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Abstrak 

Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui fungsi kepala desa dalam 
pembangunan infrastruktur di desa bukit raya kecamtan tenggarong seberang 
kabupaten kutai kartanegara dan ingin mengetahui faktor pendukung dan 
penghambat dalam pembangunan di wilayah desa bukit raya. Jenis penelitian 
yang digunakann dalam penelitiann ini adalah deskriptif  dengan analisis 
kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di desa bukit raya kecamatan 
tenggarong seberang kabupaten kutai kartanegara. Sumber data yang digunakan 
adalah sumber data sekunder diperoleh dari dokumen atau profil desa yang ada 
kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, untuk mengumpulkan data yang 
dibutuhkan peneliti menggunakan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. 
Hasil penelitian merupakan tahapan kesimpulan dalam proses pembuatan 
penelitian. Kesimpulan yang dapat di uraikan berdasarkan tujuan dan rumusan 
masalah dalam penelitian. Fungsi kepala desa dalam pembangunan infrastruktur 
desa guna untuk mensejahterakan masyarakat dan selaku wujud pimpinan yang 
semua kegiatan yang bertanggung jawab adalah kepala desa.  Pentingnya 
membuat perencanaan pembangunan yaitu agar pembangunan lebih terarah, 
kepala desa dalam memberikan pengarahan mengenai pembangunan infrstruktur 
di desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya  masing-masing yang melekat di 
perangkat-perangkat yang ada, dalam mengambil keputusan kepala desa selalu 
berpatokan pada hasil rapat, kepala desa dalam mengkoordinir penyelenggaraan 
pembangunan desa melalui perangkatnya sesuai dengan bidangnya masing-
masing, misalnya pembangunan desa di bidang sosial melalui Kasi Pelayanan 
dan Kepala desa dalam mengawasi penyelenggaraan pembangunan dibantu oleh 
lembaga BPD sebagai salah satu tugas fungsi kami yaitu  mengawasi dalam 
tingkat pembangunan desa. 
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Pendahuluan 
Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum kecil yang memiliki batas-batas 

wilayahnya yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan 
di hormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat di 
lihat sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan 
sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat dan upaya mempercepat 
pembanguan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan 
bersifat multi-aspek, oleh karena itu perlunya keterkaitan dengan bidang sektor 
dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi 
pembangunan nasional. 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembangunan pedesaan merupakan 
bagian yang tidak dapat di pisahkan dengan pembangunan nasional, berdasarkan 
pada suatu strategi jangka panjang dengan tujuan utama untuk mengembangkan 
desa di seluruh indonesia secara bertahap. Strategi dasar ini telah di jadikan oleh 
pemerintah beserta segenap aparatnya baik di pusat maupun di daerah dengan di 
bantu oleh peran serta masyarakat secara aktif. Dengan demikian jelasnya bahwa 
keberhasilan dari pada pembangunan sangat bergantung pada partisipasi 
masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat secara aktif maka tujuan pembangunan 
tidak dapat tercapai sebagaimana yang di harapkan begitu pula halnya dengan 
pembangunan desa. Partisipasi masyarakat desa sangat menentukan tentang 
keberhasilan pembangunan yang ada di desa. 

Dimana dalam berlangsungnya perkembangan desa tidak terlepas dari peran 
masyarakat serta kepemimpinan kepala desa dan perangkat desa yang ada pada 
desa. Yang mana semua peran dari aparat pemerintah desan maupun masyarakat 
amat penting dalam proses pembangunan desa. Melalui perubahan undang-
undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap masyarakat 
adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi Negara 
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam 
undang-undang desa (UU Desa No 6 Tahun 2014). 

Dalam proses pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Desa No 6 
Tahun 2014 mengacu pada dua pola pendekatan yaitu Desa membangun dan 
membangun Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan 
melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan 
prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya 
alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung didesa 
bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Nasional yang mencakup segala 
aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dalam konteks pembangunan, 
dalam pemerintahan Indonesia di canangkan berbagai program diantaranya 
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seperti program inpres desa tertinggal, program pembangunan infrastruktur 
pedesaan. Program alokasi dana desa, program PNPM dan sebagainya. Semua 
program khusus ini bertujuan untuk mempercepat upaya pembangunan di daerah 
pedesaan. 

Di dalam peraturan daerah kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 
2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan 
Desa pada pasal 3 ayat 1  menyebutkan bahwa Kepala Desa berkedudukan 
sebagai Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan ayat 2 Kepala Desa 
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan. Pada pasal 4 menyebutkan salah satu wewenang dari kepala 
desa yaitu Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Jasri selaku  Kasi 
Kejahteraan Rakyat mengatakan bahwa: 

“Total semua jalan di Desa Bukit Raya sepanjang 17 Kilometer, dari 17 
Kilometer tersebut terbagi menjadi dua yaitu ada jalan utama desa dan ada 
jalan desa atau kampung. Jalan utama desa sepanjang 5,2 Kilometer, dari 
5,2 Kilometer tersebut jalan yang sudah diperbaiki yaitu sepanjang 1,3 
Kilometer dan jalan yang diperbaiki yaitu sepanjang 3.9 Kilometer. 
Sedangkan jalan Desa atau Kampung sepanjang 12 Kilometer, dari 12 
Kilometer tersebut jalan yang sudah diperbaiki yaitu sepanjang 5 Kilometer 
dan jalan yang belum diperbaiki sepanjang 7 Kilometer. Jalan-jalan tersebut 
diatas mengalami kerusakan yang masih bisa dilewati oleh warga dengan 
kata lain jalan-jalan tersebut hanya berlubang atau semenisasinya yang 
mulai tidak kokoh lagi atau sudah retak-retak. Saya bertanya masalah 
gedung yang cukup mewah yang dibangun tidak jauh jaraknya dari kantor 
desa, Bapak Jasri mengatakan bahwa Gedung tersebut Gedung Diklat 
Provinsi yang dibangun pada tahun 2014 dan jadi pada tahun berikutnya 
yaitu pada tahun 2015. Gedung Diklat Provinsi dibangun oleh Pemerintah 
Provinsi, gedung ini belum digunakan serta belum adanya papan nama 
gedung atau plang pemberitahuan nama gedung tersebut. Untuk saat ini 
Gedung Diklat Provinsi masih di jaga oleh Waker saja dan dari pihak Desa 
masih melobi pihak pemerintah provinsi untuk meminta gedung tersebut 
agar dapat dimasukkan dalam aset desa. Bapak Jasri mengatakan Kendala 
dalam Pembangunan yang pertama masalah tahapan pencairan yang lambat 
dari pemerintah daerah maupun pusat dan yang kedua yaitu masalah cuaca 
atau alam yang tidak menentu misalnya pada saat musim hujan 
pembangunan Infrastruktur desa harus di hentikkan. Yang dulunya jalan 
desa hanya berupa timbunan tanah yang pada saat turun hujan akan sangat 
becek atau bahkan licin dan sekarang mulai beralih ke seminisasi jalan pasti 
ada perubahan lebar jalan,  Bapak Jasri juga mengatakan masalah pelebaran 
jalan pemerintah desa tidak mengalami masalah dalam melobi warga dalam 
rangka meminta tanah untuk di buat jalan desa karena warga desa telah 
meng-Hibahkan tanahnya yang akan dijadikan jalan desa kepada 
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pemerintah desa dan sudah ada tanda tangan di atas kertas hitam dan putih. 
Untuk tahap pencairan biasanya membutuhkan proses yang panjang yaitu 
dimulai dari RPJM-Desa yang kedua yaitu RKP-Desa, ketiga APB-Desa, 
keempat Penjabaran Penggunaan Dana Desa Tahap II tahun sebelumnya, 
dan yang kelima yaitu Penjabaran APB-Desa tahun tersebut. Dari 
serangkaian proses diatas dibutuhkan waktu satu tahun untuk dapat 
mencairkan dana-dana untuk pembangunan infrastruktur, desa bukit raya 
untuk saat ini masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur di 
bandingkan pemberdayaan masyarakat agar warga desa lebih nyaman 
dalam menjalankan usaha atau bertani”. 
Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menganalisis 

Fungsi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bukit Raya 
Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. 
 
Kerangka Dasar Teori 
Pengertian Desa 

Definisi desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah desa dan 
desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Menurut Nurcholis (2011:1-4) menjelaskan desa adalah satuan 
pemerintahan yang diberi hak otonom adat sehingga merupakan badan hukum 
dan mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat 
hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat 
berdasarkan asal usulnya. 
 
Pemerintahan Desa 

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 23 mengenai 
penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh 
Pemerintah Desa. Selanjutnya pada pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
berdasarkan asas: 
a. kepastian hukum; 
b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; 
c. tertib kepentingan umum; 
d. keterbukaan; 
e. proporsionalitas; 
f. profesionalitas; 
g. akuntabilitas; 
h. efektivitas dan efisiensi; 
i. kearifan lokal; 
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j. keberagaman; dan 
k. partisipatif. 
 
Kepala Desa 

Menurut Widjaja (2001) bahwa Kepala Desa merupakan penguasa tertinggi 
di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang disetiap 
waktu berada ditengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. 

Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha (2005) merupakan pemimpin di 
desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat 
pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai 
pemimpin formal yang ditujuk oleh pemerintah.  

Adapun Pengertian kepala Desa Menurut Tahmit Kepala Desa adalah 
pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari 
pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat 
diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa 
diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. 
 
Badan Permusyawaratan Desa 

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 
secara demokratis.  

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di 
tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja 
kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan 
partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan 
Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. 
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah 
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat 
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk 
memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk 
kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar 
oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan 
kebijakan Pemerintahan Desa. 

 
Pengertian Pembangunan 

Secara umum pembangunan di artikan sebagai suatu usaha untuk 
memajukan kehidupan masyarakat dan warganya, sering kali kemajuan yang 
dimaksud adalah kemajuan dalam arti material. Maka pembangunan itu juga 
seringkali di artikan kemajuan yang hendak ingin dicapai oleh sebuah masyarakat 
dalam bidang ekonomi. 
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Menurut Haryono (2002:17) pembangunan adalah merupakan suatu proses 
konsep perubahan sosial yang berlangsung terus – menerus menuju kerarah 
perkembangan dan kemajuan serta memerlukan masukan-masukan yang 
menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan  usaha-usaha yang dilakukan 
oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara. 

Menurut Kodotie (2005:4) pembangunan pada hakekatnya adalah 
serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup 
masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan hasil-hasil pembangunan, 
kesempatan kerja, distribusi pendapatan, meningkatkan hubungan ekonomi 
regional serta mengatur dan mengarahkan dengan kebijaksanaan pergeseran 
kegiatan ekonomi antar sektor. 
 
Pembangunan Desa 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional menjadi Landasan Yuridis Pengembangan Otonomi Desa. 
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari kebijakan umum Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota, 
Provinsi dan Nasional yang telah dituangkan dalam berbagai Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Desa sebagai perencanaan jangka menengah, minimal 
mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Maupun 
Nasional. 

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 
dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan 
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan 
potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 
secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
desa  menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu „Desa membangun‟ dan 
„membangun Desa‟ yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. 

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai 
dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan 
Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya 
dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan 
dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan 
prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai 
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian 
terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh 
Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta 
memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program 
sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan 
diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak 
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mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan 
pelaksanaan Pembangunan Desa. 
 
Pengertian Infrastuktur 

Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, Bachtiar Effendi (2002:48) 
menyebutkan  bahwa pentingnya infrastruktur sebagai penunjang pelaksanaan 
pembangunan yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik 
baik prasarana jalan, air bersih, listrik, jembatan, saranan pendidikan, sarana 
kesehatan, rumah ibadah, transportasi, irigasi, teknologi dan komunikasi 
bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah 
kegiatan ekonomi. 

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, 
pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain 
yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial 
dan ekonomi (Grigg dalam Robert J.Kodoatie 2005:8). 

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem 
sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem 
infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur 
dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk 
berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Definisi teknik juga 
memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan 
bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga 
memberikan pelayanan publik yang penting. 

Sebagai salah satu konsep pola pikir dibawah ini diilustrasikan diagram 
sederhana bagaimana peran infrastruktur. Diagram ini menunjukkan bahwa 
seacara ideal lingkungan alam merupakan pendukung dari sistem infrastruktur 
dan sistem ekonomi didukung oleh sistem infrastruktur.  

 
Pembangunan Infrastruktur 

Canning dan Pedroni (2004:11) menyatakan bahwa “Infrastruktur memiliki 
sifat eksternalitas”. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan kesehatan dan 
sebagainya memiliki sifat eksternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa 
fasilitas yang diberikan oleh berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas 
positif yang dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses 
produksi. Menurut Mankiw (2003:38) infrastruktur merupakan “wujud dari public 
capital (modal politik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan oleh 
pemerintah, infrastruktur dalam penilitian meliputi  Jalan Lingkungan, Jalan 
Usaha Tani dan Drainase Lingkungan. Menurut Gridd dalam Kodotie (2003:32) 
bahwa “sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau 
struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalsi-instalsi yang dibangun dan 
yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi 
masyarakat”. 
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Metode Penelitian 
Cara atau strategi untuk menemukan atau memperoleh data mendalam yang 

diperlukan, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah 
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 
oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya 
secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 
suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode alamiah. 

Adapun yang menjadi fokus dalam hal penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Fungsi Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bukit Raya 

Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara melalui: 
a. Mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan 

desa. 
b. Mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan 

pembangunan. 
c. Mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan 

pembangunan Desa. 
d. Mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa. 
e. Mampu mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan desa. 
2. Faktor pendukung dan penghambat Fungsi Kepala Desa dalam Pembangunan 

Infrastruktur di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang 
Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 
Hasil Penelitian 
Fungsi Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bukit Raya 
Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara 
Mampu Membuat Perencanaan Pembangunan Sesuai Dengan Kebutuhan Desa 

Dalam pelaksanaan pembangunan perencanaan merupakan proses penting 
untuk mecapai hasil yang diinginkan. Perencanaan pembangunan desa merupakan 
wujud dari visi misi kepala desa terpilih yang dituangkan dalam rencana 
pembangunan jangka menengah desa. Tujuan dari perencanaan pembangunan 
yaitu agar pembangunan lebih terarah dan sesuai dengan aturan-aturan yang 
berlaku. Tujuan perencanaan pembangunan sudah ada didalam visi dan misi 
bapak kepala desa, selanjutnya aparat desa hanya tinggal menjalankan apa yang 
telah tertuang didalamnya. 

Sebelum mencapai tujuan dari perencanaan pembangunan maka kita harus 
membuat langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan agar dapat tercapai 
tujuan dari perencanaan pembangunan. Langkah-langkah dalam mencapai tujuan 
perencanaan pembangunan dengan musrembang tingkat RT, musrembang tingkat 
dusun, musrembang tingkat desa, dan musrembang tingkat kecamatan/kabupaten. 
Dalam musrembang tadi membahas mengenai RKPDesa dan RPJMKades tahun 
berjalan. 
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Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu kunci yang sangat penting 
dalam keberhasilan pembangunan. Perencanaan pembangunan akan tepat 
mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan bermanfaat  hasilnya jika 
dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat 
dalam perecanaan pembangunan bisa diliat dengan diadakannya  rapat tingkat 
desa lalu tingkat dusun tujuannya adalah untuk menampung aspirasi masyarakat 
dan apa yang akan menjadi kebutuhan masyarakat setempat. Kepala desa selalu 
melibatkan semua elemen yang ada didesa karena kepala desa menjalankan 
semua nya karena adanya aspirasi dari masyarakat dan harus mendengarkan 
keinginan masyarakat, pembangunan harus berpedoman pada dari rakyat dan 
untuk rakyat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. 
 
Mampu Memberikan Pengarahan Kepada Bawahan Dalam Melaksanakan 
Pembangunan 

Dalam membangun desa fungsi kepala desa dalam memberikan pengarahan 
kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan sangat berhubungan 
langsung dengan keberhasilan suatu pembangunan desa yang di pimpinnya. 
Kepala desa dalam memberikan pengarahan cukup beragam yaitu yang pertama 
dengan cara berkoordinasi mengenai apa yang akan dibangun atau apa yang harus 
diselesaikan, kedua  melalui musrembang (tingkat RT, dusun, desa, dan 
kecamatan), dan pengarahan kepada perangkat desa sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya  masing-masing yang melekat di perangkat-perangkat yang ada. 

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan 
merupakan salah satu wujud kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan 
pembangunan. Partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang 
berpengaruh terhadap berhasil tidaknya program pembangunan dalam suatu 
wilayah.  Kepala selalu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, 
dari pusat sudah di atur bahwa harus ada yang di sebut swadaya masyarakat dan 
sekarang harus sekian persen harus bisa menyerap tenaga-tenaga dari warga 
sekitar. Jadi dalam pelaksanaan pembangunannya masyarakat dilibatkan dalam 
hal tenaga kerja, Masyarakat yang tenaganya dipakai juga dibayar namun 
bayarannya berbeda dengan bekerja diluar, bayarannya disesuaikan dengan 
anggaran dari desa. 

 
Mampu Mengambil Keputusan Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan 
Desa 

Dalam memimpin desa seorang kepala desa harus mampu mengambil 
keputusan yang tepat dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa. Kepala 
desa dalam mengambil sebuah kebijakan, beliau juga harus melihat dari berbagai 
aspek kehidupan dan sudut pandang sehingga keputusan yang dia ambil pun 
bijaksana demi terwujudnya tujuan bersama.  

Dalam pengambilan keputusan berdasarkan musrembang tingkat desa yang 
sudah disepakati mana-mana kegiatan yang akan kita laksanakan yang mana 
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didalamnya sudah ada berita acaranya yang telah ditanda tangani oleh semua yang 
hadir saat rapat dan kita sepakati kembali mana prioritas-prioritas untuk tahun 
selanjutnya  yang akan kita bangun berdasarkan APBD Desa. 
 
Mampu Mengkoordinir Penyelenggaraan Pembangunan Desa 

Kepala desa mengkoordinirnya melalui perangkatnya sesuai dengan 
bidangnya masing-masing, misalnya pembangunan desa di bidang sosial melalui 
Kasi Pelayanan, Pembangunan yang bersifat kegiatan fisik seperti jalan melalui 
Kasi Kesra, di bidang pertahanan melalui Kaur Pemerintahan dan untuk 
pembangunan dibidang Tata Keuangan Kelola Desa administrasinya bisa melalui 
Kaur Umum, perencanaan melalui Kaur Perencanaan, masalah tata kelola 
keuangan desa melalui Kaur Keuangan sesuai dengan  tugas pokok dan fungsinya 
masing-masing. 
 
Mampu Mengawasi Aktivitas-Aktivitas Dalam Proses Penyelenggaraan 
Pembangunan Desa 

Pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan 
organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai 
dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan pembangunan 
pada tingkat desa, desa memiliki perangkat-perangkat yang tugasnya memang 
mengawasi proses penyelenggaraan pembangunan desa.  

Dalam mengawasi pembangunan desa bapak kepala desa memiliki bawahan 
(anak buah) yaitu dalam bidang pembangunan dibantu oleh Tim Pengelola 
Kegiatan (TPK) dan dibantu juga oleh lembaga BPD sebagai salah satu tugas 
fungsi kami yaitu  mengawasi dalam tingkat pembangunan desa. Karena kami 
mitra dari bapak kepala desa, kalau dulu BPD sebagai badan perwakilan desa 
sekarang BPD menjadi Badan Permusyawaratan Desa. 

Kepala desa mengawasinya tidak secara langsung, hanya sesekali saja terjun 
kelapangan untuk mengecek kegiatan pembangunan, karena kepala desa tidak 
hanya mengurusi satu pembangunan saja melainkan masih banyak tugas lain yang 
harus dikerjakan. Maka dari itu kepala desa selalu dibantu oleh bawahannya 
sesuai dengan bidangnya masing-masing agar tidak kewalahan mengurusi 
masalah-masalah yang ada didesa terutama masalah pembangunan. 
 
Faktor Pendukung Dan Penghambat Fungsi Kepala Desa dalam 
Pembangunan Infrastruktur di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong 
Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara 
Faktor Pendukung  
a) Besarnya dukungan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

infrastruktur sehingga dalam proses pembangunan berjalan lancar, karena 
masyarakat adalah sebagai pendukung pertama dari keberhasilan suatu 
pembangunan. Selain itu masyarakat lah yang akan menikmati hasil dari 
pembangunan yang ada. 
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b) Mudahnya dalam pencarian material untuk pembangunan infrastruktur karena 
letak desa yang strategis karena dekat dengan Kecamatan maupun Kabupaten 
sehingga dalam pencarian materil untuk pembangunan dapat dengan mudah 
ditemukan misalnya seperti semen maupun alat-alat lainnya. 

c) Dalam proses pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Desa No 6 
Tahun 2014 mengacu pada dua pola pendekatan yaitu Desa membangun dan 
membangun Desa maka dari itu masih banyaknya titik yang masih perlu 
dilakukan pembangunan sehingga memudahkan kita untuk mengajukan 
program pembangunan ke pusat. 

 
Faktor Penghambat  
a) Pada saat proses pembangunan berjalan biasanya kendala datang dari alam 

atau Cuaca, keadaan seperti ini sangat berpengaruh pada proses pembangunan 
infrastruktur di Desa Bukit Raya yang berakibat pada pemunduran jadwal 
pembangunan yang disebabkan oleh cuaca atau biasa disebut dengan faktor 
alam yang tidak bisa diprediksi. 

b) Kendala dalam pembangunan infrastruktur berikutnya ada pada tahap ketiga 
yaitu tahap Pencairan dana dari pusat yang terbilang lambat. Dengan adanya 
masalah ini maka kegiatan yang sudah terencana menjadi terhambat. 

 
Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan 
1. Peranan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan di SDN 025 sudah terlaksana cukup baik. 
Karna program-program yang disusun oleh pihak Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Paser sudah berjalan, namum masih sepenuhnya 
belum terlaksana dan tercapai sesuai apa yang diharapkan karna masih ada 
faktor-faktor yang menjadi penghambat untuk pencapaiannya. 

2. Mengenai tenaga pendidik, pihak Dinas sudah berusaha semaksimal mungkin 
untuk memberikan tenaga pendidik yang berkualitas untuk menghasilkan 
kualitas pendidikan yang bermutu di setiap disekolah, walaupun tidak semua 
sekolah mendapatkan tenaga pendidik yang betul-betul memiliki kompetensi 
tinggi. 

3. Dibidang sarana dan prasaran pihak Dinas juga sudah berupaya untuk 
memperbaiki bangunan yang sudah tidak layak, dan berusaha untuk 
memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan pihak sekolah. Tetapi masih 
ada kendala yang dihadapi yang membuat masih kurangnya kelengkapan 
sarana dan prasaran pendidikan yang dibutuhkan pihak sekolah. 

4. Dibidang pengembangan kurikulum pihak Dinas melakukan upayanya yaitu 
melaksanakan Kelompok Kerja Guru (KKG) agar pihak guru dapat saling 
membimbing satu sama lain mengenai pengembangan kurikulum.  
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Saran 
1. Supaya pembangunan infrastruktur di Desa Bukit Raya  dengan berbagai 

macam atau jenisnya berjalan lancar dan sukses hendaknya Pemerintah pusat 
dalam tahap pencairan dana ADD maupun DD lebih mempercepat prosesnya, 
karena jika proses tahap ke tiga ini lambat maka pembangunan infrastruktur 
yang telah direncanakan otomatis menjadi molor atau tidak tepat waku dari 
yang telah dijadwalkan. 

2. Agar masyarakat mengetahui apa akan dibangun di desa hendaknya Aparat 
desa lebih mensosialisasikan programnya secara transparan kepada seluruh 
warga rnasyarakat, dan dapat berkoordinasi secara bijaksana dengan cara 
mengajak anggota mayarakat secara bersama mangadakan rapat desa dan mau 
menampung seluruh ide atau gagasan yang diberikan oleh masyarakat, karena 
bagaimanapun juga anggota masyarakat adalah objek dan subjek 
pembangunan, sebagai aset berharga tentunya aparat desa harus lebih baik 
dalam menghendel pembangunan dengan memanfaatkan potensi yang ada di 
desa secara maksimal agar pembangunan dapat segera terealisasi sebagaimana 
rencana. 

3. Supaya pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan keinginan 
masyarakat hendaknya kepala desa beserta aparatnya dapat bekerjasama 
dengan tokoh masyarakat, maupun tokoh agama dan pernuda, karena 
bagaimanapun juga keberadaaan mereka ditengah-tengah masyarakat sangat 
berpengaruh, sedikit banyak mereka mempunyai power dan andil dalam 
perkembangan masyarakat, dan hendaknya para tokoh masyarakat mi dapat 
memberikan contoh yang baik kepada warga masyarakat dengan ikut 
berpartisipasi karena masyarakat cenderung akan mencontoh dan mereka akan 
merasa malu jika tidak ikut berpartisipasi karena rasa solidaritas yang tinggi. 

4. Agar pembangunan di Desa Bukit Raya berjalan sesuai dengan yang 
diinginkan masyarakat hendaknya aparat desa dan lembaga pembangunan 
desa  dapat menjalankan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat, 
dengan menjalankan proyek pembangunan tersebut dengan baik sesuai 
dengan yang diharapkan, pengawasan dan semua pihak perlu dilakukan untuk 
menghindari penyimpangan, tetapi masyarakat harus tetap menjaga hubungan 
baik dengan para aparat tersebut, dengan membuang rasa curiga yang 
berlebihan. Warga masyarakat diharapkan dapat bekerjasarna dengan 
pemerintah desa dalam melakukan pembangunan, karena bagaimanapun juga 
hasil pembangunan akan dirasakan dan digunakan secara bersama, jadi semua 
warga masyarakat pun mempunyai tanggungjawab dalam pembangunan 
tersebut. 
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