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Abstrak  

 

Temuan dari penelitian ini adalah Strategi yang dilakukan oleh Kepala Desa 

Muara Wahau dengan melakukan suatu perencanaan yang tepat untuk melihat 

dan memilih strategi yang mana dan paling pas untuk digunakan meningkatkan 

kemampuan tugas dan fungsi perangkat desanya, pengorganisasian yang baik 

juga dapat membawa dampak yang baik untuk menentukan Strategi kepada 

perangkat desa, pengawasan yang dilakukan pun berguna sebagai kontrol 

Kepala Desa kepada perangkat desanya didalam mereka bekerja, penyusunan 

strategi dapat juga memberi dampak yang baik terhadapap langkah-langkah 

yang akan disusun Kepala Desa Muara Wahau untuk menentukan strategi yang 

baik dan tepat untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsi 

perangkat desa, dan pengarahan yang dilakukan pun sangat baik sehingga 

perangkat desa dialam bekerja menjadi sangat terbantu karena adanya arahan 

yang sangat baik dari Kepala Desa yang selalu membagi ilmu maupun 

pengalamannya kepada perangkat desanya didaat mereka kurang mengerti dan 

memahami disaat bekerja.   

 

Kata kunci: strategi kepala desa, tugas dan funsi perangkat desa. 

 

Pendahuluan   

Pembangunan Nasional yang multi dimensi secara pengelolaannya 

melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat 

daerah bahkan sampai ditingkat desa. 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. Keberadaan aparat desa yang menduduki posisi 

yang sangat penting, karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah 

mengetahui sacara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya. 

Maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan 

dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah 
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maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Perangkat 

Desa adalah bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa 

(SEKDES) dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan Aparatur Pemerintah 

Desa di bawah naungan Kepala Desa (KADES). Adapun Perangkat Desa lainnya 

yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan 

dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan 

sebutan Kepala Urusan (KAUR)/ Kepala Seksi (KASI) dan unsur kewilayahan/ 

Kepala Dusun (KADUS) yang ada di setiap Pemerintahan Desa. 

 Hal ini juga diatur dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Kepemerintahan 

(SOTK). Sedangkan secara yuridis formal, kedudukan Perangkat Desa ada di 

dalam UU No. 32/ 2004 dan PP No. 72/ 2005. Jadi, yang dimaksud sebagai 

Perangkat Desa adalah Sekdes, Kaur/ Kasi, dan Kadus, Peraturan Daerah 

Kabupaten Kutai Timur Nomor  5  Tahun 2007 Tentang Pedoman Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang mana didalamnya mengartur 

tugas dan fungsi Kepala Desa dan Para Perangkat Desanya.  

Praktek penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia memang 

seringkali mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan 

tersebut, Kepala Desa sebagai seorang pemimpin dilingkungan suatu masyarakat 

harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Maka dari itu 

Kepala Desa harus mempunyai Strategi dalam meningkatkan kemampuan 

perangkat desanya agar hasil kerja dari perangkat desanya lebih maksimal lagi. 

Seperti memberikan contoh nyata kepada bawahannya dalam menjalankan tugas 

yang selalu dikerjakan tepat waktu, adanya pengawasan langsung atau kontrol 

yang dilakukan Kepala Desa terhadap kinerja bawahannya atau perangkat 

desanya dalam menjalankan tugas yang sudah diberikan Kepala Desa kepada 

mereka. Kepala Desa harus memiliki wibawa tetapi harus memiliki kesanggupan 

untuk menggunakan wibawanya terhadap para perangkat desanya supaya 

diperoleh atau memunculkan kinerja perangkat yang baik.  

Kepala Desa harus mempunyai Strategi dalam meningkatkan kemampuan 

perangkat desanya agar hasil kerja dari perangkat desanya lebih maksimal lagi, 

Kepala Desa harus memiliki wibawa tetapi harus memiliki kesanggupan untuk 

menggunakan wibawanya terhadap para perangkat desanya supaya diperoleh atau 

memunculkan kinerja perangkat yang baik. Azas-azas yang perlu ditetapkan 

dalam sebuah  lembaga atau organisasi, adalah pembagian tugas dan fungsinya, 

yang harus diperhatikan dalam azas pembagian tugas ini adalah kemampuan dari 

individu-individu Perangkat Desa dalam pemahaman dan pengetahuan tentang 

menjalankan tugas dan fungsi yang sudah diberikan Kepala Desa kepada mereka. 

Kantor Desa Muara Wahau masih terdapat pegawai yang dalam melaksankan 

tugas dan fungsinya masih belum sesuai dengan yang diinginkan, pegawai di nilai 

masih kurang mampu dalam memahami tugas dan fungsinya di bagiannya 

masing-masing atau tugas yang memang menjadi Tufoksinya salah satunya 

seperti pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengurus urusannya 

seperti Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lambat 

dalam penyelesaiannya yang dikerjakan oleh Perangkat Desa karena tidak adanya 



 
strategi kepala desa Muara Wahau (Pandi Marsidi) 

 

 

101 

keseriusan didalam menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga hasilnya pun 

menjadi tidak maksimal. Maka dari itu di perlukan Strategi dari Kepala Desa 

untuk mengatasi permasalahan yang ada saat ini. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Strategi Kepala Desa 

Menurut Porter (dalam rangkuti, 2002:3) strategi adalah alat yang sangat 

penting untuk mencapai tujuan bersaing. Menurut Steiner dan Miner (dalam 

Moedjiono, 2002:147) strategi tidak hanya menunjuk pada misi, tujuan, dan 

sasaran organisasi yang mendasar, tetapi juga pada strategi kebijaksanaan 

program serta pada metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi itu 

dilaksanakan guna mencapai tujuan organisasi. Menurut Rangkuti (2009:3), 

strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah agar 

perusahaan dapat melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, 

sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. 

Menurut Robbins, (dalam Kusdi, 2009:87). “Pengertian strategi dalam konteks 

organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang 

bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan denganpenetapan 

rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai 

berbagai sasaran tersebut”. Strategi disusun dan diimplementasikan untuk 

mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mempertahankan dan 

memperluas aktivitas organisasi pada bidang-bidang baru dalam rangka 

merespons lingkungan (misalnya perubahan permintaan, perubahan sumber 

pasokan, fluktuasi kondisi ekonomi, perkembangan teknologi baru, dan aktivitas-

aktivitas para pesaing.). Menurut Widjaja (2008) bahwa Kepala Desa 

merupakan Penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun 

informal, pemimpin yang disetiap waktu berada ditengah-tengah rakyat yang 

dipimpinnya.  

 Menurut Suryatiningrat (1992:81) kepala desa adalah penguasa tunggal 

dalam pemerintahan desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urursan 

rumah tangga desa. Jadi dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan di desa, 

kepala desa memiliki peran yang sangat penting karena kepala desa 

merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, 

oleh karena itu setiap kegiatan yang dilaksanakan didesa harus diketahui dan 

mendapat persetujuan dari kepala desa terlebih dahulu karena hal ini 

mencakup wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu Strategi Kepala Desa 

diharapkan mampu meningkatkan hasil dari kerja Perangkat Desanya agar 

pelayanan yang mereka berikan pun dapat berjalan dengan maksimal. 

Pengertian Kemampuan 

Istilah "kemampuan" mempunyai banyak makna, Jhonson dalam 

(CeceWijaya,1991:3) berpendapat bahwa "kemampuan adalah perilaku yang 

rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang 

diharapkan". Sementara itu, menurut Kartono (1993:13) bahwa “kemampuan 
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adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun 

sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa.  Donald (Sardiman, 2009:73-

74) mengemukakan kemampuan adalah perubahan energi dalam diri seseorang 

yang ditandai dengan munculnya  pikiran dan  didahului dengan tanggapan 

terhadap adanya tujuan. Spencer and Spencer dalam Hamzah Uno (2010: 62) 

mendefinisikan kemampuan sebagai “Karakteristik yang menonjol dari seseorang 

individu yang berhubungan dengan kinerja efektif dan/superior dalam suatu 

pekerjaan atau situasi”. Poerwadarminta (2007: 742) mempunyai pendapat lain 

tentang kemampuan yaitu mampu artinya kuasa (bisa, sanggup) melakukan 

sesuatu, sedangkan kemampuan artinya kesanggupan, kecakapan, kekuatan. 

Pendapat lain dikemukakan juga oleh Nurhasnah (2007: 552) bahwa mampu 

artinya (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, sedangkan kemampuan artinya 

kesanggupan, kecakapan. Sehubungan dengan hal  tersebut Tuminto (2007: 423) 

menyatakan bahwa kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan atau kekuatan. 

Lebih lanjut, Syarif (1991:8) menyebutkan beberapa jenis kemampuan yang 

antara lain : kecerdasan, menganalisis, bijaksana mengambil keputusan, 

kepemimpinan/kemasyarakatan dan pengetahuan tentang pekerjaan. 

 

Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa 

Menurut Moekijat (1989:21) tugas adalah sutau pekerjaan atau suatu 

kegiatan manusia untuk melakukan tujuan tertentu, tugas merupakan suatu bagian 

atau unsur dari suatu pekerjaan atau merupakan suatu cara yang dilakukan oleh 

organisasi atau pemimpin untuk mengetahui kreativitas seorang karyawan. Yenny 

dan Piter Salim (1991:1664) mengemukakan tugas adalah sebuah pekerjaan, 

kewajiban, suatu beban yang diserahkan pada orang lain untuk diselesaikan, 

tanggungan yang harus dipikul. Tugas Pokok dan Fungsi secara umum 

merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota 

organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program  kerja yang telah 

dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Mary Miner dalam 

Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa  “Tugas adalah kegiatan pekerjaan 

tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Sedangkan menurut Moekijat 

(1998:11), “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari 

suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga 

menjadi suatu kegiatan yang lengkap”. Tugas dari Perangkat Desa adalah 

membantu Kepala Desa dalam melaksankan tugas dan wewenangnya yang 

dibantu beberapa staf seperti kepala urursan, pelaksana teknis lapangan, dan unsur 

kewilayahan di bidang pembinaan administrasi kepala seluruh perangkat desa. 

Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala 

desa. 

a. Tugas pokok Sekretaris Desa sebagai berikut :  

Membantu Kepala Desa dalam  melaksanakan tugas penyelenggaraan 

Pemerintahan administrasi organisasi dan tata laksana serta memberikan  
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pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Desa  dan Masyarakat Desa 

yang bersangkutan. 

b. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi  ( Tupoksi ) Sekretaris Desa sebagai    

berikut : 

1. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk 

kelancaran kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan 

Kemasyarakatan. 

2. Pelaksanaan  urusan Surat menyurat, kearsipan dan   pelaporan. 

3. Pelaksanaan administrasi  Umum. 

4. Pelaksanaan administrasi  Pemerintahan, Pembangunan, dan 

Kemasyarakatan. 

5. Menyusun dan Mengkoordinasikan program kerja  pelaksanaan tugas 

sekretariat. 

6. Menyusun dan Mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat 

Desa. 

7.  Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta 

pelaksanaan  keamanan dan kebersihan kantor. 

8. Menyusun dan memperoses Rancangan Produk Hukum Desa, (Peraturan 

Desa, Peraturan Kepala Desa , Dan keputusan Kepala Desa ). 

9. Menyelenggarakan Tata usaha Kepegawaian ( Aparatus Desa ) yang 

meliputi Kesejahteraan kerja, Pengangkatan dan perberhentian Perangkat 

Desa. 

10 Menyelenggarakan Penyusunan Rencana Anggaran  Penelolaan 

keauangan serta pertanggung jawaban Pelaksanaananya. 

11 Melakukan pelayanan tekhnis administrasi kepada masyarakat. 

12 Menyusun program tahunan Desa; ( RPJMDes – RKP Des ). 

13 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. dalam hal 

kepala desa berhalangan. 

c. Tugas pokok Kaur/Kasi Pemerintahan :  

Membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan 

penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa. 

d. Adapun Tugas pokok dan Fungsi  Kasi Pemerintahan sebagai berikut : 

1. Menyusun Program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan 

pemerintahan Desa.  

2. Menyusun Program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan  

Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil. 

3. Menyusun Program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan   

Kegiatan Sosial Politik Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa. 

4. Menyusun Program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan  

Administrasi Pemerintahan Desa. 

5. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang 

terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan Pemerintahan 

Desa. 

6. Menyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan 
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kependudukan. 

7. Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan 

kependudukan. 

8. Merumuskan upaya terciptanya ketentraman, ketertiban dan pembangunan 

kesatuan bangsa di Desa. 

9. Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan urusan organisasi sosial 

kemasyarakatan dan adat istiadat. 

10 Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Dusun dan RT. 

11 Melakukan kegiatan yang terkait dengan pernyataan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku, Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa. 

12 Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa yang sehat dan dinamis. 

13 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.  

e. Tugas pokok Kaur sebagai berikut : 

1. Membantu pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya. 

2. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong 

royong masyarakat. 

3. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada 

masyarakat. 

4. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan 

kegiatan RT dan RW diwilayah kerjanya. 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.  

f. Fungsi dari Kaur sebagai berikut : 

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan 

pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah rusun. 

2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan 

yang menjadi tanggung jawabnya. 

3. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya 

gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian. 

4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan 

ketrentaman dan ketertiban masyarakat. 

5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa. 

 

Metode Penelitian 

Tempat penelitian yang dilakukan penulis bertempat di Desa Muara Wahau 

Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Jenis Penelitian ini adalah 

Penelitian Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan 

utama untuk membuat gambaran tentang deskripsi suatu  keadaan secara obyektif. 

Menurut Moleong (2006:11) mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini 

dijelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data mungkin berasal dari 

naskah,  wawancara, cacatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, cacatan 

atau memo dan dokumen resmi lainnya. Selain itu pertanyaan yang sering 

ditanyakan adalah mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya akan senantiasa 
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dimanfaatkan oleh peneliti. Dengan demikian peneliti tidak akan memandang 

bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya. Oleh sebab itu 

diperlukan pencarian informasi yang benar-benar valid, absah, serta dapat 

dipertanggungjawabkan dengan demikian dapat diperoleh gambaran yang lengkap 

tentang “Strategi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kemampuan Pelaksanaan 

Tugas dan Fungsi Perangkat Desa di Desa Muara Wahau Kecamatan Muara 

Wahau Kabupaten Kutai Timur’’. 

 

Hasil Penelitian  
Desa Muara Wahau merupakan desa yang terletak di Kecamatan Muara 

Wahau Kabupaten Kutai Timur dengan luas wilayah seluas 162.000 Ha. Secara 

geografis letak wilayah Desa Muara Wahau berbatasan dengan empat desa yaitu 

di sebelah utara berbatasan dengan Desa Long Sule Kecamatan Berau, di sebelah 

selatan berbatasan dengan Desa Long Wehea kecamatan Muara Wahau, di 

sebelah timur berbatasan dengan Desa Nehesliah Bing kecamatan Muara Wahau 

dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Dabeg kecamatan Muara Wahau. 

Jarak antara Ibu Kota Kabupaten menuju Desa Muara Wahau yaitu 185,00 Km 

sedangkan apabila ditempuh memakai kendaraan darat (motor/mobil) dapat di 

tempuh selama 4 jam. 

Desa Muara Wahau merupakan salah satu desa di Kecamatan Muara 

Wahau yang memiliki dusun yaitu dusun jabdan. Jumlah penduduk Desa Muara 

Wahau sebesar 12206 jiwa yang terdiri dari 7231 jiwa yang berjenis kelamin laki-

laki dan 4972 jiwa yang berjenis kelamin perempuan, sedangkan jumlah kepala 

keluarga sebesar 3439 kepala keluarga (KK). Masyarakat yang ada di Desa Muara 

Wahau memiliki ragam suku yaitu suku kutai, suku banjar, suku bugis, dan suku 

dayak yang saling hidup rukun satu sama lainnya. Sedangkan mata pencaharian 

masyarakat yang ada Di Desa Muara Wahau yaitu sebagai petani sawit dan hanya 

sebagian pegawai negri sipil (PNS). 

 

Perencanaan 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di Kantor Desa 

Muara Wahau, diketahui bahwa Perencanaan yang dilakukan Kepala Desa untuk 

meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desanya 

sudah berjalan dengan sangat baik. Kepala Desa muara wahau mengamati atau 

melihat secara langsung apa saja yang menjadi kekurangan atau tidak dipahami 

oleh perangkat desanya didalam mereka bekerja, disanalah Kepala Desa akan 

menyusun langkah-langkah yang akan digunakan untuk mengatasi permasalahan 

yang ada pada perangkat desanya seperti kurangnya pemahaman atau 

pengguanaan sarana dan prasarana kantor seperti komputer maka Kepala Desa 

Muara Wahau akan memberikan pelatihan khusus kepada perangkat desanya 

didalam memahami penggunaan komputer sehingga dapat memudahkan mereka 

didalam bekerja atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan 

penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa Perencanaan yang dilakukan oleh 

Bapak Kepala Desa Muara Wahau sudah sesuai atau sejalan dengan penjelasan 



 
eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 5 , Nomor 1 , 2017 :99 - 110 

 

 

106 

yang ada didalam teori yang dimana, menurut Dan Schendel dan Charles Hofer, 

Higgins (dalam Medjiono, 2002:152) menjelaskan, bahwa Perencanaan 

(planning) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-

langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti 

mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja 

yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang 

bermaksud untuk mencapai tujuan.  

 

Pengorganisasian 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Kantor Desa 

Muara Wahau, diketahui bahwa Pengorganisasian yang dilakukan Kepala Desa 

untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desanya 

telah berajalan dengan cukup baik. Kepala Desa muara wahau melakukan terlebih 

dahulu penentuan sumber daya manusianya untuk menunjang pekerjaan mereka, 

tidak mungkin Kepala Desa muara wahau memberikan pekerjaan yang tidak 

dimengerti atau tidak di pahami oleh perangkat desanya sehingga pekerjaan 

tersebut akan menjadi terhambat didalam penyelesaiannya. Sehingga Kepala Desa 

muara wahau melakukan penentuan sumber daya manusianya menjadi sangat 

penting didalam Kepala Desa memberikan pekerjaan kepada perangkat desanya 

agar pekerjaan yang diberikan menjadi cepat selesai. Berdasarkan penjelasan 

diatas dapat kita ketahui bahwa Pengorganisasian yang dilakukan oleh Bapak 

Kepala Desa Muara Wahau sudah sesuai atau sejalan dengan penjelasan yang ada 

didalam teori yang dimana, menurut Dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins 

(dalam Medjiono, 2002:152) menjelaskan, Pengorganisasian (organizing) adalah 

penentuan sumbar daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan organisasi, perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau 

kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan, 

penugasan tanggung jawab tertentu dan pendelegasian wewenang yang 

diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugasnya. 

 

Pengawasan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Kantor Desa 

Muara Wahau, diketahui bahwa Pengawasan yang dilakukan Kepala Desa untuk 

meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desanya 

berjalan dengan sangat baik. Kepala Desa muara wahau selalu melakukan 

pengawasan secara langsung kepada perangkat desanya didalam mereka bekerja. 

Tidak adanya pilih kasih didalam Kepala Desa melakukan suatu pengawasan 

semua para perangkat desa dianggap sama didalam mereka bekerja apabila ada 

yang melakukan kesalahan yang sangat serius maka Kepala Desa tidak segan-

segan akan menegur secara langsung perangkat desa tersebut. Sehingga 

pengawasan yang diberikan pun dapat menjadi pengontrol perangkat desa yang 

kurang semangat didalam mereka bekerja atau malas didalam bekerja sehingga 

dampaknya pekerjaan tersebut pun menjadi lama didalam penyelesaianya. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa Pengawasan yang 
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dilakukan oleh Bapak Kepala Desa Muara Wahau sudah sesuai atau sejalan 

dengan penjelasan yang ada didalam teori yang dimana menurut Dan Schendel 

dan Charles Hofer, Higgins (dalam Medjiono, 2002:152) menjelaskan bahwa 

Pengawasan (controlling) adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk 

menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

 

Penyusunan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Kantor Desa 

Muara Wahau, diketahui bahwa Penyusunan yang dilakukan Kepala Desa untuk 

meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desanya 

berjalan dengan baik. Kepala Desa muara wahau selalu memperhatikan secara 

langsung apa saja yang menjadi kekurangan perangkat desanya didalam mereka 

bekerja seperti perangkat desanya tidak mahami pengunaan sarana dan prasarana 

kantor desa contohnya penggunaan teknologi komputer maka Kepala Desa akan 

menyusun suatu rencana untuk meningkatkan kemampuan kepala desanya dengan 

memberikan pelatihan khusus kepada perangkat desa tersebut agar perangkat desa 

tersebut menjadi mengerti dan mamahami lagi tentang sarana dan prasarana 

kantor seperti komputer agar dapa memberikan pelayanan kepada masyarakat 

yang lebih efektif lagi. Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa 

Penyusunan yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa Muara Wahau sudah sesuai 

atau sejalan dengan penjelasan yang ada didalam teori yang dimana menurut Dan 

Schendel dan Charles Hofer, Higgins (dalam Medjiono, 2002:152) menjelaskan 

bahwa Penyusunan (Staffing) adalah salah satu fungsi manajemen berupa 

penyampain perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan 

mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi pejabat yang 

lebih tinggi. 

 

Pengarahan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Kantor Desa 

Muara Wahau, diketahui bahwa Pengarahan yang dilakukan Kepala Desa untuk 

meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desanya telah 

berjalan dengan sangat baik. Kepala Desa muara wahau selalu melakukan 

pengarahan secara langsung kepada perangkat desanya didalam mereka bekerja 

sehingga apabila ada perangkat desa yang tidak mengerti atau kurang memahami 

pekerjaannya maka Kepala Desa akan membantu perangkat desanya tersebut 

dengan pengalaman yang dia miliki, sehingga tidak ada rasa takut bersalah 

didalam mereka bekerja ini pun akan menjadi suatu hubungan yang baik antara 

atasan dan bawahan sehingga tidak adanya rasa kecemburuan antara perangkat 

desa yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita 

ketahui bahwa Pengarahan yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa Muara 

Wahau sudah sesuai atau sejalan dengan penjelasan yang ada didalam teori yang 

dimana menurut Dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins (dalam Medjiono, 

2002:152) menjelaskan bahwa Pengarahan (leading) Adalah bagaimana membuat 

atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus 
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mereka lakukan, agar apa yang telah direncanakan dapat dicapai dengan baik. 

a. Faktor Penghambat Strategi Kepala Desa Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Desa di Desa Muara 

Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut : 

1. Masalah Sumber Daya Manusia 

Melihat dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa faktor penghambat 

dari strategi yang dilakukan oleh Kepala Desa Muara Wahau salah satunya yaitu 

tentang sumber daya manusianya yang dimana masih ada perangkat desa yang 

masih kurang memiliki pendidikan yang cukup untuk menunjang pekerjaan 

mereka, Masih ada saja perangkat desa yang masih lulusan sekolah menengah 

pertama sedangkan pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang didalam 

mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga didalam mereka 

memahami pekerjaannya menjadi terhambat yang dapat berdampak terhadap 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, inilah yang menyebabkan para 

perangkat desa mengalami kesulitan didalam mereka menjalankan tugas dan 

fungsinya sebagaimana mestinya. 

2. Masalah Penggunaan Teknologi Komputer. 

Melihat penjelasan diatas dapat dilihat strategi yang ingin dilakukan oleh 

Kepala Desa menjadi terhambat karena masih ada perangkat desa yang masih 

belum bisa menggunakan atau menjalankan komputer sepenuhnya didalam 

mereka bekerja maupun dalam mereka memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, sedangkan penggunaan teknologi komputer merupakan sarana dan 

prasarana penunjang pekerjaan mereka yang dapat memudahkan mereka juga 

didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan yang 

diberikan pun akan menjadi lebih maksimal lagi.  

3. Masalah Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman Perangkat Desa  

Melihat penjelasan diatas bahwa strategi yang dilakukan oleh Kepala Desa 

menjadi terhambat karena perangkat desa masih kurang memahami tugas dan 

fungsinya, seperti kurang mengetahui tentang apa saja yang menjadi tufoksi 

mereka sebagai perangkat desa, sedangkan perangkat desa merupakan lini 

terdepan didalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat apabila 

para perangkat desa kurang mengerti dan memahai pekerjaannya maka pelayanan 

yang diberikan pun menjadi tidak efektif inilah yang menyebabkan pekerjaan 

mereka pun menjadi terhambat didalam pentelesaiannya sehingga perlunya 

tentang pemahaman apa saja yang menjadi tufoksi mereka sebagai perangkat 

desa. 

 

Kesimpulan dan Saran  

Strategi kepala desa di dalam meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas 

dan fungsi perangkat desa di Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau 

Kabupaten Kutai Timur berjalan cukup baik hal itu terlihat dari program yang 

dilakukan oleh Kepala Desa kepada perangkat desanya dengan bekerjasama 

dengan Perusahaan Sawit, Kecamatan Muara Wahau dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kutai Timur. Apabila ada perangkat desa yang kurang memahami 
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tentang penggunaan teknologi komputer, maka Kepala Desa muara wahau akan 

mengirimkan perangkat desa tersebut ke Kabupaten agar mengikuti pelatihan 

rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dimana didalam pelatihan 

tersebut Pemerintah Daerah memberikan pengetahuan tentang penggunaan sarana 

dan prasarana kantor desa seperti komputer kepada para perangkat desa agar 

dapat menunjang tugas dan fungsi mereka sebagai perangkat desa supaya 

pelayanan yang diberikan pun menjadi lebih maksimal lagi. Kemudian kerjasama 

yang dilakukan Kantor Desa Muara Wahau dengan Perusahaan Sawit berbentuk 

suatu pelatihan khusus juga yang diadakan oleh Perusahaan Sawit yang 

mendatangkan Seorang Ahli dibidangnya dalam memberikan pengetahuan kepada 

Perangkat Desa tentang Tata Kelola Desa sehingga dapat menambah lagi 

pengetahuan dan pengalaman para perangkat desa didalam mereka bekerja. 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka penulis bermaksud memberikan saran-saran diantaranya 

sebagai berikut : 

Diharapkan kepada perangkat desa agar lebih aktif lagi didalam mereka 

masuk kerja dan lebih disiplin lagi didalam mereka turun bekerja sebagian dari 

perangkat desa ada jarang sekali hadir dikantor desa sehingga masyarakat yang 

ingin mengurus urusannya menjadi terhambat. Disiplin didalam bekerja pun harus 

lebih ditingkatkan lagi supaya tidak ada lagi para perangkat desa yang didalam 

menjalankan tugas dan fungsinya tidak mengerti atau tidak memahami 

pekerjaannya. Sehingga masyarakat yang ingin mengurus urusannya menjadi 

lebih cepat didalam penyelesaiaannya. Kenyamanan dan keramahan para 

perangkat desa pun didalam memberikan pelayanan harus lebih ditingkatkan lagi 

agar masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan menjadi nyaman didalam 

ber’urusan sehingga masyarakat  menjadi sangat puas dalam mendapatkan 

pelayanan. 
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