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Abstrak  

Muhammad Nor, 2014, “Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan 

Administrasi Desa dan Pelayanan Terhadap Masyarakat di Kampung Long Iram 

Seberang, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat”. Program S.1 

Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Mulawarman. 

Aparatur pemerintah desa merupakan salah satu unsur penggerak dalam 

pemerintahan desa. Keberadaan aparatur dalam pemerintah desa sebagai pelaksana 

administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan 

obyek pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja aparatur dalam 

menyelenggarakan pemerintahan di tingkat desa, terutama dalam menjalankan 

tugas administrasi dan pelayanan masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian 

di Kampung Long Iram Seberang, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat. 

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara 

mendalam, dan teknik dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 15 

(lima belas) orang yang terdiri dari 1 orang dari pihak BPK (Badan 

Permusyawaratan Kampung), 2 orang dari pemerintah desa, 10 orang dari 

masyarakat 2 orang dari tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan dengan cara 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi data. 

Hasil penelitian ini menunjukan kinerja Aparatur Kampung Long Iram 

Seberang ditinjau dari indikator kinerja dan pelayanan yang mempunyai prinsip 

produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Ditinjau dari sisi 

produktivitas, kinerja aparatur diwujudkan dengan adanya fasilitas kampung yang 

sudah tersedia. Sementara responsivitas dilihat dari aspirasi masyarakat yang 

masuk lalu mendapat tanggapan baik dari aparat kampung. Sedangkan 
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responsibilitas diukur melalui peraturan kampung dan surat keputusan kepala 

kampung yang telah dibuat dalam mengatur urusan masyarakat. Sedangkan 

akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban dalam bentuk laporan yang 

dibuat oleh pemerintah kampung. 

 
Kata Kunci: Kinerja, Administrasi Desa dan Pelayanan Publik 

Pendahuluan  

 

Di Kabupaten Kutai Barat kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-

usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan 

berada di daerah Kabupaten disebut “kampung”. Pemerintah kampung dipimpin 

oleh seorang kepala kampung yang disebut petinggi. Hal tersebut telah diatur 

dalam peraturan daerah Kabupaten Kutai Barat No. 24 Tahun 2006 Tentang Tata 

Cara Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Kedudukan Keuangan Petinggi dan 

Perangkat Kampung, yaitu pada pasal 1 Bab Ketentuan Umum, yang menyatakan 

bahwa kampung adalah sebutan desa dalam bahasa yang umum dipergunakan 

penduduk lingkungan  Pemerintahan Kutai Barat. 

Pemerintahan kampung sebagai perangkat terendah pemerintah Kabupaten 

Kutai Barat yang merupakan ujung tombak pemerintahan yang banyak 

berhubungan dengan masyarakatnya diharapkan dapat turut berperan aktif di dalam 

mensukseskan pembangunan di daerah karena keberhasilan pembangunan ditingkat 

kampung maupun keberhasilan pelaksanaan pemerintahan kampung adalah 

merupakan salah satu indikasi dari suksesnya pelaksanaan kebijakan otonomi 

daerah. 

Dengan adanya hal tersebut maka kampung saat ini memiliki kewenangan 

yang lebih luas dan seiring tuntutan perkembangan zaman dalam mensukseskan 

pembanguna daerah yang salah satu tolak ukurnya adalah administrasi dan 

pelayanan. Karena keduanya merupakan faktor terpenting dalam pembangunan. 

Tentunya hal tersebut akan dicapai apabila pemerintah kampung dan para 

aparaturnya mampu menjalankan secara propesional dan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya. 

Dalam penelitian ini, penulis men etapkan Kampung Long Iram Seberang, 

Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat sebagai wilayah penelitian. 

Berdasarkan data monografi pada tahun 2014 luas wilayah sebesar 2625 Ha dengan 

jumlah penduduk 674 jiwa yang terdiri atas laki-laki 376 jiwa dan perempuan 298 

jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 174 KK dan jumlah Rukun Tetangga (RT) 

hanya 3 RT. (Profil kampung Long Iram Seberang 2014). 

Dalam melakukan observasi di Kampung Long Iram Seberang, penulis 

melihat jam kerja kantor dikampung tersebut hanya 3x (tiga kali) dalam satu 

minggu, kemudian fasilitas kerja seperti komputer dan alat tulis kantor masih 

belum terpenuhi atau belum lengkap. Kekurangan tersebut bisa mempengaruhi 



eJournal Pemerintahan Integrattif, Volume 3, Nomor 1, 2013: 226-236 

 

 

228 

pada pelaksanaan administrasi kampung sebagai syarat untuk mencapai tujuan 

pembangunan kampung tersebut. Berkaitan dengan pelayanan publik, seperti apa 

bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kampung Long Iram Seberang kepada 

masyarakat yang mempunyai kebersamaan berfikir, perasaan, harapan dan tindakan 

yang benar. 
 

Kerangka Dasar Teori  

 

1. Teori Tentang Kinerja. 

 Istilah kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering 

diartikan sebagai penampilan unjuk kerja atau prestasi. Prawirosentono (dalam 

Pasolong, 2007: 176) mengemukakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai 

oleh pegawai atau kelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan 

wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan 

moral dan etika. 

 Mahsun (2006: 25) mendefinisikan kinerja (performance) sebagai suatu 

gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau 

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi organisasi yang 

tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. 

2. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja adalah kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat 

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan 

mempertimbangkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil 

(outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) (LAN-RI dalam Pasolong, 

2007: 177). 

 Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik bersifat 

variatif artinya terdapat berbagai indikator sesuai dengan fokus dan konteks 

penelitian. Karakteristik Good Governance dapat pula dijadikan indikator 

pengukuran kinerja yang meliputi partcipation, rule of law, transparancy, 

responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, 

accountability, dan strategic vision.(UNDP 1997, dalam Sedarmayanti, 2012: 5). 

Bila dikaji dari tujuan dan misi utama kehadiran organisasi publik adalah 

untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi  kepentingan publik, kelihatannya 

sederhana sekali ukuran kinerja organisasi publik, namun tidaklah demikian 

kenyataannya, karena hingga kini belum ditemukan kesepakatan tentang ukuran 

kinerja organisasi publik. Kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi pelayanan 

publik sebagian muncul karena tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan 

hanya kabur akan tetapi juga bersifat multidimensional. Organisasi publik memiliki 

stakeholders yang jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi swasta. 
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3. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai 

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi 

dan visi organisasi. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator dan 

penetapan pencapaian indikator kinerja (Pasolong, 2007: 182). 

 Pengukuran kinerja (Performance Measurenment) adalah suatu metode atau 

alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan 

berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi, sehingga dapat diketahui kemajuan 

organisasi, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas 

(Mahsun, 2006: 26). 

 Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen 

program secara keseluruhan, karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong 

pencapaian kinerja tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan secara terus menerus 

dan berkesinambungan sehingga dapat memberikan umpan balik (feedback) yang 

penting, artinya bagi upaya perbaikan guna mencapai keberhasilan di masa yang 

akan datang (Sedarmayanti dalam Pasolong, 2007: 187). 

4. Administasi Pemerintahan Desa 

Demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah 

desa harus didukung dengan tata usaha yang benar. Tata usaha adalah kegiatan 

mencatat semua proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang disebut 

administrasi desa. Jadi, administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan 

pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada 

buku administrasi desa (Nurcholis 2011: 135) 

 Administrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Pemerintahan desa akan berjalan dengan lancar manakala 

didukung oleh sistem tata usaha/ administrasi yang benar, rapi, dan tertib. Sistem 

administrasi yang benar, rapi, dan tertib akan memberikan data dan informasi yang 

mudah dan sistematis yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan, 

pembuatan rencana, kontrol kegiatan, evaluasi, komunikasi dan informasi baik ke 

dalam maupun keluar organisasi.  

Administrasi desa terdiri atas : 

1. Administrasi umum. 

Adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan 

pemerintahan desa pada buku administrasi umum; 

2. Administrasi penduduk. 

Adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan 

mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk; 

3. Administrasi keuangan. 
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Adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan 

keungan desa pada buku administrasi keuangan; 

4. Administrasi pembangunan. 

Adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, 

sedang dan telah dilaksanakan pada buku administrasi pembangunan; 

5. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa atau BPD 

Adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD. (Nurcholis 

2011 : 136) 

5. Pelayanan Publik 

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala 

bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang 

pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi 

Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau 

Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya mencapai pemenuhan kebutuhan 

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 

2003, bahwa “Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.” 

Pasolong (2007:128) mengemukakan pendapat, bahwa pelayanan pada 

dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok atau 

organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. 

Sedangkan menurut Munir (2000:16), mengatakan bahwa pelayanan adalah proses 

pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara (1993), mengemukakan bahwa pelayanan adalah 

bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

6. Indikator Pelayanan 

Salah satu produk pemerintah adalah pelayanan publik. Apabila kita 

menggunakan pendapat Lenvine yang dikutip oleh Dwiyanto, dkk (2006:143), 

maka produk dari pelayan publik di dalam negara demokrasi paling tidak harus 

memenuhi tiga indikator, yaitu: 

1. Responsivenes atau responsivitas adalah daya tanggap penyedia 

layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan 

pengguna layanan. 

2. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Instansi_Pemerintah
http://id.wikipedia.org/wiki/Instansi_Pemerintah
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Daerah
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dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan 

administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan. 

Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa 

besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholders 

dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. 
 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Kinerja Aparatur Dalam Pelaksanaan Administrasi Desa 

Produktivitas aparatur merupakan kemampuan pencapaian hasil kerja 

aparatur sesuai dengan tugas yang dimilikinya dalam proses pemerintahan desa. 

Dalam hal menjalankan administrasi desa, hasil kerja aparatur desa akan 

memberikan data dan informasi yang mudah dan sistematis yang sangat berguna 

untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana, kontrol kegiatan, evaluasi, 

komunikasi dan informasi baik ke dalam maupun keluar organisasi. 

Responsivitas aparatur dalam menjalankan administrasi desa merupakan 

kemampuan aparatur untuk mengidentifikasi dan mencatat kegiatan-kegiatan 

umum yang akan dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Responsivitas 

aparatur diwujudkan dalam hal mencatat data dan membuat laporan kegiatan 

kampung seperti mengisi buku administrasi desa. Buku administrasi desa terdiri 

dari: 

1. Administrasi umum  

2. Administrasi penduduk 

3. Adminstrasi pembangunan 

4. Administrasi keuangan 

5. Administrasi BPK 

Sistem administrasi  yang benar akan, rapi, dan tertib akan memberikan 

data dan informasi yang mudah dan sistematis yang sangat berguna untuk 

pengambilan keputusan, pembuatan rencana, kontrol kegiatan, evaluasi dan 

komunikasi dan informasi baik ke dalam maupun keluar organisasi. 

Responsibilitas aparatur desa adalah kemampuan aparatur dalam merumuskan 

rencana pembangunan desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa 

disusun perencanaan pembangunan desa sebagai suatu kesatuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan 

desa di susun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat desa 

yang terdiri atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi 

perempuan, dan lain-lain. Perencanaan pembangunan desa terdiri atas: 

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 

RPJMDesa adalah suatu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) 

tahun memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan 
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keuangan desa, kebijakan umum, program perangkat desa, dan program 

prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. 

2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). 

RKPDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, 

merupakan  penjabaran RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka 

ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang 

dimuktakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan 

pendanaan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan lansung oleh 

pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

dan RPJMDesa. RPJMdesa ditetapkan dengan peraturan desa dan 

RKPDesa ditetapkan dalam keputusan kepala desa dengan berpedoman 

pada peraturan daerah. 

Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban aparatur kepada masyarakat terhadap 

masyarakat kampung yang salah satunya adalah buku administrasi keuangan. 

Administrasi keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai 

pengelolaan keuangan desa pada buku administrasi keuangan.  

Pemerintah kampung wajib mengelola keuangan kampung secara transparan, 

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin. Transparan artinya 

dikelola secara terbuka; akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal; dan 

partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Di samping itu, 

keuang an desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai 

dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. 

2. Kinerja Aparatur Desa Dalam Memberikan Pelayanan Di Bidang 

Kepemudaan dan Olah Raga. 

 

Produktivitas aparatur Kampung Long Iram Seberang dalam hal ini 

merupakan hasil kerja dari aspirasi dari pemuda kampung yang menginginkan 

sarana olah raga yang sekarang sudah terpenuhi di antaranya: 

1) Lapangan Sepak Bola 

2) Lapangan Badminton dan 

3) Lapangan Sepak Takraw 

Fungsi aparatur di dalam lembaga eksekutif pemerintahan desa iyalah 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu pelayanan publik yang 

diberikan oleh pemerintah desa yaitu dibidang kepemudaan dan olah raga. 

Responsivitas aparatur Kampung Long Iram Seberang merupakan kemampuan 

aparatur dalam menanggapi apa yang di inginkan masyarakat khususnya para 

pemuda. 

Responsibilitas aparatur dalam hal ini adalah kemampuan kesesuaian 

melaksanakan pelayanan yang baik dengan tata cara atau mekanisme yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah Kampung Long Iram Seberang dengan mengeluarkan 
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Surat Keputusan tentang pengurus Karang Taruna Pantai Seberang priode 2014 s/d 

2020 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut: 

Akuntabilitas dalam hal ini merujuk kepada pertanggungjawaban terhadap 

fasilitas olah raga. proses pertanggungjawaban ini tidak lepas dari peran serta 

masyarakat khususnya para pemuda yang terlihat untuk menjaga gedung dan 

lapangan yang sudah di sediakan oleh pemerintah kampung. 

3. Kinerja Aparatur Desa Dalam Memberikan Pelayanan Di Bidang 

Pertanian 

Sektor pertanian merupakan sektor yang mendapatkan perhatian cukup 

besar dari pemerintah dikarenakan perannya yang sangat penting dalam rangka 

pemulihan ekonomi bangsa. Pertanian dalam arti luas meliputi sektor pertanian, 

perikanan, dan perkebunan. 

Dalam pelayanan di bidang pertanian, produktivitas aparatur merupakan 

kemampuan untuk membentuk kelompok tani sebagai wadah organisasi dan 

bekerja sama antar anggota mempunyai peranan penting dalam kehidupan 

masyarakat tani. Responsivitas dalam hal ini merupakan kemampuan aparatur 

dalam membantu menyelesaikan masalah para petani dan menanggapi segala 

keluhan masyarakat. 

Resposibilitas dalam hal ini merupakan kemampuan aparatur dalam 

melibatkan para petani untuk membuat kelompok tani. Dibentuknya kelompok 

tani berdasarkan surat keputusan dengan tujuan sebagai wadah komunikasi antar 

petani. Surat keputusan tersebut dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan untuk 

memonitoring atau mengevaluasi kinerja kelompok tani. Di Kampung Long 

Iram Seberang, ada 9 (sembilan) kelompok tani yang dibentuk pemerintah 

kampung dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian 

pada tahun 2010 kelompok tani tersebut digabung dan dibentuk menjadi 

organisasi bernama Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) “USAHA 

BERSAMA LESTARI”. 

 Akuntabilitas aparatur kampung merujuk kepada kesesuaian kegiatan yang 

dilakukan aparatur dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat khususnya petani, 

apakah solusi yang diberikan pemerintah kampung tersebut sesuai dengan harapan 

masyarakat. Hal ini terlihat dari jalan dan jembatan yang sudah dibangun oleh 

pemerintah kampung agar kegiatan masyarakat yang menuju perkebunan berjalan 

lancar. 

4. Kendala-Kendala yang Terdapat Di Pemerintah Kampung Long Iram 

Seberang 

Dalam menjalan sebuah organisasi maupun sebuah lembaga pasti pernah 

mengalami kesulitan serta kendala-kendala, dimana tidak semua berjalan mulus 

seperti yang diinginkan. Terdapat dua kendala yang biasanya terjadi dalam 

organisasi atau lembaga yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal 

adalah kendala yang terdapat di dalam suatu lembaga atau organisasi sedangkan 
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kendala eksternal merupakan kendala yang terdapat dari luar lembaga atau  

organisasi. 

Kendala Internal. 

1) Kedisiplinan. 

Disiplin kerja adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok yang 

senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi segala peraturan 

yang telah ditentukan. Aparatur Kampung Long Iram Seberang kurang 

memiliki sikap kejiwaan untuk mengikuti peraturan yang telah ditentukan. 

Hal ini terlihat dari tidak tepatnya waktu masuk kerja yang sudah 

ditentukan dan jarang menggunakan seragam dinas. 
2) Transparansi. 

Transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan 

masyarakat dengan pemerintah dalam mengelola keuangan. Aparatur 

Kampung Long Iram Seberang tidak tranparansi atau terbuka mengenai 

keuangan kampung kepada masyarakat dan selalu tertutup. 

Kendala Eksternal. 

Dari pandangan penulis salah satu faktor eksternal yang terdapat di 

Kampung Long Iram Seberang iyalah faktor politik. Dimana pada saat pemilihan 

kepala daerah Kutai Barat, suara terbanyak di kampung Long Iram Seberang 

bukanlah suara yang dimenangkan dari Bupati yang memimpin sekarang, 

melainkan suara dari nomor urut lain. Sehingga menjadi korban politik dan 

pembangunan infrastruktur jalan dan listrik di Kampung Long Iram Seberang tidak 

di prioritaskan dan sampai sekarang jalan utama menuju ibu kota kabupaten belum 

beraspal dan lampu PLN juga belum ada. Begitu juga jembatan penghubung 

Kampung Long Iram Seberang dengan Kampung Muara Leban yang putus sampai 

sekarang belum diperbaiki oleh pemerintah kabupaten. Bencana alam juga 

termasuk dari faktor eksternal, yang mana kedatangannya tidak bisa diduga seperti 

banjir yang bisa melumpuhkan kegiatan para petani dan juga kegiatan aparatur 

kampung. 

KESIMPULAN 

Kinerja Aparatur dalam pelaksanaan administrasi kampung dinilai cukup 

baik karena sudah melaksanakan kegiatan pencatatan data jumlah penduduk akhir 

bulan, mengisi buku agenda, membuat profil kampung, membuat peraturan 

kampung, dan hanya di bagian buku keuangan yang masih kurang, tidak 

transparansi dan masih tertutup.  

Kinerja aparatur dalam pelayanan dibidang kepemudaan dan olah raga 

dinilai sudah baik, yang mana semua aspirasi para pemuda didengarkan dan 

dilaksanakan. Hal ini terlihat dari pembangunan fasilitas olah raga seperti gedung 

badminton, lapangan sepak takraw dan lapangan sepak bola sudah dibangun. Dan 

dari hasil pembangunan fasilitas olah raga tersebut dimanfaatkan sebagai wadah 
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pelatihan para pemuda untuk mengikuti turnamen baik tingkat kecamatan maupun 

kabupaten hasinya bisa terlihat ketika membawa  pulang beberapa piala sebagai 

bukti kemenangan dan mengharumkan nama kampung tersebut. 

Pelayanan dibidang pertanian dinilai sudah baik hal ini dilihat dari bantuan-

bantuan yang diberikan pemerintah kampung kepada para petani seperti 

pembangunan jalan dan jembatan menuju sawah, pemberian pupuk, bibit karet, 

keramba, pembajak sawah dan lain-lain demi mewujudkan masayarakat tani yang 

makmur dan sejahtera. 

Kendala internal dan eksternal menjadi faktor penghambat dalam 

pembangunan kampung Long Iram Seberang. Kedua faktor yang terjadi    akan 

berpengaruh pada hasil kerja yang ingin dicapai oleh pemerintah kampung tersebut. 

Kinerja aparatur kampung dalam pelaksanaan administrasi kampung dan 

pelayanan masyarakat di Kampung Long Iram Seberang bisa digolongkan sudah 

baik jika diukur dari indikator kinerja dan pelayanan yaitu produktivitas, 

responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Responsivitas dilihat dari aspirasi 

masyarakat yang masuk dan mendapat tanggapan baik dari aparat kampung. 

Responsibilitas diukur melalui peraturan kampung dan surat keputusan kepala 

kampung yang telah dibuat dalam mengatur urusan masyarakat. 

  Sedangkan akuntabilitas mengacu kepada pertanggungjawaban dalam 

bentuk laporan yang dibuat oleh pemerintah kampung kemudian diserahkan dan 

diperiksa oleh kecamatan apakah sesuai dengan yang ada dilapangan. Produktivitas 

dilihat dari hasil kerja aparatur yang diberikan kepada masyarakat berupa fasilitas 

umum, dan pendidikan. 

Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kinerja Aparatur Desa Dalam 

Pelaksanaan Administrasi Desa dan Pelayanan Masyarakat Di Kampung Long 

Iram Seberang, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat secara umum 

sudah cukup baik namun ada beberapa tugas yang belum optimal dalam 

pelaksanaanya dan berkaitan dengan hal itu, penulis memberikan rekomendasi 

sebagai berikut: 

1. Aparatur Kampung Long Iram Seberang, Kecamatan Long Iram, 

Kabupaten Kutai Barat lebih meningkatkan kinerjanya dalam 

menjalankan tugas dan wewenang aparatur dalam proses pemerintah 

kampung dengan cara menjalankan semua yang sudah ditetapkan dalam 

rencana strategis. 

2. Perlunya para aparatur Kampung Long Iram Seberang, Kecamatan Long 

Iram, Kabupaten Kutai Barat diberikan pendidikan dan pelatihan 

tentang aparatur seperti pengenalan lebih dalam tentang tugas aparatur, 

fungsi aparatur dan kewajiban aparatur. Dengan hal ini akan menambah 

pengetahuan dan keterampilan para aparatur dalam mejalankan tugas-
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tugasnya. 

3. Pemerintah kampung harus transparansi mengenai keuangan kampung 

agar tidak ada muncul pikiran negatif dari masyarakat. 

4. Pemerintah kabupaten harus memprioritaskan pembangunan yang ada di 

kampung-kampung yang wilayahnya berada diplosok daerah agar 

memudahkan masyarakat ketika hendak mengurus urusan yang 

berkaitan dengan kepentingan umum. 
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