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Abstrak 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui dan menganalisis 

koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Mendik dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mendik dalam peningkatan pembangunan 

desa, khususnya pembangunan infrastruktur desa serta faktor penghambat dan 

faktor pendukung dalam pembangunan desa di Desa Mendik Kecamatan Long 

Kali Kabupaten Paser. Adanya perubahan yang jelas terlihat dalam 

pembangunan desa, khususnya pembangunan infrastruktur desa yang semakin 

meningkat dibandingkan sebelumnya yang ada di Desa Mendik. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang baik dan 

harmonis dilakukan oleh Kepala Desa Mendik dan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) Desa Mendik dengan membentuk suatu tim khusus dalam 

pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sehingga pembangunan 

infrastruktur desa terjadi peningkatan yang dapat dirasakan hasilnya oleh 

seluruh masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. 

 

Kata Kunci : koordinasi,pembangunan desa,kepala desa, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). 

 

Pendahuluan  

Pembangunan merupakan suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan 

untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan 

yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu negara. 

Kegiatan pembangunan harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan 

pemerintahnya, dilakukan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan 

dari pembangunan itu dapat tercapai dengan baik dan berjalan dengan lancar. 

Peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku pembangunan dan 

pemerintah sebagai pengayom, pembina dan pengarah sangat diperlukan. Antara 

masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, serta 
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melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna mencapai tujuan yang 

telah direncanakan bersama. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa dikatakan bahwa pembangunan desa adalah “Suatu upaya 

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan 

melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, 

pengembangan ekonomi masyarakat desa, serta pemanfaatan sumber daya alam 

dan lingkungan secara berkelanjutan”. Pembangunan desa meliputi tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, maka dalam pembangunan desa 

sangat mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan. 

Dalam pembangunan desa, pasrtisipasi masyarakat desa merupakan salah 

satu elemen proses pembangunan desa, oleh karena itu partisipasi masyarakat 

desa dalam pembangunan desa perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain 

seperti pemerintah desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa, 

besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut 

serta dalam kegiatan pembangunan, karena pada dasarnya menggerakkan 

partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran dalam pembangunan 

desa. 

Adapun pembangunan yang dampaknya tidak langsung terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa misalnya seperti pembangunan sarana 

pendidikan seperti sekolah-sekolah untuk masyarakat pedesaan. Pembangunan 

sarana pendidikan memang tidak secara langsung terlihat membawa peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa karena dampaknya akan terlihat setelah beberapa 

waktu yang akan datang. Masyarakat desa yang terdidik akan lebih sejahtera 

daripada masyarakat desa yang tidak menempuh pendidikan. 

Musyawarah yang dilakukan di desa biasanya dikenal dengan Musrenbang 

Desa (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Kegiatan Musrenbang 

Desa dilakukan di desa dengan membahas tentang kegiatan pembangunan yang 

akan dilakukan di kawasan pedesaan, dengan melibatkan pemerintah desa dan 

masyarakat desa, seperti Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 

Masyarakat Desa setempat. Dalam Musrenbang Desa, pembangunan yang 

direncanakan harus melihat kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat desa 

tersebut. 

Berpedoman pada Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) harus saling bekerjasama dan bersinergi, karena 

kedua pihak tersebut terkadang tidak sejalan dalam melaksanakan pembangunan 

dikawasan pedesaan. Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

memiliki tugas masing-masing dan fungsinya yang telah dicantumkan dalam 

Undang-Undang tentang Desa. 

Dalam pelaksanaan pembangunan dikawasan pedesaan, kepala desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus bersinergi agar pembangunan yang 
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dilakukan sejalan dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam kegiatan 

Musrenbang Desa sebelumnya. Sinergi yang dilakukan oleh Kepala Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan hal yang sangat penting dalam 

merealisasikan kegiatan pembangunan dikawasan pedesaan, sehingga masyarakat 

desa juga dapat tergerak dengan terarah dalam kegiatan pembangunan tersebut. 

Pemerintah desa merupakan penggerak utama masyarakat desa dalam 

pembangunan desa, dengan cara memberi arahan dan mengayomi masyarakat 

desa menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Kepala Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) harus mengayomi masyarakat desa agar dapat 

terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan di kawasan pedesaan. Hal ini 

mencerminkan transparansi dan partisipasi dalam kegiatan pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa yang berorientasi pada 

kesejahteraan masyarakat desa. 

Desa Mendik merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Long 

Kali Kabupaten Paser. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Desa 

Mendik adalah berasal dari sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa 

sawit dan karet. Untuk menunjang kegiatan pertanian masyarakat Desa Mendik, 

perlu adanya fasilitas yang memadai, seperti akses jalan dan pabrik pengolahan 

kelapa sawit. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa yang 

digerakkan oleh pemerintah desa, yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) serta tidak terlepas dari keikutsertaan dari masyarakat Desa Mendik 

itu sendiri. 

Pelaksanaan pembangunan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa 

Mendik dengan masyarakat Desa Mendik telah dilakukan, contoh beberapa 

fasilitas yang telah dibangun di Desa Mendik untuk menunjang kegiatan 

perkebunan, seperti pengaspalan dan semenisasi jalan dan pembangunan pabrik 

pengolahan kelapa sawit, serta pembangunan infrastruktur lainnya. Akses jalan 

yang sebelumnya hanya tanah dan batu, kini telah dilakukan pengaspalan dan 

juga telah dilakukan semenisasi dijalan-jalan kecil (gang) yang berguna untuk 

akses jalan transportasi masyarakat desa, khususnya untuk mengangkut hasil 

perkebunan masyarakat Desa Mendik. Pabrik pengolahan kelapa sawit juga telah 

dibangun di Desa Mendik, sehingga masyarakat yang bekerja sebagai petani 

kelapa sawit tidak kesulitan lagi untuk mengolah hasil perkebunan kelapa sawit 

mereka, serta petani kelapa sawit yang ada di desa dapat meminimalisir 

pengeluaran biaya operasional dalam mengolah hasil perkebunan yang ada. 

Semenisasi yang direalisasikan dijalan-jalan kecil (gang) di Desa Mendik berguna 

untuk akses jalan masyarakat Desa Mendik. 

Dari pemaparan latar belakang masalah yang disebutkan, penulis ingin 

mengetahui koordinasi Pemerintah Desa Mendik, khususnya koordinasi Kepala 

Desa Mendik dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mendik dalam 

pembangunan desa, terkhusus pembangunan infrastruktur yang ada di Desa 

Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. 
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Kerangka Dasar Teori  

Pembangunan 

Pembangunan ialah suatu perubahan menuju pola-pola masyarakat yang 

memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang 

memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap 

lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan 

warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri menurut 

(Inayatullah, 1997) dalam (Zulkarimen Nasution, 2001: 28). 

Ada pun tujuan pembangunan dibagi menjadi 2 menurut (Suld and Tyson 

1978) dalam (Zulkarimen Nasution, 2001: 28) yaitu : 

1. Tujuan Umum (Goals) 

Proyeksi terjauh dari harapan-harapan dan ide-ide manusia komponen-

komponen dari yang terbaik yang mungkin, atau masyarakat ideal terbaik yang 

dapat dibayangkan. 

2. Tujuan khusus (Objectives) 

Tujuan jangka pendek, biasanya yang dipilih sebagai tingkat pencapaian 

tercapai sasaran dari suatu program tertentu. Sedangkan target pembangunan 

adalah tujuan-tujuan yang dirumuskan secara konkret, dipertimbangkan 

rasional dan dapat direalisasikan sebatas teknologi dan sumber-sumber yang 

tersedia, yang ditegakkan sebagai aspirasi antara suatu situasi yang ada dengan 

tujuan akhir pembangunan (Zulkarimen Nasution, 2001 : 28). 

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk 

memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik 

dari sebelumnya. Pembangunan yang baik memerlukan sumber daya manusia 

yang dapat memikirkan prospek dari pembangunan yang akan dilaksanakan. 

 

Pembangunan Desa 

  Pembangunan desa merupakan suatu upaya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup masyarakat, dari suatu keadaan kurang baik menjadi sesuatu yang 

lebih baik, dengan menggunakan sumber daya yang ada. Pembangunan yang 

mengarah pada suatu perubahan dan perbaikan ke arah yang akan datang adalah 

pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 

  Pembangunan desa memiliki makna membangun masyarakat pedesaan 

dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat. Sehingga menurut 

Raharjo Adisasmita (2006 : 3) “Pembangunan desa merupakan usaha peningkatan 

kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang 

dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan 

pedesaan”. 

  Menurut Siagian (2003 : 108), mendefinisikan bahwa pembangunan desa 

adalah keseluruhan dari proses yang berupa rangkaian usaha-usaha yang 

dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat desa serta meningkatkan kesejahteraan di dalam desa. 
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  Dalam kegiatan pembangunan desa, ada tiga unsur utama yang perlu 

diperhatikan guna terwujudnya keberhasilan pembangunan desa, yaitu : 

a. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. 

b. Timbulnya gagasan-gagasan baru di masyarakat mengenai kehidupan mereka 

dimasa yang datang. 

c. Diterapkannya teknologi tepat guna dan padat karya. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tujuan khusus dalam pembangunan 

desa adalah meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM), memperluas 

kesempatan kerja, meningkatkan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan 

lingkungan hidup. Untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut, maka sasaran 

yang hendak dicapai adalah sasaran pembangunan desa yang mencakup 

pembangunan fisik dan non fisik. 

  Dari pendapat para ahli diatas tentang pembangunan desa, maka peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa pembangunan desa adalah seluruh rangkaian 

kegiatan pemerintah desa dan masyarakat desa untuk meningkatkan taraf 

kesejahteraan masyarakat desa. 

 

Koordinasi 

Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan 

jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan 

suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan 

(G.R. Terry). Sedangkan menurut E.F.L. Brech, koordinasi adalah mengimbangi 

dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok 

dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan 

keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 

2007:85). 

Dari sudut pandang politik, lahir berbagai sebutan buat koordinasi, 

misalnya koordinasi horizontal, koordinasi vertical dan koordinasi diagonal. 

Tetapi dari sudut manajemen, koordinasi di identifikasi melalui ada tidaknya dan 

jenis serta sifat hubungan antar unit kerja dalam lingkungan pemerintahan. Dari 

sudut pandang ini, di identifikasi beberapa bentuk koordinasi seperti : 

1. Koordinasi Waktu. Koordinasi waktu atau sinkronasi merupakan proses untuk 

menetukan, mana kegiatan yang dapat berjalan serentak dan mana yang harus 

berurutan, jika berurutan bagaimana urut-urutannya. 

2. Koordinasi Ruang. Koordinasi ruang dapat disebut juga koordinasi wilayah. 

Koordinasi ini ditempuh jika suatu kegiatan melalui berbagai daerah kerja. 

3. Koordinasi Interinstitusional, yaitu koordinasi antar berbagai unit kerja yang 

berkepentingan atas suatu projek serbaguna atau produk bersama tertentu. 

4. Koordinasi Fungsional, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang 

satu terhadap unit kerja yang lain yang kegiatannya secara obyektif terhubung 

fungsional. 

5. Koordinasi Struktural, yaitu koordinasi antar unit kerja yang berada dibawah 

struktur tertentu, tanpa melalui superordinasi. Koordinasi seperti ini murni 
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kehendak berkoordinasi unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain secara 

sukarela. 

6. Koordinasi Perencanaan, oleh March dan Simon (1958) disebut coordination 

by plan, guna mengantisipasi terjadinya gejal kehancuran keberhasiln unit 

kerja yang satu oleh keberhasilan unit kerja yang lain koordinasi ini 

berlangsung antar unit kerja yang berhubungan interdependen dan independen. 

7. Koordinasi Masukan-Balik, oleh March dan Simon disebut coordination by 

feedback, yaitu koordinsi hasil kontrol terhadap sistem kegiatan unit kerja, 

agar dapat dilakukan adjusme, improvement, koreksi dan sebagainya. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif 

deskriptif dimana penelitian ini dilakukan di Desa Mendik Kecamatan Long Kali 

Kabupaten Paser, dengan waktu penelitian diadakan pada bulan Oktober 2016.  

Penelitian ini menggunakan purposive sampling dan sumber data di dapat 

menggunakan data primer yang di peroleh dengan melakukan Tanya jawab 

dengan key Informant dan informan yang berjumlah 5 orang, dan data sekunder di 

dapat dengan melihat dokumen-dokumen maupun buku-buku yang relevan 

dengan focus penelitian. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian 

kepustakaan yang di dapat dari buku-buku yang memuat tentang teori dan yang 

berkaitan dengan penelitian ini, dan penelitian lapangan dengan teknik observasi, 

wawancara, dan dokuman-dokumen yang masih terkait dengan penelitian ini. 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif deskriptif yang menjabarkan atau melukiskan data dan fakta. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

A. Koordinasi yang meliputi hubungan kerja, komunikasi dan sinergi dalam 

pembangunan desa 
Koordinasi merupakan perpaduan dari dua atau lebih elemen dalam 

mencapai target besar yang telah ditentukan bersama, dibandingkan dengan 

bekerja secara individual. Koordinasi meliputi beberapa unsur didalamnya seperti 

hubungan kerja, komunikasi dan sinergi. 

 

1. Hubungan Kerja 

Dari hasil wawancara diatas yang penulis lakukan dengan beberapa 

informan yang ada dilapangan bahwa hubungan kerja yang terjalin antara Kepala 

Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terjalin dengan baik, yang 

ditunjukan dengan selalu adanya musyawarah atau rapat saat akan melakukan 

pembangunan yang ada di Desa Mendik. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

juga aktif dalam setiap rapat atau musyaearah yang ada di desa. Kepala desa 

beserta stafnya juga memfasilitasi kegiatan musyawarah yang dilakukan bersama 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Mendik.  
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2. Komunikasi 

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan yang diwawancara oleh 

penulis dilapangan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin antara 

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah berjalan dengan 

baik, hal ini ditunjukkan dalam kegiatan pembangunan yang ada di desa dengan 

selalu berkomunikasi dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan 

pembangunan tersebut. 

Serta jika dalam pembangunan desa terdapat masalah-masalah, maka 

langsung diadakan musyawarah atau rapat untuk mecari titik temu dan solusi agar 

masalah-masalah yang ada dapat diselesaikan dengan baik, dan rapat tersebut 

selalu melibatkan masyarakat desa demi kepentingan besama dan pembangunan 

desa yang diharapkan.   

 

3. Sinergi    

Hasil dari wawancara diatas yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa 

narasumber mengatakan bahwa sinergi yang dilakukan oleh Kepala Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah terjalin dengan baik dan harmonis, 

sehingga jika ada permasalahan yang timbul dalam pembangunan tidak sulit 

untuk mencari solusinya. Hal lain yang dapat dilihat dari sinergi yang baik dan 

harmonis tersebut, yaitu selalu ada koordinasi yang baik antara pihak Pemerintah 

Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 

dalam kegiatan pembangunan infrastruktur desa, sehingga realisasi pembangunan 

desa dapat dikerjakan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan apa yang telah 

dimusyawarahkan dan disetujui bersama di dalam Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) Desa. 

 

4. Faktor Penghambat 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan 

inrfastruktur desa di Desa Mendik mempunyai beberapa faktor penghambat yaitu 

kurangnya anggaran atau dana dalam melakukan pembangunan dan juga luas desa 

yang cukup besar, sehingga pembangunan juga tidak sedikit dan pembangunan 

memerlukan biaya yang cukup besar. Selain itu cuaca juga mempengaruhi 

kegiatan pembangunan di desa, terlebih pada saat musim penghujan yang 

membuat kendaraan pengangkut bahan material bangunan susah untuk masuk ke 

lokasi pembangunan dikarenakan jalur akses yang belum diperbaiki susah untuk 

dilewati, serta ada beberapa masyarakat desa yang awam dan tidak mengetahui 

apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD). 

 

5. Faktor Pendukung 

Hasil dari wawancara diatas yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa 

narasumber mengatakan bahwa faktor pendukung dalam pembangunan desa, 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 5, Nomor 1,  2017: 159-168 

 

 

166 

khususnya pembangunan infrastruktur desa ialah partisipasi masyarakat desa 

setempat, sehingga pembangunan desa dapat dipercepat, dan adanya bantuan dana 

dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat sangat membantu dalam 

kegiatan pembangunan infrastruktur desa. Selain itu, kerjasama tim yang baik 

seperti yang dilakukan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (Desa), Tim 

Pengelola Kegiatan (TPK) dan masyarakat desa setempat merupakan pendukung 

dalam peningkatan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Mendik 

Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan dari 

Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan 

Desa di Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser bahwa : 

1. Pembangunan infrastruktur desa mengalami peningkatan dari waktu 

sebelumnya karena adanya koordinasi, yang meliputi hubungan kerja, 

komunikasi, dan sinergi. Koordinasi yang terjalin dengan baik dan harmonis 

antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Koordinasi yang baik 

yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa membentuk suatu tim 

khusus, dimana tim tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan 

dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Mendik, mulai dari perencanaan 

hingga selesainya pembangunan. 

b. Permasalahan yang ada dalam pembangunan, tidak sulit untuk mencari 

solusi. Hal lainnya, yaitu selalu ada koordinasi yang baik antara Kepala 

Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Tim Pengelola Kegiatan dalam 

pembangunan desa, sehingga realisasi pembangunan dapat dikerjakan 

sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan hasil Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa. 

c. Mekanisme pembangunan infrastruktur desa yaitu hasil rapat dari 

Musrenbang Desa yang telah disetujui selanjutnya diserahkan kepada Tim 

Pengelola Kegiatan. Kemudian Tim tersebut merealisasikan pembangunan, 

sehingga pembangunan infrastruktur desa mengalami perubahan yang 

meningkat dari sebelumnya. 

2. Hubungan Kerja 

Hubungan kerja yang terjalin adalah baik ditunjukan dengan selalu 

diadakannya musyawarah saat akan melakukan pembangunan desa. Kepala 

Desa juga memfasilitasi semua kegiatan musyawarah yang dilakukan bersama 

Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa. 

3. Komunikasi 

Komunikasi yang terjalin sudah berjalan dengan baik, dilihat dari selalu ada 

komunikasi dengan pihak yang terkait dalam pembangunan desa. Jika terdapat 

masalah, maka langsung diadakan musyawarah evaluasi untuk mencari solusi 
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agar dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga pembangunan tidak mengalami 

keterlambatan. 

4. Faktor Penghambat 

Beberapa faktor penghambat pembangunan desa seperti kurangnya dana, 

faktor cuaca juga mempengaruhi pembangunan desa, terlebih saat musim 

penghujan, serta ada beberapa masyarakat desa yang awam dan tidak 

mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah desa, BPD dan TPK.  

5. Faktor pendukung 

Faktor pendukung pembangunan desa ialah partisipasi aktif dari masyarakat 

desa setempat dan adanya bantuan dana dari Pemerintah Daerah maupun dari 

Pemerintah Pusat. Selain itu, sinergi atau kerjasama tim yang baik merupakan 

pendukung dalam peningkatan pembangunan infrastruktur desa yang ada di 

Desa Mendik. 

 

Sesuai dengan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka penulis 

memberikan beberapa rekomendasi untuk Desa Mendik sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa yang menjadi skala prioritas di 

desa, seperti infrastruktur penunjang kegiatan pertanian dan perkebunan yaitu 

jalan akses di desa dan jembatan-jembatan, karena Desa Mendik merupakan 

desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani 

kelapa sawit dan petani karet. 

2. Menjaga dan meningkatkan hubungan kerja, komunikasi dan sinergi yang baik 

antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bersama masyarakat 

desa, agar pembangunan infrastruktur di desa dapat direalisasikan dengan 

lancar dan mengalami peningkatan yang pesat. Hal yang harus dilakukan 

seperti selalu menagadakan rapat evaluasi setiap ada program pembangunan 

yang dilaksanakan, untuk mengetahui langkah apa yang harus ditempuh untuk 

kemajuan pembangunan desa. 

3. Perlunya terus menjaga dan melakukan koordinasi antara Kepala Desa, Badan 

Permusyawaratan Desa dan Tim Pengelola Kegiatan bersama masyarakat Desa 

Mendik untuk kemajuan pembangunan di Desa Mendik dan dapat menemukan 

solusi apabila terdapat masalah-masalah dalam kegiatan pembangunan 

infrastruktur di Desa Mendik. 

4. Mencari alternatif lain dalam kegiatan pembangunan desa pada saat 

mengalami hambatan-hambatan, seperti dana pembangunan yang kurang 

dengan mencari bantuan dana kepada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah 

Pusat, serta menerapkan sistem swakelola dari masyarakat desa setempat yang 

dikordinir oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, agar 

pembangunan infrastruktur desa dapat dijalankan dengan baik. 
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