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ABSTRAK 

 

Tata Kelola Pemerintahan Desa adalah  aturan – aturan yang di buat oleh 
Pemerintahan Desa, untuk mengatur desa nya menjadi lebih baik dan menciptakan 
masyarakat yang damai, adil dan sejahtera, aturan – aturan yang di buat harus 
mengadung prinsip-prinsip Good Governace agar  sistem pemerintah desanya 
menjadi sistem pemerintahan yang Good Governace. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi tata kelola Pemerintahan Desa Kalibelo dalam mewujudkan Good 
Governance Dan mengetahui Apa saja kendala atau hambatan dalam pelaksanaan 
Good Governance di Desa Kalibelo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. 
Penelitian ini fokus pada  Tata Kelola Pemerintahan Desa Kalibelo dalam  
mewujudkan Good Governace. Menggunakan teori Kelembagaan Baru 

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan 
dan penelitian lapangan yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi, sedangkan 
informan  yaitu kepala desa, perangkat desa serta tokoh masyarakat. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan akan di analisis secara kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tata kelola Pemerintahan 
Kalibelo sudah cukup baik, dilihat dari segi transparansi pemerintahan desa  
sudah memenuhi syarat transparansi mulai dari menyediakan  pengumuman 
kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran dan mudah diakses 
oleh masyarakat, dari segi partisipasi masyarakat sudah mulai  membaik dengan 
keikutsertaan  masyarakat Desa Kalibelo dalam berbagai kegiatan desa, untuk 
daya tangkap pemerintahan Desa Kalibelo cukup baik menyediakan apa yang 
dibutukan  masyarakat dan pemerintahan  juga mempunyai visi dan misi strategis 
untuk memajukan desa agar lebih baik. 

 

Kata kunci :Pemeintahan Desa, Tata kelola Pemerintahan Desa, Good 
Governace, Prinsip-prinsip Good Governace 
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