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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI KARAKTER DISIPLIN PADA PERANGKAT DESA  

DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSI 

Studi kasus di Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 

 

Nisa Trisnawati, A220100033, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  

Surakarta, 2014, xvi + 108 Halaman (termasuk lampiran) 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi karakter disiplin 

pada perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsidi Desa Papahan Kecamatan 

Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Implementasi karakter disiplin pada perangkat desa 

dalam menjalankan tugas dan fungsi meliputi: tertib dengan aturan-aturan yang ada, 

melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, melakukan sesuatu tanpa ada paksaan 

dari siapapun, taat untuk menjalankan tugas dan fungsi. 

Penelitian ini merupkan jenis penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus. 

Narasumber dari penelitin ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan 

Keuangan, Kepala Urusan Umum, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan 

Ketertiban, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, 

Kepala Dusun, serta tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan 

teknik pengumpulan data.Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan perangkat Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu 

Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan tugas dan fungsi cukup memiliki karakter 

disiplin yang baik, yang biasa dilanggar itu hanya masalah kedatangan perangkat desa yang 

kadang-kadang tidak tepat waktu. Kendala yang dialami terkait implementasi karakter 

disiplin pada perangkat desa Papahan dalam menjalankan tugas dan fungsi diantaranya 

yaitu perangkat desa kurang konsekuen dengan aturan-aturan yang ada, perangkat desa 

kurang memiliki rasa percaya diri, sanksi yang diberikan kepada perangkat desa kurang 

tegas, kepala desa kurang tegas. Solusi yang dilakukan terkait implementasi karakter 

disiplin pada perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi diantaranya dengan 

selalu mengingatkan sesama perangkat desa akan tugas dan fungsi, kepala desa 

memberikan reward kepada perangkat desa yang memiliki kinerja baik, memberikan 

arahan kepada perangkat desa agar lebih baik lagi, perlunya sanksi yang tegas terhadap 

setiap perangkat desa yang melanggar aturan, meningkatkan kesejahteraan perangkat desa 

seperti halnya memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan untuk anak. 
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PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan 

otonomi daerah.Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada 

masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program.Karena itu, upaya 

untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat.Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem 

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakatnya. 

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyeleng- garaan 

pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan 

kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan 

maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan desa, 

baik itu kepala desa, perangkat desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus benar-

benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-

masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua 

aparatur pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat 

dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan 

akuntabel. 

Upaya membentuk karakter aparatur negara yang unggul dan berkualitas serta 

mampu mengembangkan potensi kepribadian khususnya  dalam menanamkan nilai dan 

prinsip moral yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku aparatur 

pemerintahan desa. Praktek penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia memang 

seringkali mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan 

tersebut, termasuk tentang sikap disiplin perangkat desa dalam menjalankan tugas dan 

fungsi.Untuk mencapai hasil yang baik dalam menjalakan tugas dan fungsi, perangkat 

desa perlu adanya disiplin yang baik dari para anggota perangkat desa yang 

bersangkutan.Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab 

seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Disamping itu disiplin dapat 

dijadikan alat untuk membangun kepribadian perangkat desa dimana apabila 



lingkungan kerjanya baik maka akan berdampak positif bagi pribadi perangkat desa 

tersebut. 

Realita yang terjadi di lapangan marak terdapat kasus-kasus yang menunjukkan 

perangkat desa belum menjalankan tugas dan fungsi secara disiplin. Salah satunya yaitu 

kinerja perangkat desa  yang kurang maksimal karena sering melakukan aktivitas lain 

yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi, kedatangan ke kantor kepala desa sering 

terlambat. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa peristiwa yang diungkapkan di 

berbagai media masa ataupun media online. Menurut Iskandar (2013), sekretaris Desa 

Gajahan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, Irawan dilaporkan ke bupati 

setempat. Karena yang bersangkutan sudah sepekan telah tidak masuk kerja tanpa 

pemberitahuan.Guna menekel pekerjaan sekretaris desa, sementara itu pihaknya 

memberdayakan sumber daya manusia yang ada di desa.Sehingga sejumlah kepala 

dusun dan kepala seksi yang ada dikantor diberdayakan mengerjakan sejumlah tugas 

yang biasanya dikerjakan sekretaris desa. 

Menurut Lampost (2013), Sekretaris Desa Sinaralam Mas Kotabumi Selatan, 

karena diduga terlibat kasus penyimpangan dana Pengembangan Usaha Agrobisnis 

Perdesaan (PUAP) 2012 senilai seratus juta. Dana bantuan PUAP untuk para kelompok 

tani tersebut oleh tersangka tidak dibagikan dan diduga dipergunakan untuk 

kepentingan pribadi.Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Bunyamin kemarin 

mengatakan tersangka yang juga menjabat ketua Gabungan Kelompok Tani 

(Gapoktan). Berdasarkan pengakuan para kelompok tani, dana bantuan pusat dengan 

total seratus juta pada 2012 tidak mereka terima, dana tersebut diduga diterima 

Sekretaris desa. 

Dapat disimpulkan dari berbagai kasus di atas yang mengangkut perangkat desa 

dalam menjalankan tugas dan fungsi berubah alih menjadi tindakan pidana maupun 

penyelewengan kekuasaan.Masyarakat harus diajak ikut andil untuk mengawasi kinerja 

perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi.Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan implementasi karakter disiplin pada perangkat desa dalam 

menjalankan tugas dan fungsidi Desa Papahan Kecamatan TasikmaduKabupaten 

Karanganyar.Sekaligus mengetahui kendala dan solusi pelaksanaan karakter disiplin 

perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi.Manfaat penelitian ini diharapkan 



dapat memberikan kontribusi bagi perkem-bangan konsep mengenai implementasi 

karakter disiplin perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi. 

 

  



METODE PENELITIAN 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, 

Kabupaten Karanganyar.Tahap-tahap dalam pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari 

tahap persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian.Secara keseluruhan semua 

kegiatan dilakukan selama kurang lebih empat bulan, yaitu sejak bulan Desember 2013 

sampai dengan bulan Maret 2014. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif.Metode yang 

digunakan adalah pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.Dipilihnya 

metode tersebut dalam penelitian ini didasarkan pada dua alasan.Pertama, 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tentang implementasi karakter disiplin 

pada perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi membutuhkan sejumlah data 

lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual.Kedua, pemilihan penelitian kualitatif 

didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dan 

subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar alamiahnya. 

3. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subjek penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tokoh 

Mayarakat di Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. 

Selanjutnya Objek penelitian ini adalah implementasi karakter disiplin pada perangkat 

desa dalam menjalankan tugas dan fungsi di Desa Papahan, Kecamatan Tasikamdu, 

Kabupaten Karanganyar seperti di kantor kepala desa dan desa yang bersangkutan. 

4. Sumber Data 

Menurut Maryadi dkk. (2010:13), sumber data adalah “sumber dari mana data 

diperoleh baik manusia, peristiwa, tingkah laku, dokumen, arsip, dan benda-benda 

lain”. sumber data dalam penelitian ini meliputi narasumber atau informan, tempat dan 

aktivitas, serta arsip maupun dokumen. 

5. Teknis Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2009:308), teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Oleh karena itu untuk memperoleh data yang valid, dalam penelitian 



ini menggunakan terknik interaktif yang meliputi wawancara, observasi, dan mencatat 

dokumen atau arsip. 

  



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, 

Kabupaten Karanganyar.Secara Geografis letak Desa Papahan berada pada ketinggian 

tanah dan permukaan laut pada 105 M, banyaknya curah hujan 2.200 mm/tahun, 

sedangkan suhu udara rata-rata 32 C.  Secara administrativ Desa Papahan terletak di 

Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah. Desa Papahan 

mempunyai batas wilayah dengan beberapa daerah di sekitanya, yaitu sebelah utara 

adalah Kalurahan Ngijo, selatan adalah Kalurahan Jati, barat adalah Kalurahan Jaten, 

dan timur adalah Kalurahan Cangakan.Luas Desa Papahan adalah 229,35 Ha. Desa 

Papahan mempunyai kepadatan penduduk mecapai 7.101 orang. 

2. Deskripsi Data Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Implementasi karakter disiplin pada perangkat desa dalam menjalankan tugas dan 

fungsi di Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dapat diukur 

dengan menggunakan indikator tertib dengan aturan-aturan yang ada, melakukan 

pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, melakukan sesuatu tanpa ada paksaan dari 

siapapun, dan taat untuk menjalankan tugas dan fungsi. Perangkat desa sebagian besar 

sudah melaksanakan aturan-aturan yang dengan tertib seperti waktu kehadiran dan 

pulang, jadwal pemakaian seragam kerja, cara pelaksanaan kerja. Sebagian dari 

perangkat desa untuk waktu kehadiran masih menggunakan jam karet atau terlambat 

datang tepat waktu. Selanjutnya dalam pelaksanaan dapat dilihat dari menjalankan 

tugas dan fungsinya dengan tanggung jawab yang tinggi. Terbukti dengan setiap 

perangkat desa berusaha melaksanakan tugas dan fungsi penuh semangat tanpa ada rasa 

mengeluh dengan pekerjaan yang harus dilaksanakan setiap hari. Selain itu dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi tidak ada yang terpaksa karena semua perangkat desa 

sudah memiliki kesadaran dari dalam diri masing-masing perangkat desa. Sebagai 

perangkat desa yang memiliki karakter disiplin harus taat dalam menajalankan tugas 

dan fungs, dan dalam pelaksanaannya sudah taat. Terbukti perangkat desa 

melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan porsi yang menjadi tanggung jawab 

masing-masing dan menjalankan tugas tambahan dari kepala desa. 

3. Temuan Studi yang dihubungkan dengan Kajian Teori 



Implementasi karakter disiplin pada perangkat desa dalam menjalankan tugas dan 

fungsi di Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dapat dilihat 

berhasil atau tidaknya dalam indikator karakter disiplin, yaitu tertib dengan aturan-

aturan yang ada, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, melakukan 

sesuatu tanpa adanya paksaan dari siapapun, dan taat untuk menjalankan tugas dan 

fungsi. Penelitian di Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar 

terkait mengenai implementasi karakter disiplin pada perangkat desa dalam 

menjalankan tugas dan fungsi menyatakan bahwa karakter disiplin merupakan hal yang 

sangat penting untuk menentukan keberhasilan. Banyak orang suskses dalam berbagai 

hal karena menerapkan sikap disiplin. Oleh sebab itu, karakter disiplin pada perangkat 

desa dalam menjalankan tugas dan fungsi perlu diterapkan sejak sebelum menjadi 

perangkat desa karena disiplin merupakan kunci menuju kesuksesan. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi karakter disiplin pada 

perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi di Desa Papahan Kecamatan 

Tasikmadu Kabupaten Karanganyar yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Perangkat Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dalam 

menjalankan tugas dan fungsi cukup memiliki karakter disiplin yang baik, ini 

terbukti para petugas sudah tertib dengan aturan-aturan yang ada. Aturan yang biasa 

dilanggar itu hanya masalah kedatangan perangkat desa yang kadang-kadang tidak 

tepat waktu. Perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi di Desa Papahan 

Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sudah penuh tanggung jawab. Hal 

tersebut terbukti dengan setiap perangkat desa berusaha melaksanakan tugas dan 

fungsi penuh semangat tanpa ada rasa mengeluh dengan pekerjaan yang harus 

dilaksanakan setiap hari. Pekerjaan yang dilakukan oleh perangkat desa tidak ada 

unsur atau tanpa adanya paksaan dari siapapun. Hal tersebut tercermin dalam setiap 

pekerjaan yang diemban dari masing-masing perangkat desa dijalankan dengan 

penuh ikhlas dan kesadaran. Selain itu perangkat dalam menjalankan tugas dan 



fungsi sudah taat, yang dapat ditunjukkan pada saat mendapatkan tambahan tugas 

dari kepala desa tidak mengeluh dan tidak magkir dari tanggung jawab. 

2. Kendala yang dialami terkait implementasi karakter disiplin pada perangkat desa 

dalam menjalankan tugas dan fungsi di Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu 

Kabupaten Karanganyar diantaranya yaitu perangkat desa kurang konsekuen 

dengan aturan-aturan yang ada, perangkat desa kurang memiliki rasa percaya diri, 

sanksi yang diberikan kepada perangkat desa kurang tegas, kepala desa kurang 

tegas. 

3. Solusi yang dilakukan terkait implementasi karakter disiplin pada perangkat desa 

dalam menjalankan tugas dan fungsi di Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu 

Kabupaten Karanganyar diantaranya dengan selalu mengingatkan sesama perangkat 

desa akan tugas dan fungsi sekaligus memotivasi, kepala desa memberikan reward 

kepada setiap perangkat desa yang memiliki kinerja baik dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya, memberikan arahan kepada perangkat desa agar lebih baik lagi 

dalam menjalankan tugas dan fungsi, perlunya sanksi yang tegas terhadap setiap 

perangkat desa yang melanggar aturan yang ada, meningkatkan kesejahteraan 

perangkat desa seperti halnya memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan untuk 

anak. 
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