
i 
 

JURNAL ILMIAH 

 

PELAKSANAAN REKRUITMEN PERANGKAT DESA  

BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

(Studi di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

OLEH: 

 

 

DODI SUPRIADI 

D1A114062 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS MATARAM 

MATARAM 

2018 



ii 
 

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL ILMIAH 

 

PELAKSANAAN REKRUITMEN PERANGKAT DESA  

BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

(Studi di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat) 

 

 

 

OLEH :  

 

DODI SUPRIADI 

D1A114062 

 

 

 

 

 

Menyetujui, 

Pembimbing Pertama, 

 

 

 

 

Dr. H. M. Ilwan, SH., MH. 

NIP.19670530 199303 1 001 

[Typ

e a 

quo

te 

fro

m 

the 

doc

ume

nt 

or 

the 

sum

mar

y of 

an 

inte

resti

ng 

poin

t. 

You 

can 

posi

tion 

the 

text 

box 

any

whe

re in 

the 

doc

ume

nt. 

Use 

the 

Text 

Box 

Tool

s 

tab 

to 

cha

nge 

the 

for

mat

ting 

of 

the 

pull 

quo



iii 
 

PELAKSANAAN REKRUITMEN PERANGKAT DESA  

BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

(Studi Di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat) 

DODI SUPRIADI 

D1A 114 062 

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS MATARAM 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Rekruitmen 

Perangkat Desa berdasarkan Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Labuapi, 

Kabupaten Lombok Barat, dan untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang 

Menghambat Pelaksanaan Rekruitmen Perangkat Desa berdasarkan Permendagri 

Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di 

Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Metode yang digunakan adalah 

penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan, 

konseptual, dan sosiologis. Bahan hukum yang digunakan primer dan sekunder. 

Analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Pelaksanaan Rekruimen Perangkat 

Desa belum sesuai dengan undang-undang. 

 

Kata kunci  :  Rekruitmen Perangkat Desa, Kecamatan Labuapi. 

 

 

IMPLEMENTATION OF VILLAGE APPARATUS RECRUITMENT  

BASED ON PERMENDAGRI NUMBER 83 YEAR 2015 ON  

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF VILLAGE APPARATUS 

(Study in Sub-District Of Labuapi, West Lombok Regency ) 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to know the implementation of Village 

Device Recruitment based on Permendagri Number 83 year 2015 about 

Appointment and Dismissal of Village Device in District of Labuapi, Regency of 

West Lombok, and to know What Factors Inhibit Implementation of Village Device 

Recruitment based on Permendagri Number 83 year 2015 about Appointment and 

Dismissal of Village Devices in District of Labuapi, District of West Lombok. The 
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method used is empirical law research. The approach used is legislation, 

conceptual, and sociological. The legal substances used are primary and secondary. 

Data analysis used qualitative analysis. The implementation of Village Applicable 

Recruitment has not been in accordance with the law. 

 

Keyword   :   Village Apparatus Recruitment, Sub-District Of Labuapi. 

 

I.  PENDAHULUAN 

Pada era otonomi daerah pelaksanaan pembangunan nasional bangsa 

Indonesia di lakukan secara buttom up (dari bawah ke atas) yang meliputi segi 

kehidupan, politik, ekonomi dan sosial budaya. Melalui program-program 

pembangunan nasional di harapkan semua elemen masyarakat dapat secara 

bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya 

yang di miliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri. 

 “Hakikat Otonomi daerah adalah efisiensi dan aktifitas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang ada pada akhirnya bernuansa pada pemberian 

pelayanan`kepada masyarakat yang hakikatnya semakin lama, semakin baik, di 

samping untuk memberi peluang peran serta masyarakat dalam kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan secara luas dalam konteks demokrasi”.
1
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

khususnya Pasal 1 Angka 6 menyebutkan bahwa : “Otonomi Daerah adalah hak, 

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia”. Sebelumnya pengertian otonomi daerah juga di atur 

dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

                                                             
1
 HAW Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan  Undang – Undang Nomor  22 

tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,  2001, hlm.41. 



v 
 

Pemerintahan Daerah yang bunyinya : “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang 

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan”. Jika kita lihat pengertian otonomi daerah dari pasal tersebut 

di atas ada sedikit perubahan yaitu pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada 

daerah berdasarkan prinsip negara kesatuan, namun pada esensinya tetap 

menggunakan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam arti daerah di berikan 

kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar menjadi 

urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah 

untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan 

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Pelaksanaan otonomi desa tertuang dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Pasal 1 Angka 3 

menjelaskan bahwa : “Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan desa”. Sedangkan pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa : “Perangkat Desa terdiri dari sekretariat 

Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis”.  

Perangkat desa merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah yang 

berhubungan langsung dengan masyarakat. Peranan perangkat desa sangat penting 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agar tugas-tugas dari perangkat 

desa terlaksana dengan baik maka kepala desa perlu mengangkat perangkat desa 

yang berkompeten dan berkualitas. Mengingat kedudukan perangkat desa yang 
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sangat penting, diperlukan juga proses rekruitmen yang tepat, agar sistem 

pemerintahan desa berjalan sesuai dengan aturan. Penyelenggaraan pemerintah desa 

seperti pada proses rekruitmen perangkat desa diharapkan lebih akuntabel didukung 

dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga 

desa. Dengan dinamika yang semakin maju, perangkat desa harus mampu 

menunjukan kinerjanya lebih baik, sehingga efektivitas kerja bisa di 

pertanggungjawabkan. 

Pada kondisi nyata yang terjadi adalah proses rekruitmen perangkat desa 

yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, terutama pada proses 

rekruitmen perangkat desa yang kurang transparan. Seharusnya dengan adanya cara 

rekruitmen yang terbuka, artinya pola rekruitman berdasarkan pada langkah 

maupun tindakan melalui propert test yang dilakukan oleh stackholder di 

Pemerintah Kecamatan maupun di Pemerintah Desa (Kepala Desa, Ketua BPD, dan 

Tokoh Masyarakat), dengan demikian proses rekruitmen perangkat desa bisa 

berjalan dengan baik serta berkeseinambungan. 

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Pelaksanaan Rekruitmen Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri 

Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 

Desa (Studi Di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat)”. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan pokok 

permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 1) Bagaimana Pelaksanaan 

Rekruitmen Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa  di Kecamatan Labuapi, 
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Kabupaten Lombok Barat ? 2) Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan 

Rekruitmen Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Labuapi, 

Kabupaten Lombok Barat ?. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimana 

Pelaksanaan Rekruitmen Perangkat Desa berdasarkan Permendagri Nomor 83 

Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di 

Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Dan Untuk mengetahui faktor yang 

menghambat Pelaksanaan Rekruitmen Perangkat Desa berdasarkan Permendagri 

Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 

di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.  Manfaat Penelitian terdiri 

dari Manfaat Teoritis yaitu Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat 

Strata 1 program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. 

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi pihak yang 

membutuhkan serta berminat mengembangkan dalam tahap lebih lanjut. Dan 

Manfaat Praktis yaitu Hasil penelitian ini dapat di jadikan sumber masukan bagi 

pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan Rekruitmen Perangkat Desa agar bisa berjalan dengan baik serta 

berkesinambungan. Ruang Lingkup Penelitian ini adalah Untuk menghindari 

penyimpangan serta pembiasan dari pokok permasalahan, maka perlu diberikan 

batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan di bahas. Adapun 

ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai Pelaksanaan Rekruitmen Perangkat 

Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa (Studi di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok 
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Barat). Hal ini dimaksudkan agar pembahasan ini lebih terarah dan tidak terlalu 

luas sehingga apa yang menjadi tujuan dapat terwujud dan substansi dari 

permasalahan ini dapat dimengerti oleh semua pihak baik dari lingkungan 

masyarakat maupun dari  praktisi-praktisi hukum.  

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu 

atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.
2

Jenis 

penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan dengan 

meneliti secara langsung di lapangan untuk melihat secara langsung penerapan 

Peraturan Perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan 

penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan informan dan responden 

yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan 

hukum tersebut.
3
 

Adapun metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah: Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan 

Konseptual (Conceptual Aprroach), Pendekatan Sosiologis (Sosiological 

Approach). Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: a) Data 

Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap 

responden maupun informan terkait dengan Pelaksanaan Rekruitmen Perangkat 

Desa. b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan dokumentasi atau 

bahan yang tertulis melalui studi pustaka bersumber dari literatur dengan cara 

                                                             
2
 Soedjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3, Jakarta, UI-Press,1986, hlm. 43 

3
 Soedjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, 

hlm.42 
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mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, 

dan laporan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Sumber data 

yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah: a) Data lapangan, yaitu sumber 

data yang diperoleh langsung dalam penelitian lapangan dan keterangan yang 

berkaitan langsung dengan objek penelitian. Data kepustakaan, yaitu sumber yang 

diperoleh dari dokumen yang berupa buku-buku, laporan-laporan, hasil penelitian 

ilmiah dan bahan pustaka lainnya. 

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Pelaksanaan Rekeruitmen Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri 

Nomor 83 Tahun 2015  tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 

Perangkat Desa di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat 

 

Perangkat desa sebagai ujung tombak dari pemerintahan daerah yang 

berhubungan langsung dengan masyarakat mempunyai peranan sangat penting 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agar tugas-tugas dari 

perangkat desa terlaksana dengan baik maka kepala desa perlu mengangkat 

perangkat desa yang berkompeten dan berkualitas mengingat kedudukan 

perangkat desa yang sangat penting, diperlukan juga proses rekruitmen yang 

tepat, agar sistem pemerintahan desa berjalan sesuai dengan aturan yang 

berlaku. Adapun peraturan yang mengatur tentang rekrutmen perangkat desa, 

yaitu 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Keberhasilan 

daerah dalam membangun daerahnya tidak terlepas dari peran desa sebagai 

entitas politik terkecil yang langsung dibawahi oleh kabupaten. Lahirnya 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan 

kewenangan kepada desa untuk menggali dan memanfaatkan semua potensi 

yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. dengan demikian desa 

diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri dalam bentuk Otonomi Desa. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa, Konsep dasar mengenai Pemerintahan Desa tampak pada 

penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 

Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi: 

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”. 3) Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan 

dan Pemberhentian Perangkat Desa, Sejalan dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa di atas, lebih luas lagi diatur dalam Permendagri Nomor 83 

Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dalam 

Permendagri ini secara luas diatur mengenai pengangkatan Perangkat Desa 

secara umum memuat tentang persyaratan pengangkatan, kelengkapan 

persyaratan administrasi, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian, 

kekosongan jabatan, unsur staf perangkat desa, pakaian dinas dan atribut 

perangkat desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta kesejahteraan 

perangkat desa. 4) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan 
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atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa, Beberapa ketentuan dalam Peratuan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan 

Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 5) diubah dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 karena Putusan 

Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 128/puu-xiii/2015, ketentuan 

Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sehingga berimplikasi hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian 

perangkat desa, sehingga terdapat kekurangan dan belum dapat menampung 

kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa 

dalam ketentuan-ketentuan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 

Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. 5) 

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Pengaturan Desa, Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah akan 

sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem 

pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efesien, 

transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemerintahannya. Penyelenggaraan otonomi daerah 

dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang 

baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) 

dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. 
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6) Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2017 

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangat Desa, Perangkat Desa 

merupakan pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya sebagai pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari sekretariat 

desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa bukan 

merupakan orang-orang pilihan dari kepala desa. Perangkat desa dipilih 

melalui beberapa tahapan prosedur yang di atur dalam Undang-Undang. 

 

B. Pelaksanaan Rekeruitmen Perangkat Desa di Kecamatan Labuapi, 

Kabupaten Lombok Barat 

 

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Rekruitmen Perangkat 

Desa di 5 desa di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok barat, yaitu Desa 

Bajur, Desa Terongtawah, Desa Labuapi, Desa Telagawaru, Dan Desa Kuranji 

Dalang. Dari kelima Desa yang dijadikan sebagai sampel, Desa Bajur 

Pelaksanaan Rekruitmennya kurang sesuai dengan prosedur yang ada dalam 

peraturan perundang-undangan. Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan 

dari Pelaksanaan Rekruitmen Perangkat Desa di Desa Terongtawah, Labuapi, 

Telagawaru, Dan Kuranji Dalang peneliti mendapatkan keterangan yang sama 

dari masing-masing Desa tersebut dan telah sesuai dengan peraturan 

perundanga-undngan, berikut pelaksanaan rekruitmen perangkat desa : 1) 

Mekanisme Rekruitmen Perangkat Desa di Desa Terongtawah, Labuapi, 

Telagawaru, dan Kuranji Dalang Mekanisme Rekruitmen Perangkat Desa 

terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahapan Pembentukan Panitia dan Tim 
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Fasilitasi, tahap Pendaftaran, tahap Verifikasi, tahapan Pemeberian 

Rekomendasi, Pengesahan dan Pelantikan. a. Tahapan Pembentukan Panitia 

dan Tim Fasilitasi dilakukan oleh kepala desa sebelum melakukan seleksi 

perangkat desa ialah membentuk kepanitiaan khusus pengangkatan dan 

pencalonan Perangkat Desa yang biasa disingkat dengan PALONA. Namun 

sebelum membentuk PALONA, kepala desa terlebih dahulu melakukan 

sosialisasi kepada penduduk desa terkait dengan adanya pengisian beberapa 

Perangkat Desa. Pembentukan panitia pengangkatan dan pencalonan perangkat 

desa bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar proses pelaksanaan 

dan pengangkatan Perangkat Desa. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut 

kepala desa memberikan wewenang kepada masing-masing staf desa yang 

berasal dari masing-masing dusun. Panitia-panitia tersebut terdiri dari Ketua, 

Sekretaris, dan beberapa orang anggota. Tugas dari Tim Panitia tersebut di atur 

dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2017 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. b. Tahapan 

pendaftaran dan verifikasi.  Tahapan pendaftaran panitia mengumumkan 

kepada masyarakat bahwa ada pembukaan pencalonan perangkat desa. 

Sebelum mendaftar, terlebih dahulu masing-masing dusun melakukan 

musyawarah untuk menentukan calon dari masing-masing dusun. Setelah calon 

ditetapkan, barulah calon-calon terpilih tersebut mendaftarkan diri ke kantor 

desa. adapun calon harus memenuhi Syarat-syarat umum dan syarat-syarat 

adminsistrasi, Syarat-syarat tersebut disesuaikan dengan Permendagri Nomor 

67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 
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83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan 

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Pengaturan Desa. c. Setelah melakukan pendaftaran, panitia melakukan 

verifikasi terhadap data-data yang diserahkam oleh calon perangkat desa. 

Proses verifikasi ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam 

proses pemilihan perangkat desa. Panitia melakukan pengecekan terhadap 

Ijasah, Kartu Tanda Penduduk, dan Akte Kelahiran. Hal tersebut bertujuan 

untuk membuktikan keabsahan dari data yang dimiliki oleh masing-masing 

calon dan untuk menjamin nilai-nilai keadilan dalam proses pengangkatan 

perangkat desa. d. Pada tahap seleksi ini masyarakat melakukan dan 

menetapkan calon Perangkat Desa bedasarkan hasil Musyawarah dan voting. e. 

Tahap pemberian Rekomendasi dan Pengesahan, panitia menetapkan nama-

nama calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah di 

jelaskan di atas, untuk kemudian di serahkan kepada Kepala Desa. Atas dasar 

laporan hasil verifikasi yang di berikan oleh tim panitia seleksi, Kepala Desa 

melakukan konsultasi kepada camat mengenai pengangkatan Perangkat desa. 

Konsultasi ini di lakukan untuk mendapatkan arahan atau pertimbangan camat 

terkait nama-nama calon yang telah di tuangkan dalam berita acara hasil 

verifikasi panitia seleksi. f. Tahapan terakhir dari pelaksanaan rekruitmen 

Perangkat Desa adalah Pelantikan bertujuan untuk meresmikan dan mengambil 

sumpah dari calon perangkat Desa yang terpilih.  
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C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Rekruitmen Perangkat Desa 

Berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan 

dan Pemberhentian Perangkat Desa 

 

Dalam pelaksanaan rekruitmen perangkat desa berdasarkan 

Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan 

Pemberhentian Perangkat Desa terdapat beberapa faktor yang menghambat 

pelaksanaan rekruitmen perangkat desa di Kecamatan Labuapi Kabupaten 

Lombok Barat, adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut: 1) Kurangnya 

Pasrtisipasi Masyarakat. Hal ini di akui oleh Bapak Ahmad Juaini, S.Pd 

selaku Sekretaris Desa Bajur : “Sikap masyarakat di Desa Bajur, masih 

memakai pola pikir tradisional, adat, kebiasaan masyarakat dan masyarakat 

Desa bajur masih kurang berpartisipasi dalam hal terkait dengan pelaksanaan 

Pemerintah Desa yang tertib. Masyarakat banyak yang tidak peduli atau bisa 

dikatakan acuh tak acuh terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Desa”.
 4 2) Rasa Tidak Percaya Diri (Self Distrust) membuat 

seseorang tidak yakin dengan kemampuannya sehingga sulit untuk menggali 

dan memunculkan potensi yang ada pada dirinya. Hal ini membuat orang 

menjadi sulit berkembang karena ia sendiri tidak mau berkembang sesuai 

dengan potensi yang dimilikinya. Berdasarkan hal di atas, banyak warga desa 

bajur yang tidak ingin menjadi kepala dusun karena merasa bahwa dirinya 

                                                             
4
 Wawancara dengan Bapak Ahmad Juani, Sekretaris Desa Bajur, Kamis, 11 Januari 2018, 

jam 09.30 WITA  
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kurang mampu. Di 5 dusun yang ada di desa Bajur, calon kepala dusun dipilih 

oleh masyarakat karena tidak ada warga masyarakat yang bersedia. 

III. PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari pembahasan hasil penelitian pada Bab IV dapat ditarik beberapa 

kesimpulan yang juga menjadi inti dari penelitian ini diuraikan berdasarkan 

rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :  A. Pelaksanaan Rekruitmen 

Perangkat Desa berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Labuapi, 

Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

untuk beberapa Desa, Rekruitmen Perangkat desa terdiri dari beberapa tahapan 

yaitu tahapan pembentukan panitia dan tim fasilitasi, tahap Pendaftaran, tahap 

verifikasi, tahapan pmeberian rekomendasi, pengesahan dan pelantikan. 

Namun di Desa Bajur, Rekruitmen Perangkat Desa masih menggunakan sistem 

musyawarah dan voting dalam memilih perangkat Desa tersebut, Dalam 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan seharusnya rekruitmen Perangkat 

Desa dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung oleh Kepala Desa dan 

melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan oleh PALONA (Panitia 

Pengangkatan dan Pencalonan) Perangkat Desa. B. Faktor penghambat 

pelaksanaan rekruitmen yang dominan adalah : 1) Kurangnya Partisipasi 

Masyarakat, Partisipasi Masyarakat dalam proses rekruitmen perangkat desa 

sangatlah minim, masyarakat belum sadar sepenuhnya terkait pentingnya 

sinergi dari diri mereka terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 2) Rasa 
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Tidak Percaya Diri (Self Distrust), Masyarakat masih merasa tidak yakin 

dengan kemampuannya sendiri sehingga sulit untuk menggali dan 

memunculkan potensi yang ada pada dirinya. 

B. Saran 

Dari uraian tersebut di atas maka, peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 1) Terkait akan dilaksanakannya rekruitmen Perangkat Desa, 

diperlukan adanya Sosialisasi yang lebih luas dan lengkap oleh Pemerintah 

Kecamatan dan Pemerintah Desa, artinya Sosialisasi dilakukan dengan 

memanfaatkan media cetak maupun media elektronik, agar warga masyarakat 

mendapatkan informasi yang cukup terkait akan dilaksanakannya rekruitmen 

Perangkat Desa. 2) Diperlukannya Partisipasi aktif serta kerjasama yang baik 

dari berbagai elemen terkait, baik dari Pemerintah Desa maupun masyarakat 

setempat dengan cara ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Desa. 3) Diperlukan adanya upaya  dari Pemerintah Daerah 

untuk mengadakan kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan kepada masyarakat 

terkait peran dan partisipasinya agar dapat meningkatkan kepercayaan diri dan 

kualiatas yang dimilikinya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang 

adil dan sejahtera. 
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