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Abstrak  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program 

Gerdema Dalam Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Malinau Utara 
Kabupaten Malinau (Studi Tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa 
Semanggaris dan Desa Luso).Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
observasi, wawancara dan dokumentasi langsung di lapangan.Narasumber 
dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Camat 
Malinau Utara, Kepala Desa Semanggaris dan Kepala Desa Luso.Data yang 
dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan dianalisis dengan analisi kualitatif. 

Tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah di kecamatan Malinau 
Utara Kabupaten Malinau pada dua Desa Semanggaris dan Desa Luso.Dua 
Desa ini di pilih untuk di teliti yaitu untuk mengatahui Implementasi Program 
Gerdema di dua Desa tersebut.Waktu yang di butuhkan peneliti mulai dari 
pemilihan judul, menentukan masalah, pemilihan lokasi penelitian, pencarian 
teori sampai pada tahap akhir pelaksanaan seminar. 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa 
Implementasi Program Gerdema dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di 
Desa Semanggaris dan Desa Luso sudah baik.Pelaksanaan kegiatan ini bisa 
berjalan dengan baik karena adanya kerjasama antara masyarakat setempat 
dengan pihak pemerintah, dan Dinas Pekerjaan Umum. 

 
Katakunci :Implementasi, Program Gerdema, perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasaan, 

Perawatan, Program Gerdema 

 

Pendahuluan  
 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
menyatakan bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 
masyarakat khususnya masyarakat di daerah, maka dipandang perlu 
penyelenggaraan otonomi luas kepada daerah yang merupakan hak, 
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
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sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

Pembangunan Nasional yang dilakukan Negara Indonesia sejak 
kemerdekaan adalah upayah dan geliat yang dilakukan oleh Pemerintah untuk 
menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan asas Pancasila. 
Proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini sesuai 
dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) juga merupakan wujud nyata 
terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan upaya untuk 
mengurangi kesenjangan sosial, terlebih kesenjangan yang dialami oleh 
masyarakat pedesaan dengan masyarakat  perkotaan yang sangat nampak dari 
bentuk pembangunan yang berbeda antara kota dan desa. 

Beberapa tahun belakangan ini Pemerintah memang banyak melakukan 
pembangunan pada pedesaan dengan program-program pemberdayaan 
pemberdayaan pada masyarakatnya, namun yang terjadi adalah pembangunan-
pembangunan pada perkotaan dan pedesaan yang letaknya  dekat dengan 
daerah perkotaan.Sehingga Desa-desa yang letaknya didaerah terpencil kurang 
mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah. Hal ini terlihat dari kebijakan 
pembangunan yang kurang memperhatikan Desa-desa yang berada di daerah 
terpencil dan lebih terarah pada Desa-desa yan daerahnya dekat dengan daerah 
perkotaan, padat penduduk, akses sarana dan prasarana yang mudah serta 
potensial, sedangkan Desa yang daerahnya terletak di daerah terpencil menjadi 
terisolir,dan tertinggal dan belum mendapat perhatian yang kusus atau pioritas. 

Secara umumnya, Pembangunan pada pedesaan kurang mendapat 
perhatian daripada daerah perkotaan, lebih kususnya desa-desa yang berada di 
daerah  terpencil selama ini mepunyai banyak permasalahan dalam berbagai 
bidang pembangunan. Pada wawasan ini yang kondisinya masih banyak 
dengan keadaan yang tertinggal mempunyai permasalahan dalam bidang 
pembangunan pada umumnya yaitu permasalahan perokonomian dan sosial 
budayanya. 

Kabupaten Malinau termasuk Kabupaten yang tergolong masih muda, 
Kabupaten Malinau dari tahun ke tahun mulai membenah diri baik dalam 
memenuhi pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) dan 
perekonomian masyarakatnya. Lambannya progres pembangunan di 
kabupaten Malinau kususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, 
juga tidak terlepas dari persoalam umum yang dihadapi Kabupaten Malinau 
yaitu: 

a. Sebagai wilayah kecamatan dan pedesaan masih terisolasi sehingga 
menyulitkan akses antara kecamatan dengan dengan kota 
kabupaten dan juga antar –desa terutama yang dekat perbatasan. 
Akibatnya, terjadi hambatan interaksi antara –pemerintah. 
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b. Sebagian besar sumberdaya manusia dalam pemerintahan maupun 
diluar pemerintahan masih berpendidikan rendah dan karena itu 
diperlukan suatu kebijakan peningkatan kualitas sumberdaya 
manusia secara komprehensif dan terpadu. 

c. Pembangunan sektor ekonomi dalam arti luas yang masih 
tertinggal, meliputi bidang-bidang pertanian, perkebunan, 
perternakan,perikanan, industri dan pertambangan. 

d. Keterbatasan infrastruktur sosial ekonomi dan kepemerintahan 
perbatasan sehingga cukup tertinggal dengan wilayah lainnya di 
Kabupaten Malinau. 

e. Penanganan secara sungguh-sungguh masalah pendidikan (buta 
aksara), kesehatan dan kemiskinan; 

f. Reformasi birokrasi dengan menciptakan aparatur yang kapabel, 
akuntabel, responsive dan borokrasi yang efesien, efektive agar 
berdaya guna dalam rangka mewujudkan Good Governance.  

 
Dalam hal ini ketertinggalan yang dirasakan oleh masyarakat desa di 

Kecamatan Malinau utara secara umum mungkin ada di benak pikiran kita 
bahwa desa yang ada pada sebuah kabupaten banyak memiliki keterbatasan 
baik itu disebabkan oleh minimnya infrastruktur dan aksessibilitas yang 
kurang baik, seperti jaringan jalan yang belum ada, dalam penjabaran ini 
bahwa percepatan pembangunan desa di Desa Semanggaris dan Desa Luso 
Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau menjadi kebutuhan yang 
mendesak, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 
2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 
2006-2011 yang tertuang dalam Program Pembangunan Wilayah Pedalaman 
dan Perbatasan, dan Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan, serta 
Program Peningkatan Kualitas SDM di pedesaan, dan hal ini tidak hanya 
menjadi persoalan untuk mengataskan kemiskinan masyarakat setempat dan 
mengajar ketertinggalan untuk pemerataan pembangunan dari Desa-desa 
lainnya yang lebih dekat dengan daerah perkotaan maupun dengan apa yang 
disebut dengan kota itu sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan tanggung 
jawab pemerintah dalam bidang pelayanan publik serta membangun semangat 
persatuan kebangsaan dan kepercayaan masyarakat Desa terhadap pemerintah 
baik Pemeritah Pusat maupun Pemerintah Daerah.  

 
 
 

Kerangka Dasar Teori  
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1.Implementasi 

Pengertian Implementasi 
Pada dasarnya implementasi menurut Syaukani dkk (2003:295) 

merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah 
negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan 
dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, 
menengah dan panjang. 

Menurut RandalB.Ripley(dalam Syaukani, 2003:295) “Implementation 
is a set activities that follow statement of intent about program goals and 
desired results by goverment officials. Implementation encompasses action 
(and reactions) by variety of actors, especially bureaucrates, designed to 
program into effect, ostensibly in such a way as to achieve goals.” 
(Implementasi adalah seperangkat aktivitas yang diikuti dengan statemen 
pencapaian tujuan program dan menginginkan hasil yang dilakukan oleh 
pejabat pemerintahan.Implementasi meliputi tindakan (dan reaksi) dengan 
variasi para aktor, terutama birokra yang merancang afek sedemikian rupa 
untuk mencapai tujuan). 

menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabartier (dalam Abdul 
Wahab, 1990:51) mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan 
keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun 
dapat bula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif 
yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan itu 
mengidentifikasikan masalah-masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara 
untuk menstrukturkan proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah 
melalui sejumlah tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output 
kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) 
pelaksana atau peraturan yang bersangkutan.  

Sedangkan menurut Merrile S. (dalam Syaukani dkk, 
2003:296) bahwa ada dua hal yang sangat menentukan keberhasilan 
dari implementasi yaitu isi kebijakan dan konteks dari implementasi itu 
sendiri yang secara terperinci diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Content Of Policy 
1. Interest affected (kepentingan siapa saja yang terlibat) 
2. Type the benefit (macam-macam manfaat) 
3. Extent of change envisioned (sejauhmana perubahan akan diwujudkan) 
4. Site if decision making (tempat pembuatan keputusan) 
5. Programme implementers (Siapa yang akan menjadi 

implementoragensi) 
6. Resources commited (sumber daya yang disediakan) 
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b. Context Of Implementation 
1. Power, interest and strategy of actors involved (kekuasaan, 

kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat) 
2. Institutions an regime characteristics (karakteristik lembaga dan rejim) 

Compliance and responsiveness (sesuai dengan kaidah dan responsif) 
 

2.Kebijakan Publik 
Kebijakan publik menurut Thomas Dye dalam subarsono (2006:02) 

adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. 
Artinya bahwa maksud dari konsep tersebut sangatlah luas karena kebijakan 
publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping 
yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah 
publik, suatu contoh misalnya ketika pemerintah mengetahui ketika ada jalan 
raya yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, 
berarti pemerintah sedah mengambil kebijakan. 

Sedangkan menurut James E Anderson dalam Subarsono (2006:02) 
kebijakan publik merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan atau 
aparat pemerintahan. Artinya bahwa suatu kebijakan publik dapat dipengaruhi 
oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintahan, atau kebijakan publik dapat 
dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh para pejabat atau badan 
pemerintahan dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, pertanian, 
Ekonomi, politik, industi,., politik, industi,.tahanan dan sebagainya.  

Sebagai pakar kebijakan publik  menurut James Anderson dalam 
Subarsono (2006:12-13) Proses dari kebijakan publik itu meliputi : 

(1) Formulasi masalah (problem formulation) : Apa masalahnya? 
Bagaimana Masalah tersebut masuk dalam agenda pemerintahan. 

(2)  Formulasi kebijakan (formulation): bagaimana mengembangkan 
pilihan-pilihan  atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah 
tersebut? 

(3) Penentuan kebijakan (adoption): bagaimana alternatif di tetapkan? 
Persyaratan    
Atau kriteria apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melakisanakan          
Kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan? 

(4)  Implementasi (implementation): Siapa yang terlibat dalam 
implementasi 
Kebijakan? Apa dampak dari isi kebijakan? 

(5) Evaluasi (evaluation): Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak 
kebijakan 
Diukur?: Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah 
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tuntutan 
Untuk melaqakukan perubahan atau perbaikan? 
  

3. Implementasi Kebijakan Publik 
Menurut Widodo (2007:85) menyatakan bahwa implementasi 

kebijakan publikmerupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik 
(public policy proces) sekaligus studi yang sangat crusial. Bersifat crusial 
karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan 
direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan 
tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, kalau 
menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja 
pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan 
baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah 
diantisipasi untuk dapat diimplementasikan. 

Donald S. Van Meter dan Carl E.dalam WIdodo (2007:86) 
memaparkan bahwa implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, 
baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) 
swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 
dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat tindakan-
tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi 
pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai 
perubahan, baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh 
keputusan-keputusan kebijakan tertentu. 

 
4. Program Gerakan Desa Membangun (Gerdema) 

Selanjutnya untuk mengimplementasikan model tersebut terdapat 10 
misi yang harus dilaksanakan. Misi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 
sejumlah program kerja, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini. 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai 
jalur, baik formal, maupun informal, dengan berbagai program 
sebagai berikut: 
a. Mewujudkan Program Wajib Belajar 12 Tahun, gratis bagi 

seluruh warga 
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 

pendidikan formal dan informal 
c. Peningkatan kualitas dan kuantitas guru serta distribusinya 

secara proporsional 
d. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga medis 
e. Mewujudkan biaya kesehatan yang terjangkau bagi seluruh 

masyarakat 
f. Memberikan asuransi jiwa dan kesehatan kepada seluruh 
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masyarakat tidak mampu, dan 
g. Meningkatkan kualitas SDM petani. 

2. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam 
pelaksanaan pembangunan daerah, melalui program kerja sebagai 
berikut: 
a. Mewujudkan program Gerakan Desa Membangun sebagai 

pembangunan Kabupaten Malinau yang berasal dari masyarakat 
oleh masyarakat dan untuk masyarakat 

b. Mewujudkan tersedianya dana melalui APBD untuk mendukung 
program Gerakan Desa Membangun 

c. Mewujudkan pelatihan dan pendampingan pada masyarakat 
desa dalam melaksanakan program-program pembangunan. 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur 
daerah baik perkotaan, pedalaman maupun perbatasan, melalui 
berbagai program sebagai berikut: 
a. Peningkatan pembangunan infrastruktur secara merata sesuai 

dengan skala prioritas baik di pedalaman, perbatasan maupun di 
perkotaan 

b. Peningkatan kualitas infrastruktur melalui pengawasan yang 
ketat 

c. Peningkatan ketersediaan energi listrik dan air bersih. 
4. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataannya yang 

bertumpu pada ekonomi kerakyatan, melalui berbagai program 
sebagai berikut: 
a. Mewujudkan Lembaga Ekonomi Perdesaan 
b. Pemberian bantuan modal pada Koperasi dan UKM 
c. Peningkatan produksi produk unggulan yang diimbangi dengan 

penyerapan dan perluasan pasar 
d. Pengelolaan Perusda yang efektif, efisien dan akuntabel untuk 

meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat 
e. Memberikan kemudahan pada investor dalam bentuk regulasi 

sebagai jaminan dan berinvestasi 
f. Peningkatan bantuan subsidi ongkos angkut daerah pedalaman 

dan perbatasan, dan 
g. Mewujudkan kerjasama antar daerah untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat. 
5. Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, 

peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui 
berbagai program sebagai berikut: 
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a. Intensifikasi lahan pertanian 
b. Peningkatan sarana produksi pertanian 
c. Peningkatan produksi pertanian dan pengelolaan pasca panen, 

dan 
d. Pembelian produk pertanian, meningkatkan kesejahteraan 

petani.  
6. Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk 

dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan 
senantiasa mengembangkan sikap toleransi, melalui berbagai 
program sebagai berikut: 
a. Pemberian bantuan pembangunan rumah ibadah dan kegiatan 

keagamaan secara adil dan proporsional kepada seluruh agama 
yang ada, dan 

b. Mewujudkan kehidupan harmonis antar pemeluk agama yang 
ada. 

7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan 
keefektifan dan efesiensi penggunaan sumberdaya alam dalam 
dimensi Kabupaten Konservasi, melalui berbagai program sebagai 
berikut: 
a. Mewujudkan sikap dan perilaku konservasi 
b. Peningkatan kebersihan dan keindahan lingkungan hidup 
c. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan 
d. Pemanfaatan sumberdaya alam secara efektif dan efisien serta 

ramah lingkungan. 
8. Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan 

yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata 
kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(KKN), melalui berbagai program sebagai berikut: 
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM PNS 
b. Peningkatan disiplin, kinerja dan kesejahteraan pegawai yang 

diimbangi dengan rewards dan punishment secara proporsional, 
dan 

c. Mewujudkan produk hukum yang melindungi hajat hidup orang 
banyak dan tidak bertentangan dengan Undang-undang. 

9. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan 
daerah, melalui berbagai program sebagai berikut: 
a. Mengintensifkan kegiatan lembaga kepemudaan, dan 
b. Mewujudkan kesetaraan gender. 

10. Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, melalui 
berbagai program sebagai berikut: 
a. Meningkatkan upaya pelestarian seni dan budaya daerah 
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b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung seni, budaya 
dan pariwisata daerah, serta 

c. Meningkatkan promosi seni, budaya dan pariwisata secara 
proporsional. 

Selain itu, dalam rangka mewujudkan percepatan pencapaian tujuan 
pembangunan, Kepada Daerah Kabupaten Malinau Periode 2011-2016 
juga dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan unggulan 
pembangunan. Kebijakan unggulan yang dimaksud meliputi: 
1. Beasiswa kuliah siswa berprestasi dan kurang mampu 
2. Wajib belajar 12 tahun gratis SD sampai SMU 
3. Alokasi dana desa sebesar 10% dari APBD (minimal 500 juta 

setahun sesuai tahun APBD) 
4. Asuransi jiwa dan kesehatan masyarakat kurang mampu 
5. Bantuan usaha tanpan agunan 
6. Pembelian dan Penampungan Produk pertanian 
7. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 
8. Pemekaran daerah perbatasan menjadi Kabupaten 
9. Peningkatan desa-desa menjadi kelurahan, dan 
10. Menerapkan zona pembangunan untuk menciptakan aksesibilitas 

dalam mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan. 
Dalam rangka untuk lebih memperkuat pencapaian terwujudnya 
penanganan pada 10 (sepuluh) isu utama tersebut, maka ditetapkan 4 
(empat) pilar utama pembangunan Malinau yaitu: 
1. Pembangunan infrastruktur Daerah, dalam rangka mewujudkan 

akses antar desa dan Kecamatan serta ke Kabupaten. 
2. Membangun Sumberdaya Manusia Malinau, baik sektor 

pemerintah, masyarakat maupun swasta. 
3. Pembangunan ekonomi daerah dengan mengembangkan sektor 

ekonomi kerakyatan. 
4. Membangun sektor Kepemerintahan dengan memperkuat dan 

memperbesar penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan 
dan desa, melalui pemberian kewenangan dan urusan serta 
pembiayaan kepada desa dan kecamatan. 

Sebagai wilayah kecamatan dan pedesaan masih terisolasi 
sehingga menyulitkan akses antara kecamatan dengan kota 
kabupaten dan juga antar desa, terutama yang dekat antara 
perbatasan. Akibatnya terjadi hambatan interaksi antar-
pemerintahan, dan hambatan distribusi barang dan oran. 

Keterbatasan infrastruktur sosial ekonomi dan kepemerintahan 
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perbatasan sehingga cukup tertinggal dengan wilayah lainnya di Kabupaten 
Malinau. 

  
Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kecamatan Malinau Utara 
 Kecamatan Malinau Utara merupakan Kecamatan yang baru berusia 10 

(sepuluh) tahun, sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Malinau Kota di Kabupaten 
Malinau pada tanggal 15 Agustus 2002. Pemekaran Malinau dibagi menjadi 4 
(empat) wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau 
Utara, Kecamatan Malinau Barat, dan Kecamatan Malinau Selatan. Pemekaran 
Kecamatan merupakan tindak lanjut dari pembentukan Kabupaten Malinau  sebagai 
suatu Kabupaten baru yang otonom dari pecahan wilayah Kabupaten Bulungan 
berdasarkan Undang-Undang RI No. 47 tahun 1999 Tentang Pembentukan 
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 
Timur, dan Kota Bontang ; Undang-Undang No. 7 tahun 2000 tentang Perubahan 
Undang-Undang No. 47 tahun 1999. . 
 
Desa Semanggaris 
Sejarah  

Desa Semengaris sekarang ini Dahulunya di sebut Lubak Manis dan 
nama lubak manis diambil dari nama suatu lubuk sungai yang terdapat di hilir 
kampung lubuk manis. 

Lubuk artinya dalam bahasa daerah lundayeh adalah riberu manis 
karena tempat (daerah)  tersebut sangat baik dan cocok dari segala jenis 
tanaman  maka, Pendahulu kita menamakan tempat (daerah) ini LUBUK 
MANIS  
Setelah terbentuknya pemerintahan kabupaten Malinau, disusun dengan 
pemekaran-pemekaran kecamatan dan desa-desa, maka oleh toko-toko 
masyarakat yaitu  
1.  Damus Ukung 
2.  Markus libat  
3.  Kornelius Ukung  

Sebagian persyaratan Desa Lubuk Manis, Melembur diri menjadi Desa 
Kaliamok dengan di terimanya desa lubuk manis sebagian dari desa kaliamok 
maka sekaligus di bentuklah RT VI Kaliamok di lubuk manis. 

Sebagai hasil usulan perjuangan masyarakat bersama rekomendasi dari 
kep. Desa Kaliamok, Puji syukur RT.V1 Kaliamok (Lubuk Manis) Disetujui 
dan di mekarkan Menjadi Desa Definitip pada tahun 2006 dengan nama Desa 
SEMENGARIS. 
Desa Luso  

  Desa Luso merupakan desa yang terletak di Kecamatan Malinau 
Utara, Kabupaten Malinau. Dimana mayoritas masyarakat di desa ini bekerja 
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sebagai petani dan ada beberapa yang berpropesi sebagai GURU, PNS,  
Topografi Desa Luso adalah wilayah daratan rendah dengan luas wilayah  ± 
30 Ha dan luas pemukuman 10 Ha. Desa Luso terletak kurang lebih  ± 1 Km 
dari pusat pemerintahan Kecamatan dan ± 4  Km dari Pusat Pemerintahan 
Kabupaten. 

Jumlah penduduk Desa Luso, Kecamatan Malinau Utara Kabupaten 
Malinau memiliki jumlah penduduk 454 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 
(KK) 100 jiwa dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 220 jiwa dan 
penduduk perempuan 234 jiwa. Jalan-jalan yang menghubungkan Desa ke 
Kecamatan dan Kabupaten telah beraspal karena Desa Luso letaknya masih 
dapat dikatakan dekat ibukota Kabupaten. 

Desa Luso memiliki jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 4 (empat) 
RT yang terorganisir, dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:  
1. Sebelah Utara  : bebatasan Desa Sembuak Warod  
2. Sebelah Selatan  : bebatasan Desa Respen Tubu 
3. Sebelah Timur  : bebatasan Desa Malinau sebrang 
4.       Sebelah Barat  : bebatasan Desa Malinau Kota  

 

Implementasi Program Gerdema Dalam Pembangunan Infrastruktur 
Jalan di Desa Semanggaris dan Desa Luso  

Berikut ini pembahasaan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di 
lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi 
mengenai Implemntasi Program Gerdema dalam Pembangunan Infrastruktur 
Jalan di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Studi tentang 
Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Semanggaris dan Desa Luso. 
Implementasi Program Gerdema adalah gambaran proses dan pencapaian hasil 
atau kegiatan program/kebijakan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas 
dan wewenangnya. 

Pembangunan Infrastruktur dalam pelaksanaannya yang baik dari 
Pemerintahan Desa, karena Pemerintahan Desa merupakan pihak yang 
menentukan Pembangunan di Desa. Bagaimana Pelaksanaan Pemerintah Desa 
dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang telah diraih pemerintah 
desa. Implementasi Program Gerdema dalam Pembangunan Infrastruktur jalan 
di Desa Semanggaris dan Desa Luso terdapat dalam proses perencanaan 
pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes, di mana Pemerintah Desa 
memiliki tugas dan wewenang yang telah berjalan meliputi program 
pembangunan infrastruktur, menerima dan mereliasisaikan aspirasi 
masyarakat melakukan tanggungjawab Pemerintah Desa dalam pembanguna 
infrastruktur jalan dan penyampaian LPJ Pemerintah Desa kepada masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Program Gerdema dalam 
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Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten 
Malinau Studi Tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Semanggaris 
dan Desa Luso adalah sebagai berikut:  
 
Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan pembangunan adalah pembuatan keputusan, proses 
pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan 
masalah tertentu. 

Tahap Pelaksanaan 
 Tahap pelaksanaan infrastruktur jalan yang harus di ikuti setelah 

perencanaan mendapat persetujuaan dengan pencairan dan penyaluran dana 
selesai di lakukan.  
Tahap Pengawasan 

Tahap pengawasan yang efektif itu seharusnya mendukung strategis 
dan memfokukan diri pada apa yang dilakukan, tidak saja pada usaha 
pengukuran, pokok perhatian ada pada kegiatan yang penting bagi tercapainya 
tujuan pelaksanaan kegiatan. 
Tahap Perawatan 

Tujuan pemeliharaan jalan adalah untuk  mempertahankan kondisi 
jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat 
jalan tersebut selesai dibangun dan dioprasikan sampai dengan tercapainya 
umur rencana yang telah ditentukan.  
 
Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program 
Gerdema dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan 
Faktor Pendukung 

Dalam pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur jalan di Desa 
Semanggaris dan Desa Luso di dukung oleh beberapa faktor. Berdasarkan 
hasil penelitian, faktor pendukung di Desa Semanggaris adalah dukungan 
berupa dana dari Pemerintah Kabupaten Melalui APBD, bekerjasama dengan 
pemerintah desa dan partisipasi dari masyarakat dalam Program Gerakan Desa 
Membangun (GERDEMA). 
Faktor Penghambat 

Faktor penghambat dalam Implementasi Program Gerdema dalam 
Pembangunan Infrastruktur jalan didesa Semanggaris karena keterlambatan 
dalam penyampaian LPJ kepada Bupati melalui Camat dikarenakan semua 
bukti atau data tentang proses pembangunan belum terlaksana, tidak adanya 
Kordinasi antara pihak kontraktor yang mengenai proyek dari Kabupaten 
kepada Pemerintah Desa Semanggaris dan masih adanya masyarakat yang 
minta ganti rugi lahan yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur. 
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Kesimpulan 
 

Implemntasi Program Gerdema dalam Pembangunan Infrastruktur di 
Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau (Studi Tentang Pembangunan 
Infrastruktur Jalan di Desa Semanggaris dan Desa Luso) yaitu sebagai berikut: 

 
a. Perencanaan dalam menyelesaikan proses Pembangunan Infrastruktur 

Jalan, di Desa Semanggaris Pemerintah harus memperhatikan 
kebutuhan, penggunaan dan manfaat bagi masyarakat agar berguna 
bagi kepentingan umum. Untuk kegiatan lapangan pemerintah desa 
menuntut optimalisasi waktu untuk bekerja kepada proyek-proyek 
terutama proyek infrastruktur jalan agar kegiatan bias terselesai tepat 
waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja. Perencanaan dalam 
menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan di mulai suatu 
kegiatan harus tergantung pada bahan material yang terkumpul 
lengkap baru biasa memulai pekerjaan secara keseluruhan, dan untuk 
dukungan dari pemerintah desa sendiri di lapangan adalah agar 
kegiatan pembangunan bias berjalan dengan baik, serta 
pemanfaatannya waktu menyelesaikan pembangunan infrastruktur 
digunakan dengan maksimal. 

b. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang ada di desa 
Semanggaris dan Desa Luso sangat bembantu menentukan 
keberhasilan dan kemajuan pembangunan yang ada di Desa 
Semanggaris dan Desa Luso tersebut karena dengan terlaksananya 
jalan penghubung antar desa tersebut akan mempermudah masyarakat 
untuk melakukan aktifitas, pekerjaan dan lain-lain. 

c. Pengawasan sangatlah penting untuk dilaksanakan, karena dengan 
pengawasan dapat menjaga agar pelaksanaan suatu kegiatan itu sesuai 
dengan rencana atau program yang ditetapkan dalam rangka 
pencapaian tujuan. Melalui pengawasan dapat dilakukan penilaian 
apakah suatu etnis telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya secara efesien dan efektif serta sesuai dengan rencana, 
kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan yang berlaku. 

d. Perawatan Jalan merupakan prasarana infrastruktur dasar yang di 
butuhkan masyarakat desa untuk dapat melakukan pergerakan dari 
suatu lokasi kelokasi lainnya sehingga perlu di lakukan perawatan dan 
pemeliharan agar kondisi jalan tetap utuh dan baik. Agar dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak terhambat. Ketersediaan jalan 
menjadi hal yang sangat di anggap mendesak manakala kegiatan 
ekonomi masyarakat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. 
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Rekomendasi 

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis 
kemukakan maka penulis memberikan Rekomendasi-rekomendasi sebagai 
berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan perlu lebih 
meningkatkan kerjasamanya dalam hal perbaikan dan perawatan jalan 
yang berada di Desa Semanggaris dan Desa Luso karena masih 
berlubang dan kurang memadai bagi aktivitas masyarakat. 

2. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan Perlu 
meningkatkan lagi Evaluasi dan pengawasan dan bekerja sama antara 
Pemerintah Desa dengan masyarakat yang ada di Desa Semanggaris 
dan desa Luso. 

3. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan perlu lebih 
meningkatkan pengawasan terhadap proyek pembangunan jalan dan 
turun ke lapangan untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Desa Semanggaris dan 
Desa Luso. 

Dari bantuan dana yang ada, Pemerintah Desa Semanggaris dan Desa Luso 
melalui (ADD) harus meningkatkan kebutuhan masyarakat dan pembangunan 
yang ada di desa sehingga dari hasil dan manfaat betul-betul biasa mengatasi 
permasalahan yang ada di desa.  
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