempatan pertama untuk melihat 

potensi atlet muda atau usia dini di Desa. Selama ini, banyak potensi usia muda ada di Desa, 

namun, minimnya sarana olahraga Desa, membuat potensi itu ‘terkubur’. Untuk itu, Sarana 

Olahraga Desa bisa menjadi jembatan menuju atlet nasional dan professional. Dengan 

demikian, masa depan ekonomi anak bangsa melalui olahraga bisa terwujud. Potret 

http://www.berdesa.com/penetapan-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2018-kemendesa/
http://www.berdesa.com/kenapa-embung-menjadi-prioritas-dana-desa-jawabannya/
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keberadaan sarana olah raga di Desa Bintana, Wapalodan Kotajin Utara disajikan pada 

Gambar 108. 

 

Gambar 108 Potret kondisi sarana olah raga di Desa Bintana, Kotajin Utara dan Wapalo 

 

d) Sarana dan Prasarana Pendukung Perekonomian 

Perekonomian suatu negara menjadi salah satu tolak ukur kemakmuran dan kesejahteraan. 

Pun, di Desa perekonomian menjadi bagian tak terpisahkan dari tolak ukur kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat Desa. Karenanya, diperlukan upaya untuk membangun 

perekonomian di Desa. Hal, ini ditandai dengan kewenangan Desa dalam mengatur 

pemerintahan dan perekonomian secara mandiri. Melalui UU Desa, masyarakat Desa memiliki 

kewenangan untuk melakukan usaha-usaha sebagai upaya pembangunan ekonomi 

Desa. Guna mendukung pertumbuhan ekonomi Desa, maka fasilitas umum di Desa harus 

memadai. Fasilitas umum yang dimaksud adalah fasilitas yang mendukung dan menunjang 

aspek kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Fasilitas ini di antaranya 

adalah; keberadaan pasar Desa sebagai wadah terjadinya transaksi ekonomi. Informasi  

keberadaan fasilitas penunjang perekonomian di Desa Bintana, Kotajin Utara maupun Desa 

Wapalodisajikan pada Gambar 109. 
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Gambar 109 Potret Keberadaan fasilitas penunjang perekonomian Desa Bintana, Kotajin Utara dan Wapalo 

 

Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 109, diketahui bahwa sebagian besar fasilitas 

penunjang perekonomian yang diusahakan sendiri sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli 

masih sangat minim di tiga Desa tersebut, hanya didominasi oleh kedai, warung/toko kelontong 

baik di Desa Bintana, Kotajin Utara maupun Wapalo, dan hanya ditemukan 4 unit rumah makan 

di Desa kotajin Utara dan tidak dapat ditemukan keberadaan pasar serta prasara penunjang 

kegiatan perekonomian lainnya.  

e) Potensi Usaha yang dikembangkan Penduduk Desa 

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan masyarakat Desa sebagai sasaran 

sekaligus pelaku pembangunan Desa, sedangkan pemerintahan Desa berperan sebagai 

penggerak pembangunan dan pemberdayaan Desa guna mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Kehadiran pelaku usaha kecil merupakan faktor penting dalam rangka 

peningkatan pendapatan keluarga serta penopang perekonomian di Desa. Gambaran ragam 

potensi kegiatan usaha yang digagas oleh penduduk Desa Bintana, Wapalomaupun Desa 

Kotajin Utara disajikan pada Gambar 110. 
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Gambar 110 Ragam Usaha Kecil Menengah yang digagas oleh masyarakat Desa Bintana, Kotajin Utara 
dan Wapalo 

 

 

Berdasarkan informasi yang tercantum pada Gambar 9, diketahui bahwa usaha kecil yang 

dijalankan oleh penduduk Desa Bintana cukup beragam seperti usaha pembuatan kue, batu 

bata hingga gula aren, demikian juga dengan Desa Kotajin Utara dan Desa Wapalo didominasi 

oleh usaha pembuatan kue,  pembuatan batu batam jual beli kopra, anyaman tikar pembuatan 

minuman cap tikus dan atap rumbia. 

f) Jaringan listrik 

Ketersediaan listrik menjadi bagian penting faktor pendorong daya ekonomi masyarakat 

Ketersediaan listrik menjadi bagian penting faktor pendorong daya ekonomi masyarakat Desa. 

Listrik merupakan bagian dari infrastruktur dasar yang dibutuhkan selain air bersih dan sanitasi. 

Keberadaan listrik dapat menggerakkan akses pelayanan dasar seperti pendidikan dan 

kesehatan. Ada korelasi kuat antara rasio elektrifikasi dan kemiskinan. Apabila suatu kelompok 

masyarakat bisa mengakses listrik, mereka juga mampu mengakses air bersih dan sanitasi 

dengan pompa air. Selain itu, listrik bisa menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, misalnya alat 

pengolah makanan. Manfaat elektrifikasi untuk penanggulangan kemiskinan dan pembangunan 
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adalah: memastikan ketersediaan pangan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki akses 

terhadap sanitasi dan air bersis, memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan, memperbaiki 

kualitas pendidikan, dan mengurangi kesenjagan antar gender. Informasi tentang kondisi 

elektrifikasi di Desa Bintana, Wapalodan Desa Kotajin Utara disajikan pada Gambar 111. 

Data yang tercantum pada Gambar 111 memberikan informasi bahwa hampir seluruh 

penduduk di Desa Bintana, Kotajin Utara dan Desa Wapalo telah menggunakan jaringan listrik 

milik PLN, meskipun terdapat beberapa keluarga yang bukan merupan pengguna listrik non 

PLN.  

 

Gambar 111 Gambaran umum kondisi Elektrifikasi Desa Bintana, Kotajin Utara dan Wapalo 

 

Kapasitas Pemerintah Desa 

Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan  Desa dapat dilihat dari  tata kelola pemerintahan yang 

baik, yang menjadi keharusan bagi setiap Pemerintah Desa untuk mewujudkan Pemerintahan yang 

dapat membawa kehidupan warga/masyarakat alkan lebih berdaya dan mandiri. Kapasitas Desa dapat 

diukur dari Tata kelola Pemerintahan yang baik tentunya dapat dilihat dari indikator-indikator tata 

kelola Pemerintahan itu sendiri, seperti tingkat Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Responsivitas, 

Demokrasi dan Tingkat Kemajuan Pembangunan.  

Indikator Transparansi untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan menunjukkan bagaimana 

keterbukaan Pemerintahan Desa untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan program 

maupun hal apa saja yang muaranya untuk kesejahtraan masyarakat. Indikator Akuntabilitas menjadi 

faktor penting untukmmengukur bagaimana kinerja para aparat penyelenggaraan Pemerintah, 
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klhususnya Pemerintah Desa selama ini dalam menjalankan tugas-tugasnya, semakin baik kinerja dari 

para aparat akan menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitasnya akan semakin baik.  

Indikator Partisipasi dapat dilihat dari seberapa besar ruang yang diberikan oleh Pemerintah Desa 

kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan yang ada di Desa. Antara Pemerintah Desa 

dan masyarakat harus selalu seiring dan sejalan dalam proses pembangunan dan dengan melibatkan 

masyarakat  indikatoir partispasi penyelenggaraan Pemerintahan akan semakin baik.  

Selanjutnya indikator responsivitas, ditunjukkan oleh tingkat kepekaan Pemerintah Desa dalam 

merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sifatnya menDesak untuk segera direalisasikan, 

bahkan konsep responsivitas hari ini telah bergeser ke arah yang lebih tinggi ukurannya yakni 

seberapa besar keinginan Pemerintah Desa dalam merencanakan kebutuhan masyarakat di masa 

mendatang. Indikator Demokrasi ditunjukkan bagaimana Pemerintah Desa memberikan ruang kepada 

masyarakat dalam akses politik sebesar-besarnya, misalnya dalam pemilihan Kepala Desa dengan 

mengedepankan prinsip Profesionalitas, menjamin pilihan politik warganya tanpa intervensi dan 

sebagainya. Indikator kemajuan pembangunan ditunjukkan dari apa yang selama ini Pemerintah Desa 

telah laksanakan dalam penyediaan Infrastruktur, khususnya yang terkait dengan masalah 

ketersediaan unit usaha dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan bagi warga/masyarakat 

Desa.  

Informasi tentang kapasitas pemerintah Desa Bintana, Wapalo dan Desa Kotajin Utara yang berhasil 

dirangkum dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 112. Nampak bahwa Desa Wapalomemiliki 

kapasitas pemerintahan yang masih cenderung lemah (skor 1) pada berbagai aspek selain demokrasi 

dan sinergitas. Pada aspek kemajuan pembangunan, baik Desa Bintana, Tolitehuy maupun Desa 

Kotajin Utara  masih berada pada level lemah hingga sedang (skor 1). 

 

Gambar 112 Potret Kapasitas Pemerintahan Desa Bintana, Kotajin Utara dan Wapalo 
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Isu dan Pemasalahan 

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam 

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di 

masa datang. Pentingnya mengidentifikasi issue dan permalahan bertujuan untuk memberikan arahan 

yang menjadi menjadi fokus dan prioritas pembangunan Desa ke depan. Khususnya dalam 

pembahasan ini akan diidentifikasi beberapa hal yang menjadi temuan dari hasil riset yang telah 

dilakukan oleh Tim Pusat Studi Pembangunan  dan Pemebrdayaan (PSPP-UMGo) mengenai 

penyusunan Model Tata Kelola Desa CERIA. 

Beberapa isu yang diidentifikasi diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, dan hasil 

Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan dengan beberapa pihak terkait, mulai dari Pemerintah 

Desa, BPD, para pendamping-pendamping Desa, Pendamping dari Kementrian Sosial, Kesehatan, 

Pendidikan, Pertanian, PDAM, serta para pegawai/pejabat yang mengerti akan permasalahan dalam 

tata kelola Desa CERIA. Selanjutnya tim kemudian merumuskan isu-isu yang dianggap reliabel dengan 

fakta dan data yang diperoleh dari observasi langsung ke beberapa Desa dan Kecamatan dan 

penelusuran data-data sekunder.  Dengan memprioritaskan penanganan isu-isu strategis tersebut 

maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar 

dan lebih pasti. Untuk mengetahui akar permasalahan yang menghambat dalam mewujudkan model 

Tata Kelola Desa CERIA, maka dilakukan analisis berdasarkan sebab akibat dengan menggunakan 

diagram tulang ikan (fish-bone diagram). Diagram tersebut dianalisis berdasarkan hasil desk study, 

diskusi terpumpun dengan para pemangku kepentingan terkait (seperti: Camat, Aparat Desa, 

Pendamping Desa dan Lokal Desa) dan melalui kuisioner dan kunjungan lapangan. Berdasarkan hasil 

diskusi dapat ditentukan isu strategis dan permasalahan yang menjadi kendala utama dalam 

mewujudkan pembangunan Desa di Kabupaten Gorontalo Utara adalah, seperti ditunjukkan dalam 

Gambar 113, yang  menjelaskan hasil analisis dengan pendekatan diagram tulang ikan (fish-bone 

diagram) tentang akar permasalahan bahwa tata kelola Desa belum efektif, berikut diagram fishbone 

tersebut : 
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Gambar 113. Fishbone Analisis Isu Strategis Masalah di Beberapa Pemerintah Desa di Gorontalo Utara 
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Berdasarkan diagram fish-bone dapat diketahui bahwa tata kelola desa belum efektif, yang 

disebabkan oleh beberapa issue dan berdampak pada munculnya beberapa permasalahan, sebagai 

berikut;  

 

1. Infrastruktur.  

Undang-undang desa mengatur penyelenggaraan desa meliputi tiga aspek, yaitu 

pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Lebih khusus pada 

aspek pembangunan infrastruktur berorientasi pada pembangunan sarana dan prasarana dengan 

pendekatan keberpihakan pada masyarakat terbelakang dan marginal, agar pemanfaatannya 

berdampak langsung pada masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan, termasuk 

kaum minoritas 

Tujuan utama pembangunan infrastruktur adalah meningkatkan akses pelayanan dalam 

rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, khususnya di pedesaan. Sedangkan fungsi 

pembangunan infrastruktur itu sendiri adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat 

secara berkeadilan. Dapat dikatakan majunya perekonomian negara dilihat dari seberapa 

besar perekonomian desa berkembang dengan baik.  

Sebagian besar masyarakat ketika mendengar istilah infrastruktur masih ada yang 

memahaminya berupa pembangunan fisik, jalan dan gedung-gedung, namun menurut Grigg (1988) 

bahwa pembangunan infrastruktur adalah pembangunan fisik maupun non fisik, antara lain; 1). 

Gedung Publik ; sekolah, rumah sakit, gedung pemerintahan,  2). Fasilitas komunikasi/perangkat 

dan jaringan internet, 3). Sistim penyediaan air, waduk, penampungan air, fasilitas pengolahan air, 

4). Drainase dan irigasi, 5). Sistim transit, 6). Fasilitas transportasi, jalan, rel kereta api, bandara, 7). 

Tiang/aliran listrik, 8). Taman Kota, plaza, restoran, dll. 

Sehubungan dengan pembangunan infrastruktur komunikasi, sudah menjadi kebutuhan 

masyarakat desa dewasa ini. Sangat disadari bahwa kehidupan masyarakat tak  dapat 

dipisahkan dengan teknologi komunikasi, termasuk desa yang notabene masih jauh dari kesan 

maju, sehingga infrastruktur komunikasi penting untuk dibangun untuk memudahkan 

komunikasi dengan berbagai sektor atau pihak luar.  

Melalui dana desa, pembangunan infrastruktur pedesaan secara masif dilakukan. Alokasi 

anggaran desa sebagian besar masih diarahkan pada pembangunan infrastruktur, namun banyak 

pihak yang menilai pembangunan infrastruktur saat ini belum dapat mengerek perekonomian desa. 

Khususnya di Kabupaten Gorontalo utara, masih banyak kelemahan-kelemahan yang ditemukan 

yang masih perlu dicermati bersama. Hasil survey menunjukkan rata-rata sarana prasarana yang 
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ada didesa masih sangat minim, termasuk bangunan sekolah dari TK sampai dengan SMA, fasilitas 

layanan kesehatan, fasilitas penunjang perekonomian, fasilitas sanitasi dan air bersih, serta fasilitas 

komunikasi yang sangat penting untuk pelayanan publik.   

Diungkapkan pula oleh masyarakat dan para pendamping desa bahwa   pembangunan 

infrastruktur belum menyasar infrastruktur prioritas, belum ada penilaian obyektif mana infrastruktur 

yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan ada bangunan yang dibangun, namun 

belum pernah digunakan sehingga menjadi kontraproduktif, misalnya pembangunan Puskemas 

Pembantu di desa Mutiara Laut dibangun ditempat ketinggian yang notabene fasilitas tersebut tidak 

dapat digunakan karena sulit diakses oleh masyarakat setempat, termasuk kaum perempuan. Hasil 

temuan menunjukkan sebagain besar fasilitas kesehatan sangat terbatas di desa-desa yang 

menjadi lokus penelitian ini. Begitu pula fasilitas penunjang perekonomian  masyarakat, tempat jual-

beli, perdagangan dll masih minim. Keterbatasan fasilitas penunjang ekonomi dapat diartikan bahwa 

pergerakan ekonomi desa kurang bergeliat.   

Kemudian berdasarkan kuisioner diperoleh informasi fasilitas  komunikasi dan jaringan internet 

belum masuk pada perencanaan prioritas desa. Disatu sisi kemudahan melayani, merespon dan 

memberi informasi secara cepat kepada pihak yang membutuhkan tentu saja menjadi lambat.  

Selanjutnya kebutuhan infrasturktur sanitasi dan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masih 

sangat minim.  

Beberapa isue infrastruktur selayaknya menjadi perhatian pemerintah desa maupun 

kabupaten, mengingat infrastruktur adalah sebuah prasyarat dalam melakukan pembangunan. 

Tanpa infrastruktur yang memadai akan menghambat proses pembangunan yang ditentukan. 

Beberapa masukan positif terkait masalah ini, selayaknya pembangunan infrastruktur menjadi 

perhatian yang serius oleh pemerintah dan sebaiknya pembangunannya melalui studi kelayakan, 

sehingga prasarana yang dibangun tepat sasaran dan memiliki dampak pada peningkatan 

perekonomian masyarakat, khususnya bagi rumah tangga miskin. 

2. Teknologi Informasi 

Pada bagian ketiga Bab IX UU Desa diamanatkan pengembangan teknologi informasi terkait 

pembangunan desa,  yang dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa 

secara keseluruhan. Teknologi informasi yang dimaksud adalah sebuah Sistim Informasi Desa 

(SID), dimana dengan tersedianya sistim ini pemerintah desa dapat terhubungkan secara 

berjenjang dari level kecamatan, kabupaten dan sampai pada level nasional. SID meliputi data 

desa, data pembangunan desa, kawasan pedesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan 

pembangunan desa dan kawasan perdesaan. SID berfungsi sebagai alat olah data dan informasi 

yang menjadi salah satu rujukan dasar dan pemberi fungsi layanan ditingkat desa baik secara 
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offline dan online. Pada bentuknya yang offline, SID merupakan data base dan kumpulan informasi 

di kantor desa. Sedangkan pada bentuknya yang online, SID merupakan data base dan informasi 

berbasis internet, yang menghubungkan desa dan dunia luar melalui website desa.  

Dewasa ini penggunaan teknologi informasi masih sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh 

infrastruktur komunikasi yang belum disediakan, sehingga otomastis perangkat dan jaringan internet 

di desa-desa belum memadai. Disatu sisi teknologi informasi sangat dibutuhkan oleh desa untuk 

pemutakhiran data dan konten website yang memuat informasi terkini kondisi desa. Dengan 

website, desa mampu melaksanakan pelayanan publik secara efektif dan efisien,  perencanaan 

pembangunan, pemerataan informasi bagi seluruh masyarakat secara terbuka, luas dan 

bertanggung jawab.  Melalui SID penyebaran informasi rencana kerja desa termasuk informasi 

penggunaan keuangan desa dapat diketahui oleh masyarakat luas. Hal demikian dapat 

menumbuhkan budaya transparasi yang bermuara pada kepercayaan masyarakat (Hartoyo dan 

Merdekawati, 2016: 49).  

Namun manajeman informasi desa berbasis teknologi masih memiliki tantangan tersendiri di 

Kabupaten Gorontalo Utara. Beberapa narasumber menyatakan SID belum berjalan dengan baik, 

sehingga layanan informasi publik belum maksimal dan data base desa masih kurang lengkap, baik 

secara offline dan online.  Terkait dengan data base offline menyebabkan administrasi desa kurang 

terupdate bahkan ada yang tidak terupdate sama sekali. Kemudian, terbatasnya data base online 

menyebabkan jejaring desa masih lemah. Disatu sisi data base online akan menjadi wadah 

mempublikasikan profil desa dan potensi desa yang dapat diakses oleh pihak mana saja. Lebih 

khusus untuk profil potensi desa, termasuk SDA dan desa wisata jika terekspos dalam website desa 

dapat diakses oleh pihak manapun termasuk wisatawan sehingga menjadi rujukan destinasi wisata 

yang dapat memberi pemasukan pada PADes.  

Permasalahan kekurangan data base dan adminsitrasi desa juga  tak terlepas dari sebagian 

besar kapasitas aparat desa yang masih belum menguasai teknologi, sehingga berdampak pada 

pembuatan administrasi desa yang lambat, dan pelaporan keuangan yang tidak sesuai standard. 

Dengan menguasai teknologi, dalam hal ini penguasaan aplikasi-aplikasi administrasi berbasis 

teknologi dapat digunakan dalam pembuatan administrasi desa dan laporan keuangan sehingga 

lebih efisien dan efektif.  Berdasarkan informasi,  hal laporan keuangan desa yang tidak sesuai 

standar, telah menjadi temuan inspektorat. 

Permasalahan seperti ini adalah permasalahan umum yang terjadi di desa-desa, sehingga 

patut dipertimbangkan dalam rencana kerja desa secara keseluruhan. Peningkatan kapasitas 

aparat desa dan pembangunan infrastruktur perangkat internet seperti yang disinggung diatas 

adalah sangat substansial, karena tersedianya perangkat internet dan penguasaan aplikasi-aplikasi 
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berbasis teknologi, dapat menjadi penunjang penyelenggaraan desa yang sesuai tantangan jaman, 

efektif berkomunikasi, efisien dan akuntabel.  

 

 

3. Sumber Daya Alam (SDA). 

Kekayaan alam Indonesia merupakan sumber daya yang jika diolah dengan baik  dapat 

meningkatkan Penghasilan Asli Desa, dan berpengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakat, 

khususnya rumah tangga miskin.  Kenyataannya secara umum Sumber daya alam yang melimpah 

belum dioptimalkan dalam pembangunan desa.  Di beberapa wilayah pemanfaatan sumber daya 

alam tidak membutuhkan investasi secara besar-besaran, hanya berskala industri rumahan yang 

dapat memanfaatkan tanaman pertanian dan perkebunan yang mudah tumbuh dan mudah 

diperoleh misalnya tanaman pisang, singkong, ubi jalar, pohon sagu dan enau yang diolah menjadi 

penganan yang bernilai layak jual. Tanaman seperti ini menjadi ciri khas tanaman di Indonesia yang 

terdapat dimana-mana. Lebih spesifik pohon enau dapat diolah menjadi gula aren (brown sugar) 

dan sapu ijuk yang bernilai ekonomis. Produk Gula aren atau yang disebut gula merah menjadi 

salah satu kontributor PAD desa yang cukup signifikan, misalnya desa Batubantayo, kecamatan 

Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow yang berbatasan wilayah dengan Kabupaten 

Gorontalo Utara. Desa tetangga yang mampu memproduksi gula aren sebanyak 450 kg per hari. 

Adapun produk gula arennya dipasarkan go international, yang diekspor ke arab. Belajar dari 

pengalaman ini, gula aren yang diproduksi di beberapa wilayah misalnya Anggrek dan atinggola 

dapat dikembangkan menjadi industri besar dengan pengolahan secara modern.   

Namun potensi SDA Kabupaten Gorontalo Utara tidak hanya seputar hasil pertanian dan 

perkebunan, namun juga hasil laut yang melimpah. Menceemati  hasil perkebunan, misalnya pohon 

enau yang sudah disinggung diatas, air yang disebut nira diolah menjadi gula aren atau disebut gula 

merah oleh orang lokal. Produk gula aren yang dihasilkan pleh masyarakat desa Atinggola dan 

Anggrek dinilai berkualitas baik, sehingga populer dan dicari masyarakat luas. Namun sayangnya 

belum ada diversifikasi produk gula merah, yang kompetitif, sehingga dapat dijual dengan harga 

yang bersaing. Di beberapa restoran besar atau hotel-hotel bintang lima sudah banyak yang 

meninggalkan penggunaan gula tebu yang diganti dengan gula aren, karena alasan kandungan 

gula aren lebih bergizi. Olahan hasil tanaman pisang Permasalahan kurang berkembangnya bisnis 

gula aren, banyak pihak yang mengemukakan disebabkan oleh lemahnya sumber daya manusia 

yang belum memiliki keterampilan yang memadai, kurang kreatif serta inovatif. Perlu adanya 

kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas SDM melalui workshop atau pelatihan yang dibutuhkan 

agar pemanfaatan sumber daya alam lebih maksimal. Sementara itu ada pelaku UKM yang sudah 
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dapat memproduksi beberapa penganan yang diolah dari hasil pertanian yakni stik jagung (di Desa 

Helumo) dan stik jantung pisang di desa Dudepo namun terkendala pada pemasaran yang 

mewajibkan sertifikasi halal dan PIRT (ijin Produksi Industri Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh 

Dinas Kesehatan).  

Sementara itu hasil laut disalah satu wilayah, misalnya Kecamatan Ponelo Kepulauan, saat-

saat tertentu hasil ikannya melimpah, sehingga ikan yang tidak dapat dikonsumsi hanya terbuang 

percuma saja. Secara umum, selama ini hasil laut sebatas dijual kepada masyarakat dan menjadi 

lauk yang diolah secara sederhana, belum ada diversifikasi produk ikan yang menjadi industri bisnis 

yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir. yang Pengalaman dibeberapa daerah 

menunjukkan hasil laut dapat diolah menjadi bermacam penganan dan snack misalnya empek-

empek, bakso ikan, nugget, otak-otak, kerupuk, dll. Kabupeten Gorontalo Utara merupakan wilayah 

yang memiliki garis pantai terpanjang di Provinsi Gorontalo, sepanjang 198 km. Dengan posisi 

strategis demikian pemerintah dapat memanfaatkan hasil laut untuk menjadi komoditi ekspor 

ataupun menjadikan area pantai menjadi destinasi wisata yang dapat mendorong perkembangan 

ekonomi diwilayah ini. Pengembangan potensi kelautan atau yang disebut Posisi Maritim (PM) 

sudah menjadi visi misi pak Bupati dan pak Wabup  era kepemimpin Bapak Indra Yasin dan Thariq 

Modanggu. 

Peran BUMDes sangat besar untuk mencapai tujuan diatas, seperti yang tertuang dalam UU 

Desa pasal 89, bahwa fungsi BUMDes adalah; a).pengembangan usaha  b). Pembangunan Desa, 

pemberdayaan dengan sistim inovasi desa, dan pemberian bantuan modal.  Kenyataanya fungsi 

BUMDes saat ini belum maksimal. Berdasarkan informan, BUMDes saat ini kebanyakan masih 

berorientasi pada pemberian pinjaman modal usaha. Kenyataannya pada kegiatan pemberian 

modal usaha, BUMDes sudah berhasil membantu salah satu pelaku usaha di desa Datahu yang 

bergerak dibidang air kemasan yang sudah diproduksi. Namun mengalami kendala pemasaran 

karena belum adanya ijin-ijin jual beli seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.  

Harapannya BUMDes dapat memainkan peran lebih dari pada  lembaga keuangan,  yang 

memperkuat perekonomian desa lebih mengarahkan kegiatannya pada pemberdayaan desa 

dengan melihat potensi desa yang sesuai dengan topografi, demografi dan kultur setempat, 

termasuk mengoptimalkan destinasi desa wisata.  Selain itu belum ada terobosan atau inovasi 

program unggulan desa yang kompetitif, dimana BUMDes lah yang bertanggung jawab dalam 

pemberdayaan desa dengan memunculkan program-program Inovasi, termasuk mengoptimakan 

desa wisata berbasis kearifan lokal yang bermuara pada peningkatan PAD desa. Kinerja BUMdes 

sangat dipengaruhi oleh sistim manajerial, dan ini masih merupakan tantangan yang besar, karena 

BUMDes belum dipimpin oleh person yang benar-benar profesional. Sehingga dibutuhkan pimpinan 
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yang dapat bekerja profesional agar BUMDes dapat memainkan peran dan fungsinya dengan baik, 

menjadi lembaga usaha yang produktif, adaptif dan akuntabel.  Dalam konteks ini fungsi BUMDes 

masih perlu digenjot mempercepat pertumbuhan perekonomian desa.  

4. Kelembagaan. 

Walaupun posisi desa dewasa ini memiliki otonomi penuh dalam penyelenggraan desa, akan 

tetapi praktik penyelenggaraan desa idealnya melibatkan banyak pihak untuk mencapai tujuan 

pembangunan desa. Sinergitas atau kolaborasi antar stakeholders menjadi salah satu pilar 

keberhasilan atas tujuan yang akan dicapai, misalnya dalam bentuk kerjasama, termasuk 

pemanfaatan resources yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dan terjadinya saling berinteraksi 

dalam proses pelaksanaan kegiatan. Dalam penyusunan rencana program, stakeholders terkait 

selayaknya duduk bersama-sama merumuskan apa yang akan dilakukan dan bagaimana 

melakukannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program dirumuskan sebagai suatu 

perangkat kegiatan yang saling mendukung atau saling terpadu yang diarahkan pada pencapaian 

suatu atau beberapa tujuan pembangunan desa.  

Dalam penyelenggaran desa, desa tidak dapat bergerak sendiri dan tergantung pada dana 

desa semata. Perlu adanya pihak-pihak yang terlibat dalam prosesnya, pemerintah desa itu sendiri, 

pihak BPD sebagai lembaga yang menjadi mitra desa, Camat yang menjadi perpanjangan tangan 

Bupati diwilayah setempat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD),  Para pendamping (baik 

pendamping Desa yang ditunjuk langsung oleh ppemerintah pusat, maupun pendamping program 

yang berada di dinas-dinas yang ditunjuk oleh pemerintah setempat), dan masyarakat.   

Hasil studi menunjukkan peran stakeholders belum maksimal. Pemerintah desa sebagai 

pemegang kewenangan sepenuhnya dalam menyelenggarakan pembangunan desa, selayaknya 

menjadi pihak yang membuka diri untuk bersinergi atau berkolaborasi dengan pihak lain. 

Permasalahan yang berhasil diidentifikasi adalah peran pemerintah desa yang terkesan tidak mau 

diintervensi dalam penyelenggaraan dan proses pelaksanaan pembangunan, baik oleh pihak OPD 

atau pihak diluar pemerintah desa. Sikap pemerintah desa seperti demikian sebenarnya bersandar 

pada UU Desa bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan  menjadi kewenangan 

sepenuhnya oleh pemerintah desa. Sehingga ada anggapan dari sebagian perangkat desa bahwa 

pihak luar tidak dapat  mengintervensi kegiatan di desa, padahal selayaknya pihak pemerintah desa 

tetap melibatkan pihak luar dalam proses pembangunan, berkonsultasi dan berkoordinasi tentang 

perencanaan kegiatan yang akan dilakukan didesa, dengan pihak BPD, Camat, OPD, dan para 

pendamping. Kedudukan desa bukanlah wilayah yang terpisah dari pemerintah kecamatan atau 

kabupaten yang notabene memiliki struktur hirarki pemerintahan yang sudah ditetapkan.  
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Sementara itu ada pihak yang menilai BPD belum memposisikan lembaganya sebagai pihak 

yang melakukan Check and Balance terhadap seluruh kegiatan pembangunan di desa. Dalam 

konteks pemerintahan desa, proses terjadinya check and balance antara lembaga eksekutif Kepala 

Desa dan lembaga legislatif Badan Permusyawartan Desa (BPD) mutlak diperlukan. Artinya dalam 

melaksankan pemerintahan desa diperlukan keseimbangan kekuatan antara kedua lembaga 

tersebut. Kedua lembaga tersebut tidak boleh ada yang terlalu kuat dan terlalu lemah. Karena jika 

itu terjadi proses penyelengaraan pemerintahan desa akan bejalan tidak efektif sehingga sulit untuk 

mencapai tujuan negara. Terkesan BPD belum terlibat secara aktif dalam melakukan pengawasan, 

perencanaan, dan pengelolaan APBDes, sehingga ditemukan ada penggunaan dana desa yang 

tidak sesuai peruntukannya. Kerjasama dengan pihak kecamatan mengalami hambatan, karena 

pemerintah desa kurang membangun koordinasi dengan pihak kecamatan, padahal kedudukan 

camat adalah perpanjangan tangan kepala daerah. Hal yang terjadi selama ini adalah fungsi dan 

peran camat belum dipertimbangkan pemerintah desa.  

Sementara menurut infomasi pendamping desa, peran OPD selayaknya dimaksimalkan karena 

program-program kabupaten notabene diarahkan ke desa. Kendala yang dihadapi adalah ada 

anggapan dari pemerintah desa bahwa peran OPD hanya memberi bantuan semata, disisi yang lain  

permasalahan dari pihak OPD itu sendiri yang masih bekerja secara parsial, sehingga program-

program yang dilakukan cenderung tumpang tindih. Nuansa ego sektoral masih cukup terasa, 

sehingga hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten untuk menilai lebih jauh bagaimana 

peran OPD dalam penyelenggaraan desa.   

Selanjutnya mencermati peran Pendamping Desa dan pendamping Lokal Desa, ditemukan 

kasus bahwa  usulan-usulan pendamping masih banyak yang belum dipertimbangkan dalam 

perencanaan desa. Pendamping Desa hanya sebatas memberi masukan dalam perencanaan 

kegiatan desa, dan juga membantu dalam pembuatan pelaporan keuangan desa. Disatu sisi peran 

pendamping sangatlah penting, sebagai pihak fasilitator, mediator dan melakukan pembinaan 

terhadap masyarakat dampingannya agar menjadi masyarakat berdaya. Permasalahan lainnya 

yang terungkap adalah koordinasi antar pendamping itu sendiri belum berjalan dengan baik.   

Selain pendamping desa, ada pula pendamping program dinas yang ditunjuk oleh pemerintah 

setempat, untuk mengawal dan membantu program-program dinas, namun perannya belum 

dioptimalkan. Contohnya Peksos pendamping program KUBE dinas sosial, selama ini bekerja 

dibawah naungan dinas sosial sebagai pihak fasilitator kelompok kelompok usaha untuk 

meningkatkan pendapatan keluarga miskin. Ada pula pendamping lainnya, misalnya pendamping 

Dinas Kesehatan, BKKBN, pendidikan, dll yang intinya peran dan fungsinya adalah membantu 

masyarakat untuk mandiri, agar dapat menjalani kehidupan  kehidupannya lebih berkualitas. 
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Keberadaan para pendamping dinas dapat di maksmalkan untuk mengawal kegiatan 

pemberdayaan desa sesuai tugas dan fungsinya.  

Selain itu masyarakat desa sebagai subyek dan obyek pembangunan masih dinilai lemah 

keikutsertaannya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Partisipasi 

masyarakat mempunyai peranan penting dalam keberhasilan perencanaan pembangunan. 

Beberapa kajian empiris (Augusta, 2009 : Adi, 2002) menunjukkan bahwa masyarakat belum 

diberikan ruang dalam berpartisipasi secara penuh dalam proses pembangunan, sedangkan konsep 

pembangunan dalam UU Desa mengamanahkan pendekatan pembangunan yang partisipatif, 

pelibatan warga masyarakat secara keseluruhan dalam penyelenggaraan desa. Hasil temuan 

menunjukkan keterlibatan masyarakat umum dalam penyelenggaraan desa masih rendah, 

masyarakat yang terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan hanyalah elit-elit desa. 

Permasalahan seperti ini semestinya tidak terjadi, karena keikutsertaan masyarakat dalam proses 

pembangunan penting untuk secara bersama-sama terlibat dalam proses pengidentifikasian masalah 

dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi 

untuk menangani masalah, serta  keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang 

terjadi. Partisipasi masyarakat mempunyai peranan penting dalam keberhasilan perencanaan 

pembangunan. Oleh karena itu, dalam diri masyarakat harus tumbuh suatu kesadaran akan 

keberadaannya sehingga timbul hasrat untuk turut serta bersama pemerintah dalam membangun 

negara, karena pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Keikutsertaan  

seluruh pihak, utamanya masyarakat sebagai penggerak pembanguan yang berkelanjutan, dan 

muaranya kepada kemandirian, peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan.   

Untuk memaksimalkan penyelenggaraan desa, berdasarkan salah satu petugas dinas bahwa 

perlu adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam proses aktivitas desa agar seluruh 

kegiatan desa memiliki sistim penyelenggaraan desa yang berkualitas dan efektif.    

5. Kebijakan  

Kehadiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ( UUDesa ) menandai babak baru dan 

perubahan dalam politik pembangunan nasional, dimana desa menjadi titik tumpu yang mendapatkan 

perhatian serius. Sebagai dasar hukum bagi keberadaan Desa, UUDesa mengkonstruksi cara pandang 

baru berdesa ( tata kelola desa dan pemberdayaan masyarakat). Desa di akui dan di kukuhkan 

sebagai subjek yang mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Dalam mewujudkan amanat aturan 

tersebut diatas, kebijakan ini didukung oleh alokasi anggaran yang telah ditentukan besarannya, 

sehingga setiap desa berkewajiban membangun desanya dengan partisipatif, transparan dan 

akuntabel.  
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Namun dalam pelaksanaannya penerapan UU Desa masih banyak mengalami kendala. Hasil kajian 

menunjukkan beberapa permasalahan yang timbul dalam penerapan aturan tersebut, terutama terkait 

kewenangan penuh kepala desa tentang penyelenggaraan desa, termasuk penggunaan dana desa. 

Penyerahan wewenang sepenuhnya kepada desa, menimbulkan beberapa masalah, selain masalah 

yang diuraikan diatas, yakni penyalahgunaan wewenang beberapa kepala desa. Penuturan salah satu 

informan bahwa ada kepala desa merencanakan kegiatan desa tanpa melalui konsultasi bersama BPD 

dan Pendamping desa. Hal ini menunjukkan pengambilan keputusan yang kurang bijaksana. 

Peruntukan dana desa akhiranya tidak tepat sasaran karena berdasarkan keputusan sepihak. Praktik 

demikian telah menyalahi prinsip tata kelola desa yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. 

Kenyataan menunjukkan ketersediaan dana yang terbilang besar menghadirkan resiko yang baesar 

pula. Hal ini disebabkan banyak perangkat desa yang belum memiliki pengalaman dalam mengelola 

dana yang cukup besar, sehingga berpotensi resiko penyalah gunaan dana yang harus berakhir 

dengan hukum.  

Permasalahan lain yang berhasil diidentifikasi adalah kebijakan tentang pembangunan desa 

berdasarkan petunjuk teknis yang dibuat oleh pusat, dan selalu berubah setiap tahunnya. Hal ini 

menimbulkan konflik tersendiri karena menimbulkan kebingungan bagi sebagian aparat desa. 

Selanjutnya tersedianya sumber dana, belum menjamin usulan-usulan kegiatan dapat diakomodir 

dalam rencana kerja desa. Dalam pelaksanaannya usulan kegiatan sebagian besar masih mengarah 

kepada pembangunan  fisik yang belum menjadi kebutuhan yang mendesak. Disatu sisi  masih banyak 

infrastruktur fisik yang prioritas namun tidak menjadi pertimbangan dalam perencanaan kegiatan desa. 

Selain itu disuarakan pula, selayaknya perencanaan kegiatan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan 

non fisik, misalnya program  pemberdayaan masyarakat. Hal demikian menunjukkan masih lemahnya 

political will para elit desa untuk merencanakan program yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas 

dan keterampilan masyarakat.  Pemerintah desa diharapkan merencanakan dengan baik agenda 

prioritas yang harus dapat direalisasikan, sehingga penyelenggaran desa menjadi lebih responsive dan 

tepat sasaran.  Dengan demikian, akan membesarkan kepercayaan publik dan masyarakat desa 

terhadap pemerintah, bahwa keadilan pemerintah dalam pemerataan pembangunan juga ikut 

dirasakan oleh masyarakat desa.  

Permasalahan lain yang terungkap menyangkut pula pengalihan kepemilikan aset desa yang 

menjadi aset kabupaten.  Salah satu kades mengemukakan peralihan tersebut mengurangi 

penghasilan desa. Pengalihan aset desa seperti ini terjadi dibeberapa desa, yang menimbulkan 

keresahan kepala desa sebagai penanggung jawab pemerintahan desa. Permasalahan ini 

sepatutnya mendapat perhatian pemerintah kabupaten dimasa mendatang.  
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6. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia menjadi permasalahan yang sangat serius dalam penyelenggaraan 

desa. Hasil kuesioner menunjukkan fasiltas pendidikan sangat minim, sehingga hal ini berdampak 

pada tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Pendidikan masyarakat penting untuk 

menciptakan sumber daya yang kompetitif dan handal, karena peran masayarakat adalah sebagai 

subyek pembangunan. Pada konteks minimnya fasilitas pendidikan berdampak pula pada 

masyarakat tidak memahami dengan baik arah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah 

desa.  Hal ini dapat memicu kondisi masyarakat yang tidak  produktif, dengan sendirinya belum 

dapat memberikan kontribusi dalam kegiatan ekonomi di kabupaten Gorontalo Utara. Untuk 

peningkatan kapasitas SDM yang lemah, selayaknya kegiatan pembangunan diarahkan pada 

pembangunan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat, 

misalnya dengan program pelatihan dan workshop.  

Lemahnya sumber daya manusia aparat desa juga menjadi tantangan tersediri dalam 

penyelenggaraan desa. Menurut informan bahwa rata-rata kualitas aparat desa tergolong rendah 

tentang tata kelola desa yang baik. Dalam menjalankan tugas sehari-hari masih berdasarkan 

pengalaman dan kebiasaan aparat desa sebelumnya. Rendahnya sumber daya manusia 

pemerintah desa juga ditunjukkan dengan pengelolaan keuangan yang belum mandiri masih 

ketergantungan pada bantuan pendamping. Terungkap pula kualitas mindset dan attitude aparat 

desa masih belum sesuai harapan. Hal ini ditunjukkan dengan  pelayanan publik yang terkesan 

lambat, dan kedisplinan serta tanggungjawab yang masih belum menjadi budaya  bagi aparat desa. 

Berangkat dari 6 (enam) issue strategis yang diuraikan diatas menimbulkan permasalahan 

yang terkait antara satu dan lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung pada 

kualitas kehidupan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Fasilitas 

sarana dan prasarana sebagai bangunan publik wajib disiapkan oleh negara, yang dampaknya 

akan mempengaruhi pada kualitas sumber daya manusia. Misalnya infrastruktur pendidikan 

merupakan sarana untuk menciptakan SDM yang kompetitif dan berkualitas. Sedangkan 

infrastruktur kesehatan untuk menunjang kesehatan masyarakat, agar dapat melakukan aktivitas 

yang mendatangkan nilai ekonomis, dapat menjalani pendiidkan demi masa depannya. Infrastruktur 

lainnya, Sanitasi dan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan 

air yang sifatnya sine qua non, wajib ada, karena air sebagai sumber kehidupan. Yang tak kalah 

pentingnya adalah fasilitas penunjang ekonomi, misalnya toko, rumah makan dan outlet untuk 

display pajangan hasil-hasil produk usaha kecil menengah. Sementara penggunaan teknologi 

menjadi hal substansial untuk efisiensi dan efektifitas layanan publik, dan inovasi desa, serta 

teknologi terapan untuk membuat diversifikasi produk SDA; hasil laut, pertanian dan perkebunan.  
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Namun pencapaian ketiga aspek ini akan dapat diraih jika fungsi kelembagaan berjalan 

dengan baik, penerapan kebijakan yang berjalan dengan baik, serta SDM secara keseluruhan yang 

kapabel. Dengan memprioritaskan penanganan isu-isu strategis tersebut maka peluang tercapainya 

tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. 
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Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Model Tata Kelola Desa CERIA 

Tata kelola Desa adalah konsep ideal yang wajib dimiliki oleh Pemerintahan Desa saat ini. Urgensi 

tata kelola Desa tidak lain untuk mewujudkan kemandirian dan keberdayaan Desa dalam mengatur 

Pemerintahannya sebagai perwujudan semangat otonomi Desa.  Dalam pembahasan ini tim telah 

merancang sebuah model tata kelola Desa CERIA Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara,  yang 

didasari pada konsep penata kelolaan Desa dari amanat Undang-Undang, serta peraturan lain terkait Desa 

sendiri, yang dikombinasi dengan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya kondisi dan 

situasi Pemerintah Desa dan kondisi masyarakat Desa yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. 

Rancangan model tata kelola Desa CERIA ini disusun dengan pertimbangan Filosofis, Sosiologis 

dan Yuridis. Untuk pertimbangan filosofis, bahwa sesuai dengan amanat UU Desa dan Nawa Cita 

Pemerintah yang ingin membangun Indonesia mulai dari Desa, sehingga Desa harus berdaya dan mandiri. 

Kemudian untuk membangun Desa yang berdaya dan mandiri diperlukan sebuah tata kelola desa yang 

baik.  Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sebagai daerah otonom kemudian memiliki Visi dan Misi 

yakni bagaimana membangun Desa yang dinamakan Desa CERIA, bahwa model tata kelola Desa CERIA 

kemudian menjadi salah satu kebutuhan untuk diformalkan, hal ini terkait bahwa selama ini model tata 

kelola pemerintahan yang ada khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara belum berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan, padahal sejatinya tata kelola pemerintahan Desa sebaiknya diatur dalam sebuah model  

tata kelola yang baik, yang refresentatif, sesuai dengan kondisi yang ada di masing-masing wilayah. Tata 

kelola Pemerintahan sebagaimana diungkapkan oleh beberapa ahli menjelaskan bagaimana sinergitas 

yang baik antara Pemerintah, Stakeholder dan Civil Society. Suatu keberhasilan Pemerintahan Desa 

kemudian dapat dilihat dari sebuah aturan kerja pemerintahan yang tidak terlepas dari faktor tata kelola 

yang baik dan benar. Tata kelola yang baik dan benar itu adalah tata kelola yang mampu membuat 

makmur dan sejahtera masyarakat. Output dari pada tata kelola yang baik dan benar adalah sistem 

pemerintahan yang berprinsip Good Governance, (Putra,HS,2017). 
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Dari hasil analisa data yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan 

yang ada di beberapa Desa yang ada di Gorontalo Utara hanya bersifat umum sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dari hasil analisis data yang telah djelaskan sebelumnya 

mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang melibatkan beberapa stakeholder (Pemerintah 

Desa, BPD, Pendamping desa dan kelompok-kelompok masyarakat), ditemukan beberapa permasalahan 

mendasar terkait dengan tidak optimalnya dan tidak sinergi dalam hal pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat oleh beberapa stakeholder tersebut, khususnya di beberapa wilayah administrasi Desa-Desa 

yang diambil menjadi sampel yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara.  

Selanjutnya landasan sosiologis dalam model tata kelola Desa CERIA, dapat dijelaskan bahwa 

kebutuhan akan tata kelola yang baik khususnya di Gorontalo Utara adalah sebuah kebutuhan untuk 

kesejahtraan dan keberdayaan masyarakat. Sebagaimana salah satu  tujuan dan amanat UU Nomor 6 

Tahun 2014 mendorong kemandirian Desa dalam rangka mewujudkan otonomi Desa. Otonomi Desa 

sangat terkait dengan pembangunan Desa. Paradigma pembangunan dari bawah (Desa) diyakini 

pemerintah menjadi salah satu upaya mewujudkan keadilan sosial karena sebagian besar penduduk 

Indonesia tinggal di Desa. Pengaturan tentang Desa dimaksudkan untuk menjawab permasalahan sosial, 

budaya, ekonomi dan politik Desa, memulihkan basis penghidupan masyarakat Desa dan memperkuat 

Desa sebagai entitas masyarakat paguyuban yang kuat dan mandiri. Selain itu, pengaturan tentang Desa 

juga dimaksudkan untuk mempersiapkan Desa merespon proses modernisasi, globalisasi dan 

demokratisasi yang terus berkembang, (Bastaman, 2017) 

Tujuan Pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagaimana diungkapkan sebelumnya yakni 

mewujudkan kemandirian Desa juga merupakan alasan penting bagaimana tata kelola Desa harus 

diwujudkan dengan baik dan benar. Tata kelola bukan hanya untuk manajemen penyelenggaraan 

Pemerintahan yang baik, tapi lebih kepada bagaimana memberdayakan potensi-potensi sumberdaya yang 

ada di Desa secara bersinergi dan terkoordinasi dengan baik, serta pemerintahan yang mejunjung tinggi 

Pemerintahan yang bersih (Zero Corruption) sesuai dengan semangat dari konsep Good Governance dan 

Clean Gavernment. Model tata kelola Desa CERIA Kabupaten Gorontalo Utara kemudian dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa yang selama ini masih 

dirasakan belum maksimal, sedangkan dari segi pendanaan Desa-Desa yang ada khususnya di Gorontalo 

Utara sudah mendapatkan dana tersebut, namun dari hasil Riset dari tim Pusat Studi Pembangunan dan 

Pemberdayaan Universitas Muhammadiyah Gorontalo (PSPP-UMGo) menunjukkan bahwa rata-rata 
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penyelenggaraan Pemerintahan di Desa yang dilihat dari indikator kapasitas Desa belum maksimal, 

dikarenakan beberapa hal yakni masalah kurang cakapnya dalam mengidentifikasi permasalahan yang 

ada di Desa, masalah sumberdaya pelaksana, masalah koordinasi antar pihak terkait hingga masalah 

konflik kepentingan yang ada di Desa. 

Model tata kelola Desa CERIA yang disusun kemudian juga memiliki pertimbangan secara yuridis. 

Untuk argumentasi Yuridisnya bahwa Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjadi dasar dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang kemudian diikuti beberapa peraturan terkait lainnya seperti 

yang terlihat pada bagian berikut :  

Tabel 13. Undang Undang dan Peraturan Terkait Tata Kelola Pemerintaan Desa 

UU NO. 6 TAHUN 2014 

PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang 

Desa 

PP 11/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

 

PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 

60/2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari 

APBN 

PERMENDAGRI: 

1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman 

Teknis Peraturan di Desa 

2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan 

Kepala Desa 

3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa 

4. Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa 

 

PERMENKEU 

1. PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata 

Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana 

Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak 

Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD) 

2. PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang 

Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, 

Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana 

Desa 

3. PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang 

https://suryaden.com/kebijakan/pp-47-tahun-2015-tentang-perubahan-pp-43-tahun-2014
https://suryaden.com/kebijakan/pp-47-tahun-2015-tentang-perubahan-pp-43-tahun-2014
https://suryaden.com/kebijakan/pp-47-tahun-2015-tentang-perubahan-pp-43-tahun-2014
https://www.jogloabang.com/desa/pp-11-tahun-2019-perubahan-kedua-atas-pp-43-tahun-2014-tentang-peraturan-pelaksanaan-uu-6-tahun
https://www.jogloabang.com/desa/pp-11-tahun-2019-perubahan-kedua-atas-pp-43-tahun-2014-tentang-peraturan-pelaksanaan-uu-6-tahun
https://www.jogloabang.com/desa/pp-11-tahun-2019-perubahan-kedua-atas-pp-43-tahun-2014-tentang-peraturan-pelaksanaan-uu-6-tahun
https://www.jogloabang.com/desa/pp-11-tahun-2019-perubahan-kedua-atas-pp-43-tahun-2014-tentang-peraturan-pelaksanaan-uu-6-tahun
https://www.jogloabang.com/pustaka/permendagri-nomor-111-tahun-2014-tentang-pedoman-teknis-peraturan-di-desa
https://www.jogloabang.com/pustaka/permendagri-nomor-111-tahun-2014-tentang-pedoman-teknis-peraturan-di-desa
https://www.jogloabang.com/pustaka/permendagri-nomor-112-tahun-2014-tentang-pilkades
https://www.jogloabang.com/pustaka/permendagri-nomor-112-tahun-2014-tentang-pilkades
https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-no-20-th-2018-pengelolaan-keuangan-desa
https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-no-20-th-2018-pengelolaan-keuangan-desa
https://www.jogloabang.com/pustaka/permendagri-114-tahun-2014-pedoman-pembangunan-desa
https://www.jogloabang.com/pustaka/permendagri-114-tahun-2014-pedoman-pembangunan-desa
https://www.jogloabang.com/pustaka/peraturan-menteri-keuangan-nomor-257pmk072015
https://www.jogloabang.com/pustaka/peraturan-menteri-keuangan-nomor-257pmk072015
https://www.jogloabang.com/pustaka/peraturan-menteri-keuangan-nomor-257pmk072015
https://www.jogloabang.com/pustaka/peraturan-menteri-keuangan-nomor-257pmk072015
https://www.jogloabang.com/pustaka/permenkeu-49pmk072016-tata-cara-pengalokasian-penyaluran-penggunaan-pemantauan-dan-evaluasi
https://www.jogloabang.com/pustaka/permenkeu-49pmk072016-tata-cara-pengalokasian-penyaluran-penggunaan-pemantauan-dan-evaluasi
https://www.jogloabang.com/pustaka/permenkeu-49pmk072016-tata-cara-pengalokasian-penyaluran-penggunaan-pemantauan-dan-evaluasi
https://www.jogloabang.com/pustaka/permenkeu-49pmk072016-tata-cara-pengalokasian-penyaluran-penggunaan-pemantauan-dan-evaluasi
https://www.jogloabang.com/pustaka/peraturan-menteri-keuangan-ri-nomor-112pmk072017-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri
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Dari beberapa aturan-aturan yang ada menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan di Desa 

sangat serius dan urgent dipersiapkan oleh Pemerintah tidak terkecuali mengenai masalah tata kelola 

Pemerintahan Desa, yang melibatkan peran dari berbagai stakeholder terkait seperti Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa sendiri. Khusus mengenai model tata kelola 

Desa CERIA yang ada dalam pembahasan ini juga tidak terlepas dari landasan yuridis sebagaimana 

dijelaskan sebelumnya. Model tata kelola Desa CERIA kemudian disusun berdasarkan pertimbangan 

aturan-aturan yang meletarbelakangi penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, dan yang paling penting 

juga ialah mempertimbangkan Visi Misi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara, yang mana salah 

satunya ialah mengenai Desa CERIA, yang tentunya diharapkan model tata kelola Desa CERIA bisa 

menjadi trigger terkait pelaksanaan program dari Pemerintah Daerah (Pemda) lewat organisasi perangkat 

Daerah dengan cara mensinergikan dengan program-program yang di Desa-desa sesuai dengan 

kebutuhan, kondisi, situasi dan potensi di Desa masing-masing. 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana 

Desa sebagaimana diubah dengan PMK 

Nomor 112/PMK.07/2017 

 

PERMENDES: 

1. Permendes No.1/2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa 

2. Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah 

Desa 

3. Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan 

Desa 

4. Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, 

Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran 

BUMDes 

5. Permendes No.19/2017 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa TA 2018 

 

 

https://www.jogloabang.com/pustaka/peraturan-menteri-keuangan-ri-nomor-112pmk072017-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri
https://www.jogloabang.com/pustaka/peraturan-menteri-keuangan-ri-nomor-112pmk072017-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri
https://www.jogloabang.com/pustaka/peraturan-menteri-keuangan-ri-nomor-112pmk072017-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri
https://www.jogloabang.com/pustaka/permendesa-no-2015-pedoman-kewenangan-berdasarkan-hak-asal-usul-dan-kewenangan-lokal
https://www.jogloabang.com/pustaka/permendesa-no-2015-pedoman-kewenangan-berdasarkan-hak-asal-usul-dan-kewenangan-lokal
https://www.jogloabang.com/pustaka/permendesa-no-2015-pedoman-kewenangan-berdasarkan-hak-asal-usul-dan-kewenangan-lokal
https://www.jogloabang.com/pustaka/permendesa-no-2-tahun-2015-tentang-musyawarah-desa
https://www.jogloabang.com/pustaka/permendesa-no-2-tahun-2015-tentang-musyawarah-desa
https://www.jogloabang.com/pustaka/permendes-pdtt-nomor-3-tahun-2015-tentang-pendampingan-desa
https://www.jogloabang.com/pustaka/permendes-pdtt-nomor-3-tahun-2015-tentang-pendampingan-desa
https://www.jogloabang.com/pustaka/permendesa-pdtt-nomor-4-tahun-2015-tentang-badan-usaha-milik-desa
https://www.jogloabang.com/pustaka/permendesa-pdtt-nomor-4-tahun-2015-tentang-badan-usaha-milik-desa
https://www.jogloabang.com/pustaka/permendesa-pdtt-nomor-4-tahun-2015-tentang-badan-usaha-milik-desa
https://www.jogloabang.com/pustaka/permendpdtt-no-19-tahun-2017-tentang-penetapan-prioritas-dana-desa-2018
https://www.jogloabang.com/pustaka/permendpdtt-no-19-tahun-2017-tentang-penetapan-prioritas-dana-desa-2018
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Desripsi Hasil Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kabupaten Gorontalo Utara 

Penelitian mengenai model tata kelola Pemerintah Desa yang ada di Gorontalo Utara juga diukur 

dari tingkat kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan. Tata kelola pemerintahan desa setidaknya memiliki 

prinsip-prinsip yang meliputi; transparansi, akuntabilitas, responsivitas, partisipasi masyarakat, demokrasi, 

dan tingkat kemajuan pembangunan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut;  

Yang pertama, transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap 

orang untuk memperoleh informasi tentang penyelengaraan pemerintahan, yakni informasi tentang 

kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil – hasil yang dicapai. Prinsip ini menekankan 

adanya penyediaan informasi terkait kebijakan penyelanggaran pemerintahan desa yang dapat diakses 

oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui transparansi yang baik, masyarakat akan memiliki informasi yang 

akurat dan lengkap, yang akan sangat penting sebagai dasar untuk menilai dan mengontrol kinerja 

pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahannya.  Sehingga lemahnya transparansi dapat 

berpengaruh pada ketidaktahuan masyarakat atas penyelenggaraan pembangunan diwilayahnya. 

Masyarakat desa yang menjadi tujuan dan penerima manfaat dari kebijakan desa, biasanya kurang 

mengetahui informasi kebijakan dari proses awal. Padahal transparansi memegang peranan yang sangat 

penting dalam penyelenggaran pemerintah desa yang demokratis. Dengan demikian salah satu faktor yang 

mendukung terjadinya good governance dalam sebuah tata kelola pemerintahan adalah adanya praktek 

transparansi oleh pemerintah desa.  

Yang kedua, Prinsip akuntabilitas dalam pemerintah desa mengharuskan pemerintah desa 

mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kepada 

masyarakat desa sebagai pemilik sebenarnya dari kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki pemerintah 

desa dalam bentuk laporan anggaran atau publikasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam 

pelaksanaan pembangunan. Pemerintah dikatakan akuntabel bila kewenangan dan sumber daya yang 

dimiliki digunakan untuk mewujudkan kebijakan yang mengemban amanat, mandat, dan kepercayaan dari 

masyarakat desa. Dengan prinsip ini akan terjadi proses checks and balances yang dapat mengontrol 

jalannya pemerintahan agar terhindar dari tindakan koruptif dan tindak penyalahgunaan wewenang.   

Yang ketiga, responsivitas berkaitan dengan kemampuan aparat publik untuk dapat 

mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mewujudkannya dalam kebijakan publik. Dengan rendahnya 

ketanggapan pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa, yang lebih peka terhadap 
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kepentingan pemerintah supra desa, menyebabkan kebijakan desa yang dirumuskan akan menyimpang 

dari tujuan penyelenggaraan dan pembangunan desa yakni demi peningkatan kesejahteraan masyarakat 

desa yang berkeadilan. Daya Tanggap (responsiveness) adalah syarat yang harus di capai sebagi langkah 

awal pelaksanaan Good Governance. Percuma berjanji melaksanakan pemerintahan yang baik bila kritik 

keburukan atau saran kemajuan berbagai hal penegakkan hukum kinerja kepemerintahan, 

pertanggungjawaban, dan persamaan hak dan kewajiban seseorang/masyarakat, selalu lambat atau tidak 

ditanggapi pemerintah. Pemerintahan yang peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan 

masyarakat adalah sebuah impian dari good governance. Pemerintah harus cekatan artinya Peranan 

pemerintah harus memahami kebutuhan objektif masyarakatnya, jangan menunggu mereka dan 

menyampaikan keinginan– keinginan itu, pemerintah diharapakan proaktif mempelajari dan menganalisis 

kebutuhan-kebutuhan masyarakat , untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan- kebijakan dan 

strategis guna memenuhi kepentingan umum yang pro terhadap masyarakat, tanpa ada diskriminasi  

terhadap golongan-golongan tertentu.  

Yang keempat, partisipasi, yakni pemerintah desa memberikan ruang kepada masyarakat untuk 

terlibat dalam proses penyelenggaraan perencanaan desa, dapat menyuarakan atau mengambil 

keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili 

kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan 

mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi masyarakat 

menjadi hal substansial untuk mengakomodir aspirasi masyarakat, khsusunya golongan masyarakat 

menengah kebawah yang lebih membutuhkan untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan pembangunan 

desa.  

Yang kelima, prinsip demokrasi yang terkait erat tata kelola pemerintahan desa yang diyakini 

sebagai praktek terbaik pemerintahan yang dapat mewujudkan negara dalam mencapai misinya. 

Demokrasi diwujudkan dengan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga satu sama lain 

(masyarakat dan negara) bisa saling mengontrol. Substansi demokrasi adalah keempat prinsip yang telah 

disebutkan diatas transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Keempat isu inilah yang menandai demokratisasi dalam suatu 

pemerintahan yang menentukan keberhasilan dari desentralisasi. 

Yang keenam, prinsip tingkat kemajuan pembangunan yaitu pembangunan desa telah sesuai 

dengan aspirasi masyarakat yang ditandai dengan tingkat kesejahteraan dan kemandirian warganya, yang 

hal dapat tercapai jika kelima prinsip diatas sudah diterapkan dalam tata kelola pemerintahan desa. 
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Dari hasil analisis data yang telah dilakukan dengan melihat indikator-indkator kapasitas 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di Gorontalo Utara, menunjukkan posisi Pemerintahan 

Desa dalam kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih dalam kategori lemah-sedang, hal ini 

dapat dapat dilihat pada diagram jaring berikut : 

 

 

 

Gambar 114 Diagram Jaring Rata-Rata Kapasitas Penyelnggaraan Pemerintahan Desa  

di Gorontalo Utara 

Selanjutnya dapat dilihat matrix bagaimana posisi Lemah sedang dan Kuatnya Kapasitas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang konsepnya dirujuk dari hasil Riset Institute for Research and 

Empowerment (IRE) Yogyakarta Tahun 2016, yang dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 14. Kondisi Kuat, Sedang dan Lemah dalam mengukur Indikator Kapasitas Desa 

INDIKATOR KAPASITAS DESA (TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, RESPONSIVITAS, PARTISIPASI, 

DEMOKRASI, TINGKAT KEMAJUAN PEMBANGUNAN) 

LEMAH SEDANG KUAT 

TRANSPARANSI : 
Pemdes tidak membuka ruang 
bagi masyarakat untuk 
mengakses dokumen 

TRANSPARANSI : 
Pemdes tidak mempublikasiksan 
dokumen perencanaan desa 
seperti RKP Desa, RPJM Desa, 

TRANSPARANSI : 
Pemerintah Desa 
mempublikasikan program-
program desa kepada 

Keterangan : 

Poin 1 Lemah 

Poin 2 Sedang 

Poin 3 Kuat 
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perencanaan dan anggaran yang 
ada di desa (RKP Desa, RPJM 
Desa, APB Desa). Pemdes tidak 
memiliki media informasi yang 
terpasang dan dapat diakses oleh 
masyarakat (misal : papan 
informasi) 

dan APB Desa, Pemdes tidak 
mempublikasikan anggaran dan 
penggunaan keuangan desa. 
Akses masyarakat untuk melihat 
dokumen pemdes dbatasi 

masyarakat (RPJM Desa, RKP 
Desa) Pemerintah Desa 
mempublikasikan APB Desa 
kepada masyarakat. Proses dan 
tahapan pelayanan 
publik/administrasi dipublikasikan. 

AKUNTABILITAS : 
Pemdes tidak membuat laporan 
pertanggungjawaban 
penyelenggaraan pemerintah 
Desa. 

AKUNTABILITAS : 
Laporan pertanggungjawaban 
dibuat namun tidak dipblikasikan. 
Laporan penggunaan anggaran 
dibuat namun tidak sesuai 
dengan prinsip-prinsip pelaporan 
yang akuntabel. Pemdes 
menerima kritik dari masyarakat 
namun hanya mengakomodasi 
sebagian masukan dari 
masyarakat yang sesuai dengan 
prioritas kerja pemdes. 

AKUNTABILITAS : 
Perangkat dea dipilih secara 
profesional. Pemerintah desa 
menerima dan akomodatif 
terhadap kritik dari masyarakat. 
Pemerintah Desa 
mempublikasikan realisasi APB 
Desa. Pemerintah Desa 
mempublikasikan laporan 
pertanggunjawaban 
penyelenggaraan pemerintah 
Desa (LPP Desa). Pembangunan 
Desa sesuai dengan dokumen 
perencanaan Desa. 

RESPONSIVITAS : 
Pemdes tidak responsif terhadap 
kepentingan dan masalah 
masyarakat. Pemdes tidak 
memiliki kantor desa yang 
permanen dan dapat digunakan 
sebagai sarana pekayanan publik 
di Desa. Pemdes tidak mampu 
menyediakan pelayanan publik di 
Desa. Kepala Desa dan 
perangkat tidak berkantor secara 
reguler. 

RESPONSIVITAS : 
Pemdes kurang responsif 
terhadap kepentingan dan 
masalah masyarakat. Pemdes 
kurang responsif dalam 
pemenuhan pelayanan publik di 
Desa. 

RESPONSIVITAS : 
Pemerintahan Desa cepat 
tanggap dalam mengatasi 
persoalan warga, misal terdapat 
bencana. Pelayanan publik yang 
inklusif (ramah penyandang 
disabilitasi). 

PARTISIPASI : 
Pemdes tidak membuka ruang 
partisipasi dalam proses 
perencanaan desa (musedes 
perencanaan dan 
musrembangdes). Pemdes tidak 
melibatkan lembaga yang 
merepresentasikan masyarakat 
desa (BPD, LKD) dalam 
penyusunan dokumen 
perencanaan di Desa. Pemdes 
tidak membuka ruang partisipasi 
dalam rencana kerjasama antar 

PARTISIPASI : 
Pemdes menyelenggarakan 
proses perencanaan desa 
dengan menyertakan partisipasi 
masyarakat, namun dalam 
prosesnya masih ada dominasi 
pemdes. Pemdes membuka 
ruang partisipasi dalam 
musyawarah di Desa, namun 
tidak melibatkan kelompok rencan 
di Desa. 

PARTISIPASI : 
Pemerintah desa melaksanakan 
Musrengbangdes secara 
partisipatif dan inklusif BPD 
melaksanakan Musdes secara 
partisipatif dan inklusif. 



159 | Laporan Hasil Penelitian M o d e l  T a t a  K e l o l a  D e s a  C E R I A  
 

desa/atau kerjasama desa 
dengan pihak ketiga. 

DEMOKRASI : 
BPD tidak ada. Jika ada, BPD 
tidak berfungsi. Mekanisme check 
and balances antara Pemdes dan 
BPD tidak berjalan. 

DEMOKRASI :  
BPD ada dan menjalankan 
tugasnya dengan berkoordinasi 
dengan Pemdes, aspirasi 
masyarakat diperlukan hanya 
untuk agenda/program tertentu  

DEMOKRASI : 
BPD menjalankan tugas dan 
fungsinya dengan aktif. BPD 
sering Menginisiasi Program 
Pemberdayaan dan 
Pembangunan di Desa. 
Pemerintah Desa menjamin 
aspirasi masyarakat dan dibuka 
secara lebar dalam tiap tahap 
perencanaan, implementasi, dan 
evaluasi program/kegiatan. 

TINGKAT KEMAJUAN 
PEMBANGUNAN : 
Desa tidak memiliki RPJM Desa. 
Desa tidak pernah menginisiasi 
penyelenggaraan pembangunan 
Desa. 

TINGKAT KEMAJUAN 
PEMBANGUNAN : 
Pembangunan desa kurang 
sesuai dengan dokumen 
perencanaan pembanguna  
Desa. Pembangunan Desa belum 
mampu meningkatkan 
kesejahteraan warga. 

TINGKAT KEMAJUAN 
PEMBANGUNAN : 
Pembangunan desa telah sesuai 
dengan aspirasi warga. 
Pembangunan ,meningkatkan 
kesejahteraan warga.  

 

Prinsip-prinsip tata kelola desa yang diuraikan sebelumnya merupakan sebuah kerangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk wilayah desa di kabupaten Gorontalo Utara. Melalui diskusi 

terpumpun yang dilaksanakan di sebelas kecamatan dan tigapuluh tiga desa (nama kecamatan dan desa 

terlampir) sebagai sample kajian, terungkap masih terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan jika berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diatas. Praktik transparansi rata-rata masih lemah, 

RAB dan Gambar rencana kegiatan tidak ditempel di papan informasi, LPJ tidak disetorkan ke kabupaten 

sehingga berdampak pada proses pencairan. Beberapa usulan masyarakat terkait dengan hal ini adalah 

semua masyarakat dapat mengakses informasi tersebut sehingga diharapkan informasi terkait 

penggunaan dana desa dapat dipublikasikan melalui media sosial, melalui WhatsApp atau Facebook untuk 

memberi pengumuman kepada masyarakat terkait tentang hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan 

dana desa, atau informasi kegiatan desa lainnya.  

Selanjutnya wujud kelemahan akuntabilitas pemerintah desa adalah kualitas laporan yang 

disajikan pemerintah desa masih belum sesuai standard pelaporan dan masih banyak kesalahan 

administrasi yang akhirnya bermasalah dengan hukum. Jika dilihat dari fenomena yang ada rata-rata  

sebagian besar aparatur desa masih belum memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai dalam 

pengelolaan keuangan, belum memahami penyusunan laporan keuangan dan kurangnya pemahaman 
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aturan yang ada, disatu sisi dana yang dikucurkan angkanya cukup signifikan. Secara kasuistik ada desa 

yang sangat ketergantungan kepada pendamping lokal desa dalam membuat laporan keuangannya. 

Kendala lainnya adalah ada kepala desa yang menyalah gunakan kewenangannya, misalnya penggunaan 

dana desa diputuskan sendiri tanpa melibatkan pendamping desa dan masyarakat lainnya, sehingga 

kegiatan yang dilakukan kurang akuntabel.  

Responsivitas atau ketanggapan pemerintah desa terhadap kebutuhan dan aspirasi desa masih 

rendah, dimana usulan dan aspirasi masyarakat banyak yang belum terakomodir.  Kegiatan masih banyak 

yang mengarah kepada pembangunan infrastruktur dari pada mengarah kepada program pemberdayaan 

atau penguatan kapasitas sumber daya manusia (pelatihan atau training banyak usulan-usulan pelatihan) 

untuk meningkatkan geliat ekonomi melalui UKM belum direspon secara baik. Ada sebagian produk UKM 

yang siap dipasarkan namun belum dapat dijual secara luas karena terkendala label halal dan ijin PIRT.  

Lebih jauh diungkapkan bahwa responsivitas harus dilihat secara luas bukan hanya pada ruang lingkup 

pemerintah desa namun semua stakeholders, termasuk OPD dan Anggota legislatif. Aparat pemerintah 

sampai ditingkat kabupaten khususnya masih bekerja parsial, sehingga belum dapat merespon secara 

bersinergi dalam mengakomodir aspirasi atau usulan-usulan masyarakat. Hal lainnya yang diekspos oleh 

peserta diskusi adalah respon desa terhadap penggalian potensi desa belum maksimal. Dengan 

rendahnya ketanggapan pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa, yang lebih peka 

terhadap kepentingan pemerintah supra desa, menyebabkan kebijakan desa yang dirumuskan akan 

menyimpang dari tujuan penyelenggaraan dan pembangunan, serta mutu pelayanan kepada masyarakat 

desa masih belum optimal.  

Sementara itu terkait partisipasi masyarakat, pemerintah Desa sudah melibatkan masyarakat 

dalam perencanaan pembangunan desa, dan dalam berbagai kegiatan atau program desa dalam kegiatan 

musrenbangdes. Rapat ini membahas tentang angaran-angaran desa yang akan di gunakan kedepanya itu 

untuk apa saja. Namun masyarakat desa yang berpartisipasi ikut bersuara dalam musrenbangdes dan 

rapat-rapat lainnya adalah hanya para elit desa atau orang-orang yang itu-itu saja yang hadir. Terungkap 

pula bahwa ada pendamping yang masih belum berpartisipasi secara penuh, yang hanya hadir sebulan 

sekali, kurang melakukan  pembinaan dan berdialog dengan desa dampingannya.  

Hasil penelitian menunjukkan demokratisasi belum berjalan optimal diimplementasikan di 

lapangan. Pertama, peran lembaga desa dan masyarakat dalam pemerintahan desa masih rendah dan 

masih didominasi oleh kepala desa. Hal ini menandakan perubahan struktur ternyata belum diikuti 

perubahan kultur dan tradisi paternalistik yang memposisikan kepala desa sebagai orang kuat yang 
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berpengaruh dan disegani. Kedua, peran BPD belum menggambarkan kinerja yang optimal sebagai 

lembaga perwakilan rakyat, belum dapat mempengaruhi kebijakan kepala desa. Ada beberapa 

pendamping yang terkendala dalam berkomunikasi dengan kepala desa karena informasi terkait 

perencanaan desa belum dipertimbangkan oleh kepala desa. Ketiga, kemauan dan kemampuan warga 

desa dalam mengorganisir diri untuk menjadi kekuatan civil society yang demokratis masih lemah, belum 

memiliki kesadaran yang kuat untuk melakukan transformasi sebuah gerakan sosial yang menerapkan 

nilai-nilai partisipasi dan kontrol dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.  Hal lain yang 

ditemukan dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh salah seorang informan di OPD 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo Utara, pada bagian kelembagaan 

mengungkapkan beberapa fenomena yang terjadi selama ini dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan, misalnya posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seakan akan hanya formalitas biasa, 

dikarenakan keterlibatan BPD hampir disebagian besar Pemerintah Desa masih minim. Pemerintah Desa 

terksesan berjalan sendiri tanpa melakukan sinergi dan koordinasi dengan BPD, padahal peran BPD 

sebagai refresentasi masyarakat Desa juga sangat vital. Sehingga Pemeritah Desa terkesan acuh dan 

seakan tidak peduli dengan keberadaan BPD. Hal lain yang diungkap dari hasil wawancara ialah 

kurangnya kemampuan SDM dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dimulai dari top manajernya 

sendiri yakni Kepala Desa hingga midle dan low staff, belum menunjukkan performa dengan baik, padahal 

menurut informan bahwa kegiatan Bimtek peningkatan kualitas SDM Aparatur Desa sudah sangat sering 

dilakukan, namun belum mampu meningkatkan kinerja dam membawa perubahan signifikan kapada 

Desanya sendiri. 

Hal lain yang diungkapkan kemudian ialah mengenai masalah belum adanya aturan yang diatur 

untuk melakukan pengawasan maupun tindakan dari OPD misalnya ketika mendapatkan Pemerintah Desa 

yang kurang aktif dalam menjalankan Pemerintahannya, sehingga pihak OPD seakan tidak bisa berbuat 

banyak untuk melakukan pembinaan dan instruksi kepada Pemerintah Desa, hal Ini dikarenakan amanat 

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan kewenangan penuh Desa untuk melindungi 

Pemdes sendiri lewat otonomi Desa. Sehingga Pemdes terkesan hanya tunduk pada Kepala Daerah dan 

acuh kepada OPD maupun pihak Kecamatan. Hal ini kmudian diharapkan bisa teratasi untuk melakukan 

reformasi dalam sistem tata kelola Pemerintahan Desa khususnya yang ada di Gorontalo Utara, dimana 

jika melihat dari segi intervensi anggaran dan yang lain, apa yang didapatkan Desa hari ini sudah dapat 

mencukupi kebutuhan Desa masing-masing, hanya saja kembali kepada Pemerintah Desa sebagai 
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eksekutor di Desa yang masih lebih banyak menghabiskan anggaran untuk kebutuhan fisik yang sebagian 

besar belum terlalu dibutuhkan dan tidak membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat Desa sendiri. 

Kurangnya kreatifitas dan inovasi layanan Desa di sebagaian besar di wilayah Desa yang ada di 

Gorut juga menjadi faktor lemahnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa,padahal di beberapa wilayah 

sudah berhasil mengembangkan layanan Desa berbasis digital sehingga masyarakat dapat mengakses 

layanan-layanan via on line, dan tentu saja itu sangat memudahkan masyarakat dalam akses pelayanan 

yang cepat. Pengembangan BUMDes sebagai wadah bagi masyarakat dalam menyalurkan beberapa 

potensi usahanya juga masih belum sesuai harapan, tercatat hanya ada beberapa BUMDes di Gorut yang 

bisa mengembangkan BUMDesnya dengan baik. Selebihnya masih jalan ditempat bahkan terancam bubar. 

Permasalahan permasalahn inilah yang kemudian memberikan gambaran bahwa kompleksitas masalah 

yang terjadi di Pemerintahan Desa di Gorut, lebih kepada ketidakefektifan dalam tata kelola Pemerintahan 

secara kelembagaan dan Sumber Daya. Sehingga diperlukan sebuah restorasi dan reformasi tata kelola 

pemerintahan yang baik dan tepat untuk problema-problema di Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten 

Gorontalo Utara. 

Selanjutnya dalam BAB ini akan dijelaskan mengenai analisis stakeholder dalam rancangan model 

tata kelola Desa CERIA. Unsur-unsur yang ada dalam penyusunan model tata kelola Desa CERIA adalah 

mereka yang dianggap memiliki peran dan posisi yang penting dalam pelaksanaan model tata kelola Desa 

CERIA nantinya. Secara prinsip unsur-unsur yang ada dalam model tata kelola Desa CERIA ini adalah 

mereka yang secara lembaga dan individu telah  ada sebelumnya, hanya saja sesuai dengan hasil riset 

dan kajian yang telah dilakukan oleh Tim PSPP-UMGo menunjukkan belum sinergi dan kooperatifnya para 

stakeholder tersebut dalam “Memandirikan dan Memberdayakan Desa” sehingga desa-desa yang ada di 

Gorut terkesan belum CERIA. Konteks CERIA sebagai akronim dari kata-kata “Cerdas, Empati, Ramah, 

Inovatif dan Amanah, sangat bergantung pada Tata Kelola Desa Ceria itu sendiri. Jika tata kelola desa 

CERIA dapat diwujudkan dan diimplementasikan dengan tepat, maka diharapkan Desa-Desa yang ada di 

Gorontalo Utara dapat menjadi Desa yang Mandiri dan berdaya. Tentunya keberhasilan itu kemudian 

sekali lagi sangat ditentukan oleh terbangunnya sinergi dan koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang 

ada di dalam model tata kelola Desa CERIA. 

Analisis Stakeholder Model Tata Kelola Desa CERIA 

Analisis stakeholder diperlukan untuk mengetahui siapa saja yang memiliki kepentingan/peran 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap program/proyek yang akan dilaksanakan.  Analisis 
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stakeholder atau disebut juga analisis peran. Begitupun dengan Model Tata Kelola Desa CERIA diperlukan 

analisis stakeholder untuk menentukan siapa saja yang menjadi pihak-pihak yang memiliki peran 

berpengaruh dan tidak terlalu berpengaruh dalam model tata kelola Desa CERIA. Analisis stakeholder 

menggunakan teknik power versus interest gird menurut Bryson (2003) yang dikutip oleh Dewi dan Iwanudin (2007). 

Selanjutnya untuk melihat pihak-pihak yang berkepentingan yang ada dalam penyusunan model tata kelola 

Desa CERIA, maka dapat dilihat dari matrix inventarisasi partisipan sebagai berikut : 

Tabel 15 Inventarisasi Partisipan dalam Analisis Stakeholders Model Tata Kelola Desa CERIA 

NO STAKEHOLDER KEPENTINGAN 

1. Pemerintah Daerah (OPD) Policy Maker, Elaborator Program 

2. Pemerintah Kecamatan Fasilitator Pemda dan Pemdes 

3 Kelompok Kerja (Pendamping) Fasilitator, Pendamping 

4. Pemerintah Desa Eksekutor, Implementator 

5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengawas 

6. Pemerintah Dusun Eksekutor Implementator 

6. BUMDes Faktor Penggerak Usaha 

7. UMKM Supporting Produktivitas 

8. LSM/Karang Taruna Kreator Aktifitas Sosial 

9. Tokoh Masyarakat User, Penerima Manfaat 

Selanjutnya untuk melihat pengaruh dan kepentingan stakeholder dapat dilihat dari matrix berikut :  
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Dari hasil analisis Stakeholder yang telah ditampilkan di atas, berikut akan dijelaskan uraiannya: 

Key Player  

Key Players adalah pihak yang mempunyai kepentingan dan pengaruh yang kuat. Key players dapat 

diartikan sebagai pelaksana kunci dari model tata kelola Desa CERIA. Adapun yang termasuk dalam 

kuadran key players adalah sebagai berikut : 

1. Pemerintah Desa 

Pemerintah Desa adalah pihak yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang kuat dalam 

pelaksanaan model tata kelola ini. Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa, 

Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi, Kaur dan Aparat-Aparat Desa. Unsur 

Pemerintah Desa yang kemudian memiliki peran vital dalam mewujudkan Desa CERIA, karena 

unsur ini yang kemudian bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah Desa dalam 

tugasnya wajib memberikan fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan semaksimal 

mungkin bagi masyarakat dan bagi Desanya sendiri. Perwujudan kemandirian Desa terletak pada 

kapasitas Pemerintah Desa sehingga perwujudan Desa CERIA ini kemudian akan berhasil sangat 

tergantung dari kapasitas Pemerintahan Desanya sendiri. Adapun tugas dari Pemerintah Desa 

dalam tata kelola Desa CERIA ini ialah : 

- Mengidentifikasi potensi-potensi sumber daya yang ada di Desa; 

- Mempersiapkan sumber daya pelaksana program-program strategis mengenai Desa 

CERIA; 

- Berkoordinasi dan bersinergi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kelompok 

Kerja pendamping (Pokja) Pemberdayaan dan pembangunan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan program Desa CERIA; 

- Merealisasikan program Desa CERIA dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola 

Pemerintahan yang baik seperti Transparansi, Akuntabilitas, Responsivitas, Partsipasi, 

Demokrasi dan Kemajuan Pembangunan; 

- Membuat laporan pelaksanaan program per triwulan (progress report) , kepada pihak 

Kecamatan dan OPD terkait 

- Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh OPD dan pihak 

Kecamatan terkait pelaksanaan program Desa CERIA 
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2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Fungsi BPD sejatinya adalah  membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan 

pengawasan kinerja kepala desa. BPD menjadi key player karena kepentingan dan pengaruhnya 

yang kuat dalam rangka menjadi pengontrol jalannya Pemerintahan Desa. Dari tiga tugas BPD 

jelas  bahwa lembaga ini memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang bakal 

menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan Desa. Khusus dalam model tata kelola Desa CERIA 

peran BPD sebagai lembaga yang bermitra dengan Pemerintah Desa dalam mendukung 

penyelenggaraan Pemerintahan  Desa termasuk dalam pelaksanaan program Desa CERIA. 

Adapun tugas dai BPD dalam model tata kelola Desa CERIA adalah sebagai berikut : 

- Bersinergi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Kelompok Kerja Pendamping 

(Pokja Pemberdayaan dan Pembangunan) dalam perencanaan dan pelaksanaan program 

Desa CERIA; 

- Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanan program Desa CERIA; 

- Menampung aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan program Desa CERIA untuk 

perbaikan selanjutnya, yang akan disampaikan kepada pihak terkait 

 

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Badan Usaha  Milik Desa ialah sebuah badan yang dibentuk lewat musyawarah Desa, sesuai 

dengan amanat UU Desa No 6 Tahun 2014 serta Peraturan –peraturan lainnya yang mengatur 

tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes. BUMDes kemudian dibentuk untuk 

meningkatkan pendapatan Asli Desa, dan tingkat pendapatan ekonomi masyarakat juga 

meningkat. BUMDes juga merupakan bagian yang kemudian disarakan  hadir dalam model tata 

kelola Desa CERIA, melihat peran dari BUMDes dalam mewujudkan keberdayaan dan 

kemandirian Desa dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Desa, khususnya Desa-

Desa yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Hasil riset yang didapatkan oleh Tim PSPP-UMGo 

menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes belum mampu terlalu signifikan meningkatkan 

pendapatan ekonomi masyarakat Desa. Kebermanfaatan BUMDes kemudian sangat diharapkan 

dalam menopang pendapatan ekonomi masyarakat dengan pengelolaan yang profesional oleh 

sumberdaya-sumberdaya yang memiliki kapasitas yang kompeten dalam pengelolaan BUMDes. 
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Counter Setter 

Counter Setter adalah stakeholders yang mempunyai kepentingan kecil namun memiliki pengaruh 

yang besar dalam model tata kelola Desa CERIA. Para pihak yang ada dalam counter setter memiliki 

pengaruh dalam menentukan keberhasilan program-program Desa CERIA karena sifatnya sebagai 

pemberi arahan dan penentu dari beberapa kebijakan yang akan dielaborasi nantinya. Berikut pihak-pihak 

yang ada dalam counter setter. 

1. Pemerintah Daerah/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

Pemerintah Daerah dalam hal ini ialah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekertaris Daerah, 

bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara secara kelembagaan 

sabagai pihak yang bertanggungung jawab dalam menjamin pelaksanaan model tata kelola Desa 

CERIA di Kabupaten Gorontalo Utara, dalam konsep organisasi dikenal dengan istilah strategic 

apex. Unsur yang paling urgent ada pada Organisasi perangkat Daerah (OPD) sebagai Midle Line 

atau bagian yang bertanggung jawab dalam mengelaborasi visi misi Pemerintah Daerah dan 

Kebutuhan dari Pemerintah Desa, sehingga program-program yang ada di OPD-OPD masing-

masing dapat in-line dengan program pembagunan dan pemberdayan ke Desa-Desa. OPD adalah 

pihak yang dianggap memiliki pengaruh yang kuat dalam merumuskan program dari Desa CERIA 

nantinya. OPD akan mengelaborasi bagaimana hasil yang direncanakan oleh Pemerintah Desa 

yang tertuang dalam RKPDes bisa sejalan dengan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara lewat RPJMD, sehingga program-program dapat tepat sasaran. Program yang 

disusun ialah program yang sesuai potensi Desa, tidak lagi kemudian terlalu berfokus pada 

penyelesaian masalah-masalah yang ada di Desa masing-masing, sehingga sifatnya lebih 

asimetris yang diyakini akan lebih efektif. adapun tugas dari masing-masing OPD terkait peran 

dalam model tata kelola Desa CERIA ini adalah : 

- Menentukan prioritas potensi-potensi sumberdaya yang ada di Desa; 

- Membuat roadmap pembangunan yang ada di Desa-Desa dengan mempertimbangkan  

RKPDes dan RMJD Kabupaten; 

- Membuat rancangan program-program yang asimetris untuk beberapa Desa yang berada 

dalam 1 Kecamatan; 

- OPD berkoordinasi  terkait penyesuain program antar OPD dibawah koordinasi BAPPEDA 
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- Mengevaluasi pelaksanaan program bersama pihak Kecamatan per triwulannya untuk 

melihat progres pelaksanaan program; 

- Memberikan laporan kepada Pimpinan Daerah/Perangkat Daerah mengenai pelaksanaan 

program Desa CERIA 

2.  Pemerintah Kecamatan 

Pemerintah Kecamatan memiliki peran dalam mengkoordinir Desa-Desa yang ada di wilayah 

administratifnya, walaupun secara otoritas pelaksanaan Pemerintahan Desa tetap berada di Desa 

karena Desa memiliki otonomi sendiri, namun pihak Kecamatan adalah perpanjangan tangan dari 

Kepala Daerah melalui pendelegasian wewenang, yang dibutuhkan sebagai unsur yang bertugas 

untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang sifatnya administratif, misalnya terkait dengan 

pelaksanaan program-program Desa CERIA yang dilaksanakan di masing-masing Desa, yang 

akan melihat seberapa efektif dan progres pelaksanaan program-program Desa yang telah 

ditetapkan dalam RPJMDes. Adapun tugas-tugas yang akan dilakukan oleh Pemerintah 

Kecamatan adalah : 

- Memberikan data-data mengenai potensi Desa kepada OPD sebagai bahan penyusunan 

Program Desa CERIA; 

- Memfasilitasi Pemerintah Desa dalam mengidentifikasi potensi-potensi Desa bersama 

dengan para pendamping baik yang ada di Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan 

maupun Pokja Pembangunan; 

- Melakukan pembinaan/bimbingan  kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program 

Desa CERIA; 

- Melakukan Monitoring dan Evaluasi bersama unsur OPD terkait pelaksanaan Program 

Desa CERIA  

Subyek 

Subyek adalah stakeholders yang mempunyai kepentigan besar namun pengaruhnya kecil. 

Beberapa pihak yang ada dianggap memiliki kesungguhan dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan 

yang baik, walaupun tidak mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan. 

Beberapa Stakeholders yang masuk dalam kuadran subyek ialah : 
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1. Pendamping Desa 

Pendamping pendamping adalah gabungan dari para pendamping yang ada selama ini ada, 

misalnya pendamping Desa, Tenaga ahli Desa, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Kawasan, 

Pendamping Keluarga Harapan, Pekerja Sosial, Kader Posyandu, Pengawas Pendidikan, 

Penyuluh Pertanian, Pendamping SLRT, Pendamping Nusantara Sehat, Pendamping Gerakan 

Sehat Cerdas, Pamsimas, Fasiltator BSPS, Pendamping Desa Tenaga Infrastruktur dan beberapa 

pendamping lainnya. Adapun tugas dari pandamping-pendamping yang ada ialah : 

- Melakukan sinergi dan koordinasi antar pendamping untuk mengidentifikasi program-

program terkait yang akan dilaksanakan di Desa, sesuai dengan bidang masing-masing; 

- Melakukan sinergi dan koordinasi dengan OPD,  Pemerintah Desa dan BPD terkait 

pelaksanaan Program Desa CERIA; 

- Mendampingi dan mamfasilitasi Pemerintah Desa baik secara administratif maupun 

substantif dalam pelaksanaan Program Desa CERIA sepanjang tidak melanggar aturan 

yang berlaku; 

- Memberikan edukasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa CERIA kepada 

Pemerintah Desa dan masyarakat secara umum terkait bagaimana mewujudkan Desa 

CERIA, Berdaya dan Mandiri; 

- Membuat Laporan Pendampingan terhadap program yang telah dilaksanakan kepada 

OPD terkait. 

 

2. Tokoh Masyarakat 

Tokoh Masyarakat adalah perwakilan masyarakat Desa sebagai objek yang akan menjadi pihak 

yang merasakan manfaat dari Desa CERIA nantinya. Masyarakat adalah pihak yang mempunyai 

kepentingan yang kuat karena mereka yang akan merasakan laangsung dampak dari program-

program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah.  

 

3. Karang Taruna/LSM 

Kelompok karang taruna ataupun LSM-LSM yang ada di Desa memiliki kepentingan yang kuat 

untuk mebangun Desa. Kelompok kelompok ini sejainya sebagai agen of change di bidang sosial 

pemberdayaan. Dengan memberikan kesempatan kepada kelompok ini sebenarnya sangat 

berdampak positif dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat, namun begirtu 
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kelompok ini sangat bergantung pada pemegang kekuasaan untuk melaksanakan aksi sosial 

kemasyarakatn yang dimaksud, karena mereka tidak memiliki wewenang untuk mengcreate 

program tanpa ada instruksi secara legal dari Pemerintah sendiri. 

 

4. Kelompok UMKM 

Kelompok UMKM selanjutnya masuk dalam bagian dari model tata Kelola Desa CERIA, hal ini 

sesuai dengan hasil riset dari tim PSPP-UMGo yang mendapatkan data bahwa kelompok-

kleompok UMKM belum masif ada di Desa-Desa yang ada di Gorontalo Utara, dan yang kelompok 

yang adapun belum berjalan secara aktif dan optimal, sehingganya dalam model tata kelola Desa 

CERIA peran UMKM didorong untuk menjadi wadah bagi masyarakat Desa untuk menciptakan 

usaha-usaha rumah tangga maupun industri kecil dalam rangka meningkatkan pendapatan 

ekonomi keluarga.  

 

Rumusan Model Tata Kelola Desa CERIA Kabupaten Gorontalo Utara  

Model tata kelola Desa CERIA disusun berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan oleh Tim PSPP-UMGo, 

bak dari observasi langsung ke beberapa Desa, hasil Focuss Group Discussion (FGD) dan hasil analisis kuisioner 

yang telah dilaksanakan. Data –data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan dikaji hingga mendapatkan 

beberapa kesimpulan dimana salah satu poin yang paling krusial ialah ketidakefektifan penyelenggaraan 

Pemerintahan yang ada di Desa diakibatkan oleh kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah 

Desa, Perangkat Desa maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberdayaan  dan pembangunan di Desa, 

yang masih belum terlaksana dengan baik. Penyelenggaraan Pemerintahan yang dimaksudkan ialah lebih kepada 

tata kelola yang belum berjalan dengan baik, sehingga diperlukan adanya sbuah model tata Kelola Desa CERIA. 

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Model tata kelola Desa CERIA yang akan disajikan pada gambar 

berikut : 
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Deskripsi Alur Model Tata Kelola Desa CERIA 

Model tata kelola Desa CERIA sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sebuah role 

model dalam mewujudkan Desa CERIA di Kabupaten Gorontalo Utara. Desa CERIA yang memuat 

bagaimana indikator Cerdas, Empati, Ramah, Inovatif dan Amanah dapat dirasakan oleh seluruh 

masyarakat Gorontalo Utara. Dari hasil analisis data dan observasi yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa indikator-indikator tersebut masih dalam kategori lemah hingga sedang, hal ini membuktikan bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan khususnya yang ada di Desa-Desa yang ada Kabupaten Gorontalo utara 

masih berjalan stagnan, hal ini kemudian sejalan dengan data Indeks Desa Membangun (IDM), yang 

dikeluarkan oleh Kementrian Desa pada Tahun 2019 yang mengidentifikasi bahwa rata-rata nilai indeksasi 

Desa-Desa yang ada di Gorontalo Utara yang dilihat dari Indeks Ketahan Nasional (IKN), Indeks 

Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), memperlihatkan bahwa rata rata desa 

masih masuk dalam kategori berkembang dan sebagian masih tertinggal, sehingga jika melihat rangking 

dari semua Kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo posisi Kabupaten Gorontalo Utara masih berada 

pada posisi yang paling bawah, dengan nilai 0.6106. Dari fakta tersebut kemudian diperlukan effort (usaha) 

yang konkrit dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kondisi CERIA sebagaimana Visi dan Misi 

Kabupaten Gorontalo Utara sendiri, dan salah satunya ialah dengan memperbaiki aspek tata kelola 

Pemerintahan Desa.  

Tabel 16 Nilai Idm Rata-Rata Desa Di Kabupaten Gorontalo Utara Dilihat Dari Data Per Kecamatan 

NO. Kecamatan Average of IKS Average of 
IKE 

Average of 
IKL 

Average of 
Nilai IDM 

Jumlah 
Desa 

Status Kecamatan 

1 Anggrek 0.6350 0.4655 0.6000 0.5669 15 Tertinggal 

2 Atinggola 0.6918 0.4929 0.6476 0.6108 14 Berkembang 

3 Biau 0.6657 0.5067 0.5800 0.5841 10 Tertinggal 

4 Gentuma Raya 0.6707 0.5591 0.6485 0.6261 11 Berkembang 

5 Kwandang 0.7130 0.6028 0.6296 0.6485 18 Berkembang 

6 Monano 0.6960 0.4583 0.6667 0.6070 10 Berkembang 

7 Ponelo 
Kepulauan 

0.7243 0.4708 0.6500 0.6150 4 Berkembang 

8 Sumalata 0.6592 0.4818 0.7030 0.6147 11 Berkembang 

9 Sumalata Timur 0.7314 0.5650 0.5733 0.6233 10 Berkembang 
10 Tolinggula 0.6954 0.5283 0.6667 0.6301 10 Berkembang 

11 Tomolito 0.6251 0.4884 0.6334 0.5823 10 Tertinggal 

Sumber : Kemendes RI, 2019 
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Model tata kelola Desa CERIA yang dibuat oleh Tim PSPP-UMGo dimulai dengan menempatkan Pemerintah 

Daerah lewat OPD-OPD yang ada sebagai salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab dalam implementasi tata 

kelola Desa CERIA. OPD memiliki peran penting selain sebagai midle line, tapi sebagai pihak yang akan 

memberikan intervensi lewat program yang mendukung tercapainya Desa CERIA sendiri. OPD diharapkan akan 

membuat program dengan menggunakan pendekatan asimetris yang tidak lagi terlalu fokus pada masalah yang 

terjadi di Desa namun lebih fokus melihat potensi-potensi apa yang dapat dikembangkan untuk dapat menjadikan 

Desa lebih produktif dn berkembang, hal ini juga sejalan dengan new mission (misi baru) dari Pemerintah Pusat yang 

lebih mengedepankan hasil dari pada proses. OPD kemudian memiliki hubungan yang sangat tinggi terhadap 

Pemerintah Desa sendiri lewat sebuah garis komando/instruksi. Untuk pihak lain kemudian OPD akan melakukan 

sinergi dan koordinasi dengan pihak Kecamatan dan pendamping-pendamping yang ada di Desa, dan juga BPD 

sebagai refresentasi masyarakat yang ada di Desa dalam rangka menampung aspirasi sekaligus melakukan 

monitoring dan evaluasi terhadap program-program Desa CERIA nantinya. 

Selanjutnya dalam model tata keola Desa CERIA ada Pemerintah Kecamatan. Peran Camat beserta 

jajarannya juga sangat diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan Tata Kelola Desa CERIA. Peran penting 

Pemerintah Kecamatan adalah sebagai leading sektor dalam pemberian data-data mengenai potensi yang ada di 

Desa, melakukan pembinaan dan bersama sama OPD dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Hal yang paling 

penting adalah pihak kecamatan juga diharuskan untuk bersinergi dengan pendamping-pendamping yang ada di 

Desa, dimana dari hasil riset yang dilakukan oleh tim PSPP-UMGo menunjukkan bahwa antara pihak Kecamatan 

dan Pendamping Desa yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara selama ini kurang komunikasi dan koordinasi dalam 

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan yang ada di Desa, sehingga terkadang Pemerintah Kecamatan 

kurang mengetahui aktifitas-aktifitas yang akan dan sedang dilakukan oleh pendamping Desa di desa masing-

masing. Selanjutnya pihak Kecamatan juga diharuskan saling bersinergi dengan pihak BPD sebagai perwakilan dari 

masyarakat Desa khususnya nanti dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan program Desa CERIA.  

Alur dari model tata kelola Desa CERIA selanjutnya ada di Pemerintah Desa. Titik sentral dari Model Tata 

Kelola Desa CERIA sendiri ada di Desa. Lewat pemerintah Desa, Desa diharapkan mampu menjadi Eksekutor, 

karena posisinya sebagai pengeksekusi program-program dari Desa CERIA sehingga Pemerintah Desa diwajibkan 

mengikuti amanah yang diberikan dari Pemda lewat OPD terkait untuk menjalankan program-program yang akan ke 

Desa nantinya sebagai bentuk akuntabilitas dari Pemerintah Desa sendiri. Pemerintah Desa juga diwajibkan 

membangun sinergitas yang baik dengan para pendamping yang ada pokja masing-masing untuk merealisasikan 

program dengan baik dan benar. Antara Pendamping dan Pemerintah Desa diharapkan sebagai Core Partnert ( 

Mitra Utama) dalam  mengeksekusi program Desa CERIA, kemudian  Pemerintah Desa juga wajib menggandeng 

BPD sebagai perwakilan masyarakat sebagai bentuk partisipasi dan transparansi Pemerintah Desa, selain itu hal 

yang paling konkrit yang akan dilakukan ialah dengan menjadikan BUMDes sebagai sumber pendapatan produktif 

yang dibawahnya kemudian dibentuk UMKM potensial, yang keuntungannya dapat lansung dirasakan oleh 
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masyarakat. Posisi Pemeritah Desa menjadi sentral dalam mewujudkan Desa CERIA untuk merealisasikan 3 

tugas/fungsi dari Pemerintahan Desa sendiri yakni Fungsi Pelayanan, Fungsi Pemberdayaan dan Fungsi 

Pembagunan. Dengan dilaksanakannya ke 3 fungsi ini ditunjang oleh tingginya kapasitas Desa dalam melaksanakan 

Pemerintahannya maka Desa CERIA, berdaya dan Mandiri sebagai  muara dari Model Tata Kelola Desa CERIA 

Kabupaten Gorontalo Utara akan tercapai. 

Alur Model tata kelola Desa CERIA selanjutnya berada di pendamping-pendamping Desa. Pendamping Desa 

yang ada di Gorontalo Utara jika dikategorisasikan sebenarnya cukup maksimal jumlahnya. Total jumlah 

pendamping Desa dari Kementrian Desa misalnya ada sebanyak 61 orang, yang terdiri dari Pendamping Desa 

Pemberdayaan, Tanaga Ahli Tingkat Kabupaten, Pendamping Desa Infrastruktur dan Pendamping Lokal Desa. 

Selain itu masih ditambah lagi beberapa pendamping/fasilitator seperti Pendamping Kawasan, Pendamping Keluarga 

Harapan, Pekerja Sosial, Kader Posyandu, Pengawas Pendidikan, Penyuluh Pertanian, Pendamping SLRT, 

Pendamping Nusantara Sehat, Pendamping Gerakan Sehat Cerdas, Pamsimas, Fasiltator BSPS, Pendamping Desa 

Tenaga Infrastruktur dan beberapa pendamping lainnya. Dengan beberapa pendamping yang ada sejatinya 

program-program yang ada di Desa dapat berjalan dengan baik. Dari hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya 

oleh tim PSPP-UMGo, peran pendamping sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik, namun, dari hasil riset 

juga  yang menunjukkan bahwa pendamping kurang memberikan eduksi kepada Pemerintah Desa dalam 

pembuatan program, penyusunan laporan dan hal-hal yang sifatnya profesional dan operasional sehingga terkesan 

Pemerintah Desa sangat tergantung pada pendamping-pendamping yang ada. Hal lainnya terkait keberadaan 

pendamping yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara  ialah tidak terkoordinasi dan terintegrasinya pendamping-

pendamping yang ada yang kemudian menyebabkan beberapa program terkesan terulang dan tidak terukur.  

Model tata kelola Desa CERIA kemudian mencoba menempatkan posisi dari para pendamping ke dalam 

sebuah kelompok-kelompok kerja agar dapat bekerja secara terintegritas dalam mendampingi Desa dalam 

mewujudkan Desa CERIA.  Dalam model tata kelola yang dirumuskan para pendamping ke dalam 2 kelompok kerja 

yakni kelompok kerja bidang Pemberdayaan dan Pembangunan. Khusus untuk kelompok kerja pemberdayaan di 

dalamnya berisi beberapa pendamping yang dibagi kedalam beberapa bidang yakni Kesehatan, Pendidikan dan 

Sosial Ekonomi. Kelompok kerja pendamping ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa 

dalam mewujudkan program-program Desa CERIA yang telah disusun bersama oleh Pemerintah Daerah (OPD 

terkait) dengabn Pemerintah Desa bersama BPD. olehnya peran para pendamping sangat dibutuhkan, dan 

diharapakan antar para pendamping dapat bersinergi dengan baik dalam membuat perencanaan sekaligus 

pelaksanaan dalam mewujudkan tata kelola Desa CERIA yang baik. 

Alur model tata kelola Desa CERIA selanjutnya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD seperti 

yang diketahui adalah lembaga yang dibentuk sebagai keterwakilan masyarakat Desa. Dengan kata kunci 

“keterwakilan” maka peran BPD sebagai penampung aspirasi dan artikulasi masyarakat Desa sangat penting. 

Khusus mengenai tata kelola Desa CERIA nantinya, peran BPD selain menjadi penampung aspirasi masyarakat, 
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juga akan menjadi pengawas internal bagi Pemerintah Desa sendiri untuk bagaimana mengontrol jalannya program-

program Desa CERIA yang telah ditentukan sebelumnya. BPD kemudian melakukan sinergi dan koordinasi dengan 

Pemerintah Desa, OPD dan stakeholder terkait seperti BUMDes. 

Alur dari Model Tata Kelola selanjutnya ialah BUMDes. BUMDes sesuai dengan amanat UU Desa wajib hadir 

sebagai lembaga yang bertugas dalam meningkatkan pendapatan Pemerintah Desa lewat usaha-usaha sesuai 

dengan potensi yang ada di Desa masing-masing. Peran BUMDes dalam tata kelola Desa CERIA sangat dibutuhkan 

dalam rangka menjadi salah satu pilar dan wadah bagi masyarakat sendiri untuk pengembagan usaha. Hasil riset 

yang telah dilakukan oleh tim PSPP-UMGo bahwa kebanyakan BUMDes yang ada di beberapa Desa di Gorontalo 

Utara masih belum aktif dan juga produktif. Hal ini dikarenakan beberapa hal seperti masalah SDM dan 

Kelembagaan BUMDes yang belum terkelola secara profesional. Sehingganya keberadaan BUMDes di Desa-Desa 

yang ada di Gorut kemudian perlu di reformasi dan direstorasi untuk mengembalikan tujuan dari didirikannya 

BUMDes itu sendiri. Bumdes jemudian  di bawah koordinasi Pemerintah Desa dan juga BPD untuk lembaga yang 

bertanggungjawab dalam pembentukan BUMDes tentunya. 

Alur Model tata kelola Desa CERIA selanjutnya ialah kelompok-kelompok UMKM. Hampir sama urgentnya 

dengan BUMDes, kelompok kelompok UMKM juga sebagai wadah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat 

atau keluarga. Selama ini UMKM yang sudah dibentuk terkadang masih banyak yang pasif. Hasil riset menunjukkan 

bahwa sebagian besar Desa-Desa yang ada di Gorontalo Utara masih sangat minim kelompok UMKMnya, padahal 

potensi Desanya sangat banyak. Hal klasik yang terjadi dalam pengembangan UMKM di Desa-Desa di Gorut ialah 

kurangnya rasa keinginan untuk maju mengembangkan kelompok-kelompok UMKMnya, masing-masing kelompok 

keluarga terkadang enggan untuk mengurusi masalah-masalah UMKM tersebut, sehingga mereka terkadang jalan 

sendiri-sendiri untuk memnuhi kebutuhan hidup dengan cara misalnya berjualan yang secara pendapatan masih 

sangat rendah.  

Model tata kelola Desa CERIA yang telah dibentuk oleh tim PSPP-UMGo,mencoba memotet beberapa 

masalah yang menjadi kendala oleh Pemrintah Desa sendiri dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan 

Pemerintahan. Indikator-indikator seperti tingkat Transparansi, Akuntabiltas, Partisipasi, Responsivitas, Demokrasi 

dan kemajuan pembagunan masih belum dilaksanakan secara baik dan benar, sehingga model tata kelola Desa 

CERIA kemudian diharapkan dapat menjadi sebuah model yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Gorontalo Utara untuk mewujudkan Desa Ceria, Desa yang berdaya menuju kemandirian Desa.      
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Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan data dan fakta yang telah 

diperoleh di lapangan, terkait penyusunan Model Tata Kelola Desa CERIA maka tim Pusat Studi 

Pembangunan dan Pemberdayaan UM Gorontalo (PSPP-UMGo), merumuskan beberapa rekomendasi 

sebagai berikut : 

1. Melengkapi Struktur Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, 

Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, minimal 3 Kasie, 3 Kaur; 

2. Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan BPD dan Sinergitas dengan Pemerintah Desa untuk 

mewujudkan Desa CERIA, Berdaya dan Mandiri; 

3. Meningkatkan Kapasitas Peyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Prinsip Transparansi, 

Akuntabilitas, Responsivitas, Partisipasi, Demokrasi dan Kemajuan Pembangunan; 

4. Membuat Standar Operasional Prosedur mengenai Tupoksi masing-masing aparat Pemerintahan 

Desa untuk menciptakan pelayanan prima; 

5. Meningkatkan Kapasitas dan Kemampuan Manajerial Kepala Desa melalui Sekolah 

Kepemimpinan Aparat Desa; 

6. Membangun Sarana Prasarana Teknologi (Insfrastruktur IT) untuk tata kelola Desa Berbasis 

Digital; 

7. Menguatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Desa; 

8. Mengembangkan dan mengoptimalkan BUMDes sebagai wadah pertumbuhan ekonomi Desa 

9. Menguatkan Fungsi Koordinasi antar pendamping dalam mengefektifkan fungsi Pemerintahan 

Desa yakni Fungsi Pelayanan, Pemberdayaan dan Pembangunan; 

10. Menerbitkan Peraturan Bupati mengenai Model Tata Kelola Desa CERIA 
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