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ABSTRAK 
Tujuan penelitian untuk mengetahui aspek kualitas manajerial aparatur desa dalam menciptakan tata 
kelola kepemerintahan desa yang baik, secara sinergitas pemerintah dengan menelaah kontribusinya 

melalui indikator Partisipasi masyarakat, koordinasi lintas sektoral, akuntabilitas dan transparansi, 
serta responsibilitas aparatur desa melalui sub aspek visi mengoptimalkan potensi dana dan 
sumberdaya unggulan desa sehingga memiliki daya dukung manajemen sumberdaya manusia    
dalam  menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara 

mandiri, baik  secara ekonomi maupun sosial kemasyarakatan di pedesaan. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini deskriptif dianalisis secara kualitatif, pengumpulan data dengan 
metode purphosive sampling,melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan model analisis interaktif  Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan sektor 

manajemen sumberdaya manusia pada level kepemimpinan dan struktur kepemerintahan desa 
belum secara simultan dapat menjadi inovator dalam upaya penanggulangan kesulitan desa yang 
secara sistemik berpengaruh bagi percepatan pertumbuhan sub-sub perekonomian desa sebagai 
penopang kesejahteraan masyarakat desa. Perlu intensitas pendekatan instansi terkait dalam 
mendorong akelerasi revolusi mental aparatur melalui program sosialisasi internal kelembagaan 

desa.  

Kata kunci : Penanggulangan kemiskinan, Pemberdayaan SDM, Potensi  Lokal Perdesaan. 

Pendahuluan 
Dalam rangka melaksanakan misi 

kedua yaitu mewujudkan pembangunan 

yang lebih merata dan berkeadilan , 

Kabupaten Musi rawas yang berpenduduk 

4040,587 jiwa menempati luas wilayah 

6.357,09 KM 2, menyebar pada 17 

kecamatan, 13 kelurahan dan 186 desa 

ternyata diantaranya masih ada desa yang 

bersatus desa tertinggal,  sebagaimana 

ditetapkan dalam Peraturan Presiden 

nomor 131 tahun 2015 tentang penetapan 

daerah tertinggal tahun 2015-2019. 

Menurut Bupati Musi Rawas H. 

Hendra Gunawan, hingga saat ini terdapat 

38 desa tertinggal, yang terkategori desa 

sangat tertinggal terdapat7 (tujuh) desa dan 

sisanya hanya status desa tertinggal saja,  

desa tertinggal sebagian besar merupakan 

desa pemekaran, dekat kawasan hutan 

(Antara Sumsel .com,31 Mei 2016 10,:04 

WIB, Diakses tanggal 22 September 2017, 

sedangkan Kepala Badan Pusat Statistik 

Kabupaten  Musi Rawas dalam 

paparannya pada rapat bersama badan 

pemberdayaan masyarakat dan 

pembangunan desa (BPMPD) Kabupaten 

Musi Rawas .yang bertajuk “Evaluasi 

pembangunan desa”  pada tanggal 3 Maret 

tahun 2016, antara lain dikemukakan 16 

desa yang mempunyai indek pembangunan 

desa (IPD) Kurang dari 50,000 yang 

terdapat pada 7 (tujuh) kecamatan  di 

Kabupaten Musi Rawas  sebagaimana 

tergambar pada tabel . 

Diantara beberapa penyebab 

kemiskinan adalah dari sisi lemahnya 

akurasi program kebijakan pemberdayaan 

baik dari segi sosial ekonomi, politik dan 

kebudayaan. Trend keahlian (skill ) serta 

Visionary oriented ternyata bukan faktor 

dominan keberhasilan suatu upaya 

pemberdayaan jika tidak disertakan dengan 

faktor yang melengkapi sebagai penopang 

(sustainability) seperti etos kerja, 

kemampuan melihat peluang serta 

pengayaan analisis internal serta eksternal 

dimana individu sebagai subyek perubahan 

berada pada lingkungan yang penuh 

dengan konfigurasi solusi. Di sisi lain 

koordinasi yang buruk pihak terkait dalam 

hal ini pemerintah yang bertanggungjawab 
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terhadap permasalahan kemiskinan dapat 

berakibat buruk meluas akutnya 

permasalahan kesejahteraan itu sendiri. 

Kemiskinan akibat terbatasnya 

kepemilikan sumber alam, sumberdaya 

kemampuan/pengetahuan yang 

komprehensif, serta komplementif 

melemahkan daya beli, kemiskinan 

merupakan kondisi dimana 

kekurangmampuan serta ketidakmampuan 

warga masyarakat dalam kepemilikan  

akses dan asset yang disediakan baik oleh 

alam maupun oleh negara melalui 

manajemen sumberdaya manusia. 

Dari beberapa contoh kemiskinan 

yang terjadi, kriteria kemiskinan dapat 

disebabkan karena beberapa hal seperti 

kemiskinan konjungtural dan kultural. 

Konsep ekualitas dalam demokrasi yang 

diterapkan pada dasarnya merupakan 

konsep yang utuh artinya tidak boleh 

persamaan ditekankan di salahsatu bidang 

kehidupan saja, sementara bidang lainnya 

ditinggalkan. 

 

Tinjauan Pustaka 

Penanggulangan kemiskinan telah 

dilaksanakan ketika masa pemerintahan 

orde baru,untuk menjawab kriteria  :siapa 

yang miskin? Ada dua pendekatan yang 

pertama menekankan pengertian 

Subsistensi, yaitu subsistence poverty, 

sedang yang kedua memahami kemiskinan 

dalam pengertian relatif ( Sayogyo,dalam 

Mas’ud) yaitu kemiskinan sebagai relative 

deprivation, yang pertama menganggap 

bahwa kemiskinan adalah persoalan 

ketidakmampuan memperoleh tingkat 

penghasilan yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan pokok seperti 

pangan sandang dan kebutuhan pokok 

lainnya. 

Tidak berlebihan jika birokrasi 

didudukkan sebagai seperangkat 

komponen mesin politik kinerjanyaa yang 

menggelembung disaat euforia dan pesta 

selebrasi politis akan mendominir 

perannya sebagai  government as seek a 

public service.sang “penjemput bola 

“.Sejalan dengan ungkapan When Politic 

ends, Administrative is begin (Sondang, 

2017). 

Pengembangan SDM ditujukan 

untuk pengembangan kemampuan 

pembelajaran yang kontinyu, karena 

dinamisasi perubaan lingkungan semakin 

menuntut kemampuan intelektual (brain 

intensive) untuk menghasilkan 

pengetahuan (handoko 1996.:8). 

Lingkungan internal organisasi dalam hal 

ini pemerintahan desa, dapat berupa 

internal dan eksternal. Lingkungan internal 

seperti budaya kerja, etos kerja, kebiasaan-

kebiasaan pegawai, perilaku organisasi, 

intensitas pertemuan, sistem diskresi dan 

lain-lain. Kesemua itu terus berubah dan 

berkembang sehingga menuntut sebuah 

pembelajaran yang sesuai agar 

permasalahan yang muncul dapat 

diantisipasi (Ambar teguh, h.:48). 

Edwin. B. Hippo (1981:16), 

personnal management is the planning, 

organizing directing and controling of the 

procurement,development competation 

integration, maintenance,and separation 

of human resources to the and that 

individual organizational and societal 

objectives are accomplished”. 

(Manajemen Personalia adalah 

perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengendalian dari 

pengadaan, pengembangan, 

kompensasi,pengintegrasian, pemeliharaan 

dan pemberhentian karyawan dengan 

maksud terwujudnya tujuan perusahaan, 

individu, karyawan dan masyarakat). 

Legge (Amstrong 2009:4) 

mengemukaan bahwa “kebijakan SDM 

harus diintegrasikan antara perencanaan 

strategis, bisnis dan digunakan untuk 

memperkuat  suatu budaya yang sesuai 

(atau mengubah budaya) dalam organisasi 

bahkan SDM merupakan sumberdaya yang 

berharga dan sumber unggulan kompetitif. 

SDM mungkin paling efektif 

dikembangkan dan didorong oleh 

kebijakan yang konsisten yang mendorong 
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munculnya komitment. Akibatnya 

kemauan karyawan akan berkembang 

untuk bertindak lebih fleksibel dalam 

menyesuaikan dengan kepentingan 

organisasi untuk meraih keunggulan. 

Menurut Noe,Hollenbeck, Gerhard dan 

wright, (2008 :4) Manajemen SDM adalah 

kebijakan praktik, dan sistem, yang 

mempengaruhi kebiasaan, sikap dan 

performa seseorang karyawan. 

 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif 

dianalisis secara kualitatif. Metode ini 

bertujuan mencari data,peristiwa yang 

faktual, mendetail tentang gejala yang ada 

mengenai tata kelola pemberdayaaan 

sumberdaya lokal desa dilaksanakan di 

Kecamatan Megang Sakti  Kabupaten 

Musi Rawas. Proses pengumpulan data 

dengan teknik pengumpulan data melalui 

observasi patisipan, wawancara mendalam, 

dan dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Teknik analisis data 

menggunakan model analisis interaktif 

Miles dan Huberman dengan tahapan Data 

reduction (Reduksi data), Data display 

(Penyajian data), Conclution 

Drawing/Verification (penarikan 

kesimpulan). 
 

Pembahasan 

Home industri megang sakti 2 

dominan tahu, Sejak 2017 sampai dengan  

2018 dana desa alokasi lebih ditekankan 

kepada bangunan infra struktur jalan 

setapak.dan usaha tani. Bentuk koordinasi 

dari kepala desa dari kecamatan berupa 

arahan megang sakti 2 dapat bantuan beras 

sebanyak 29 sak raskin perbulannya. 

Dalam segmen daya dukung ,potensi 

SDM desa merupakan kondisi kurang 

dinamis sebagai dampak kurang kreatif 

serta inovasi dalam menggali potensi , 

dikarenakan sebagian besar penduduk 

berpendapatan rendah dan level 

pendidikan yang juga rendah. 

Kondisi demikian  ini membutuhkan 

intervensi pemerintah baik pemerintah 

desa dlam menganalisis isu strategis dan 

khususnya daerah secara simultan dan 

suatainabel. Dengan sumberdaya yang 

dapat diharapkan berinovasi melalui 

planing atau perencanaan  yang didasari 

rencana strategis jangka menengah ,yang 

terdiri dari berbagai tingkatan yang terkait. 

Pendapatan penduduk miskin di 

Desa Tri Sakti sebesar Rp. 1.498.056 per 

bulan jauh berada di bawah tingkat Upah 

Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten 

Musi Rawas Rp. 2.507.400 per bulan, atau 

bisa disimpulkan penduduk miskin di Desa 

Tri Sakti memiliki pendapatan yang lebih 

Rendah 60 persen dari UMK Kabupaten 

Musi Rawas. Dari temuan di lokasi 

penelitian ini diketahui bahwa kemiskinan 

ini dikarenakan rendahnya harga karet 

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, 

sehingga pendapatan yang diterima 

penduduk Desa turun dan berada di bawah 

UMK Kabupaten, sementara itu untuk 

penduduk sejahtera dan pra sejahtera 

mereka tidak hanya bergantung dari karet 

melainkan juga dari sumber pendapatan 

lainnya seperti berdagang dan PNS 

ataupun mereka memiliki luasan lahan 

yang lebih besar dari 2 Ha. 

Uraian hasil temuan di lokasi 

penelitian di atas sejalan dengan pendapat 

Sekretari Desa Tri Sakti “kemiskinan 

penduduk di Desa ini disebabkan 

rendahnya harga karet, sehingga mereka 

sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup 

mereka, ditambah lagi penduduk Desa ini 

pada tahun sebelumnya saat harga karet 

tinggi mereka banyak yang meminjam 

Bank sebagai tambahan modal untuk 

membuka/membeli kebun karet, namun 

semakin kesini ternyata harga karet jatuh, 

sehingga mereka kesulitan untuk 

membayar hutang Bank yang mereka 

miliki, akibatnya saat ini kebanyakan 

kepala keluarga pergi merantau mencari 

pendapatan di daerah lain guna membayar 

pinjaman Bank, sementara kebun karet 

mereka hanya disadap oleh istri mereka 
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masing-masing guna memenuhi kebutuhan 

sehari-hari”.  

Selanjutnya menarik potensi Desa 

apa yang dimilik yang dapat membantu 

perekonomian penduduk di Desa tersebut 

terutama saat harga karet anjlok, dari 

observasi dilokasi penelitian diketahui 

bahwa Desa Tri Sakti memiliki potensi 

dibidang agroindustri, hal ini dilihat dari 

produk-produk agroindustri yang 

dihasilkan oleh KWT, seperti aneka 

keripik selain keripik yang berbeda juga 

dengan desa lain yang bisa dikembangkan 

di Desa ini ada pembuatan kecap yang 

dikelola oleh Kelompok Wanita Tani 

(KWT), namun diketahui bahwa produk 

yang dimiliki untuk aneka keripik hanya 

dijual di sekitaran Kecamatan Megang 

Sakti dan untuk kecap saat ini tidak 

produksi lagi hal ini dikarenakan produk 

kecap yang dihasilkan kalah bersaing 

dikarenakan produk kecap yang dihasilkan 

KWT mudah rusak dalam artian cepat 

kadaluarsa misal lebih satu bulan saja 

tidak dijual, maka kecap yang dihasilkan 

akan meledak. 

Kepemimpinan merupakan 

kemampan untuk mempengaruhi sebuah 

kelompok agar kegiatan atau pekerjaan 

yang saling berkaitan dalam organisasi 

dapat dirahkan unuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan (Robbins 2012). Gibson 

memberikan penekanan tentang 

kepeminmipinan ini suatu upay 

menggunakan pengaruh untuk memotivasi 

orang guna pencapaian  tujuan . bahwa 

kunci tntuk kepemimpinan hari ini adalah 

pengaruh bukan kekuasaan bahwa pawra 

pemimpin harus tahu bagaimana 

mempengaruhi orang orang dan membujuk 

mereka untuk suatu tuntutan pekerjaan 

yang tinggi (Kenneth Blanchard dalam  

dalam Zaidan Nawawi.H117) Desa dalam 

ujud bentuknya sekarang yang sedang 

berproses menuju perubahan melalui 

pemberdayaan membutuhkan konep yang 

handal bagi pembangunan ,yang dirancang 

oleh pimpinan seperti kepala desa.karena 

selaku pihak mnajemen, dituntut u tuk 

memilii sifat sift kepemimpinan yang lebih 

responsif,,serta proaktif bauik terhadap 

lingkungan internal maupun ekstermal. 

Sebagaiman proses kerja, tunttan 

pengelolaan manajemen serta administrasi 

yang tertib serta teratur.tanpa 

mengesampingkan fungsi mnajemenPeran 

admnisitrasi lebih ditingkatkan kepada 

sektor pengawasan dan koordinasi akan 

menjadi urgen  ketika tuntutan kerja 

membutuhkan percepatan perubahan 

sesuai dengan lingkungan stratejiknya. 

Ketidak berhasilan implementasi program 

semstinya lebih diamati dari kompleksnya 

tugas administrasi yang dirasa sagat 

luas.yang tidak mesti diharapkan adalah 

terjadinya kondisi dimana kesenjangan 

slack) diakibatkan peran organisasi tidak 

dapat mengikuti pertumbuhan dinamika 

perubahan ditenganh masuyarakat desa 

yang begitu cepat sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan kekinian. 

Teori maupun dalam praktek selalu 

di asumsikan bahwa proses alokasi 

sumber-sumber dan pelayanan publik 

dapat diberikan secara lebih baik bila 

diadakan modernisasi dalam organisasi 

dan birokrasi pemerintah. Dengan kata lain 

pendekatan yang ada lebih menekankan 

pada peranan mekanisme penyalur layanan 

publik tanpa memperhatikan hubungan 

antara akses dan struktur sosial atau 

lingkungan organisasi. Dan pendekatan ini 

jelas punya keterbatasan, karena punya 

asumsi bahwa semua anggota masyarakat 

mempunyai akses yang sama terhadap 

pelayanan yang terbatas itu, serta 

mampunyai pengetahuan (Rasionalitas) 

yang sama tentang pelayanan yang 

disediakan. 

 

Simpulan 

Bahwa model investasi yang 

merambah des  di Kecamatan Megang 

sakti tidak banyak memberikan 

meningkatan pendapatan masyarakat 

secara signifikan karena profit dan benefirt 

tidak berbanding lurus. 
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Memberikan pengadaan sumber 

sumber bantuan keuangan desa termasuk 

juga fleksibilitas pemakaian dana  dalam 

pengertian disesuaikan dengan potensi 

desa dan inisiatif unggulan masyarakat 

penduduk desa bukan dari juknis yang 

birokratic kaku.dan otokrat dan tik feodalis 

Membangun birokrasi desa lebih 

profesional secara konsisten dan 

berkesinambungan dengan melibatkan 

pemangku kepentingan yang 

egalitarian.pemberian sstatus kepegawaian 

yang mumpuni serta memahami 

manajemen good governance melalui 

program pemberdyaan dan pendidikan sert 

latihan /Diklat. 

 

Saran  

Menyiapkan administrasi desa yang 

lebih baik baik sarana dan prasarana. 

Pemerintah Kabupaten daat 

memberdayakan pemerintah desa dengan 

lebih banyakmemberikan kewenangan 

untuk melayani langsung kepada 

masyarakat melalui tugas tugas 

pembantuan yang lebih intens 

ditingkatkan. 
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