
 

 

ABSTRAKSI 
 
Perangkat Desa adalah instrument yang sangat penting untuk menentukan pelaksanaan 

pemerintahan desa demi terwujudnya kepentingan-kepentingan rumah tangga desa dan demi 
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sehingga hal ini antara lain dapat diukur melalui 
proses dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa yang berjalan dengan lancar dan 
akunTabel. Oleh karena itu, setiap Perangkat Desa atau Aparat Desa harus benar-benar 
difungsikan agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi yang ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang lain yang 
berkaitan tentang penyelenggaraan pemerintah desa dibidang ekonomi, pembangunan, 
kesejahteraan dan sosial, pertanian, peternakan dan kegiatan-kegiatan yang lain-lain. Untuk 
meningkatkan Kesejahteraan Kehidupan Masyarakat di desa tersebut sehingga tugas dan 
tanggung jawab Perangkat Desa dapat melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa yang 
berjalan dengan efektif, maka yang menjadi latar belakang dari penelitian ini yaitu Rumusan 
masalah mengenai Efektivitas Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa 
Sulangai Kecamatan Petang Kabupaten Badung Provinsi Bali. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa 
Sulangai Kecamatan Petang Kabupaten Badung. Untuk membahas masalah dalam penelitian 
ini pertama-tama diuraikan dalam teori-teori dalam tinjauan teori. Untuk memperjelas 
variabel yang akan dibahas dan digunakan definisi konsepsional yang membatasi variabel 
yang akan diteliti. Untuk mengupas variabel-variabel dalam penelitian maka diberikan alat 
ukur atau indikator untuk membatasi variabel yang akan dibahas. Adapun indikator 
Efektivitas Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Sulangai Kecamatan 
Petang adalah cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan Kepala Desa, 
BPD, Sekretaris Desa, Kaur-Kaur Desa, dan Kelian Dinas atau Kepala Dusun untuk 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu tanpa menggunakan hipotesis. 
Metode Pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, 
wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data yang digunakan dengan reduksi data, 
penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi data. 

Dari hasil penelitian yang menggunakan analisis data kualitatif deskriptif didapat 
disimpulkan bahwa di dalam Efektivitas Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa 
tersebut menyangkut tugas dan tanggung jawab Perangkat Desa.  

 Dengan demikian kelima indikator-indikator Efektivitas Pelaksanaan Administrasi di 
Kantor Desa tersebut berdasarkan temuan yang ditemukan didaerah penelitian berdasarkan 
hasil wawancara dengan informan dalam penelitian ini maka dapat diketahui bahwa di Desa 
Sulangai Kecamatan Petang Kabupaten Badung Provinsi Bali, yang telah dikatakan oleh 
kelima indikator bahwa Perangkat Desa atau Aparat Desa sudah menjalankan tugas dan 
tanggung jawab sehingga dapat dikatakan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Administrasi 
Pemerintahan Desa di Desa Sulangai sudah efektif.  
 


