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Abstrak 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana suatu desa dapat 

dikatakan tertinggal serta apa saja yang menyebabkan desa dapat dikatakan 

tertinggal guna mengetahui permasalahan yang ada di desa dan menghabatnya 

perkembangan desa, dengan fokus penelitian yaitu Pelayanan Dasar, Kondisi 

infastruktur, Aksesibilitas/Transportasi, Pelayanan Umum, dan Penyelenggaraan 

Pemerintahan serta Faktor-faktor penyebab suatu Desa berstatus Tertinggal di 

Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. Teknik penulisan yang penulis 

gunakan di mulai analisis data dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan, yang sudah di tuliskan 

dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, dan sebagainya, 

sedangkan Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan digunakan 

dengan metode kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data 

yang telah diperoleh dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan 

sebenarnya.Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Desa Sepaso Selatan bisa 

dikategorikan tertinggal karena belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) pada aspek kebutuhan dasar  pada Pelayanan Dasar Pendidikan, 

Kesehatan Kondisi Infrastruktur Dasar. Aksesibiliti/Transportasi, Pelayanan 

Umum dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang kurang memadai di lihat 

dari 42 Indikator terbagi menjadi 23 Indikator yang tidak memiliki fasilitas, 9 

indikator memiliki fasilitas tetapi kurang memadai, 7 Indikator memiliki Fasilitas 

yang memadai dan 2 Indikator yang menunjukan waktu tempuh ke kantor 

kecamatan dan ke kantor Bupati Kabupaten. Untuk itu diperlukan perhatian lebih 

dari Pemerintah Kabuaten Kutai Timur dengan Semangat Gotong Royong untuk 

Pembangunan Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembangn dan Mandiri. 

 

Kata Kunci: desa tertinggal, pelayanan, pembangunan desa 

 

Pendahuluan 

Dalam rangka penilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa maka desa 

di bagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu: desa Mandiri, desa berkembang, dan 

desa tertinggal sehingga memberikan kelompok sesuai dengan status desa tersebut 
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agar mendapatkan perlakuan khusus dalam menangani status desa tertinggal 

tersebut. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui 

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, 

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan 

lingkungan secara berkelanjutan. Pasal 78  ayat 1 Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa. Desa atau yang disebut nama lain telah ada sebelum 

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Oleh sebab itu, keberadaannya 

wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik 

Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu 

dilindungi dan diberdayakan agar menjadi berkembang, mandiri dan demokratis 

sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan 

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan 

sejahtera.  

Desa-desa yang IPDnya dengan katagori tertinggal ini menurut penulis 

merupakan kasus yang harus dicarikan jalan keluarnya untuk membangun desa 

tersebut menuju  status  desa pada katagori desa berkembangan untuk itu adanya 

pemetaan permasalahan yang harus diatas dengan pembangunan sesaui dengan 

Gerakan Pembangunan Desa Mandiri Terpadu (GERBANG DESA MADU) yang  

berangkat dari percepatan capaian Indeks Pembangunan Desa  (IPD) yang lebih 

berkembangan dan mandiri. Hasil dari IPD hendaknya sebagai dasar upaia 

peningkatan pembangunan desa ini juga sebagai bahan untuk evaluasi sehingga 

dapat mengetahui seberapa majunya sebuah desa yang sedang membangun dan 

pengetahui seberapa pentingnya peran masyarak  untuk memajukan desa dengan 

cara gotong royong. 

Fasilitas kebutuhan kebutuhan dasar di Desa  tersebut hendaknya adanya 

upaya peningkatan-peningktan pembangunan sehingga desa itu bisa berkembang 

dan mandiri, melihat sulitanya perkembangan status desa tertinggal untuk menjadi 

desa berkembang kemudian Bagaimana Desa Sepaso Selatan dapat dikatakan 

tertinggal dan mendeskripsikan Tentang Desa Tertinggal di Desa Sepaso Selatan 

Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Studi Tentang Desa tertinggal di 

Kecamatan Bengalon di Kabupaten Kutai Timur (Kasus Di Desa Sepaso 

Selatan)”. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Desa  

Desa menurut H.A.W. Widjaja(2003; 3) dalam bukunya yang berjudul 

“Otonomi Desa” menyatakan bahwa:4 Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat 

istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 
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masyarakat. sedangkan Menurut  Nurcholis (2011:2), Desa adalah suatu wilayah 

yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong 

royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dengan mempunya tata-cara 

sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 dalam  pasal 1 ”Desa 

adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem  pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Maka dari itu desa atau dengan nama lain 

desa adat yang mana sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan 

dengan asal usul dan adat istiadatnya. 

 

Daerah Tertinggal 

Menurut Saifullah (2006), Daerah tertinggal adalah sebagai daerah 

kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang 

dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Terkait itu, selanjutnya 

menurut pihak   Bappenas (2006), suatu daerah dikategorikan tertinggal, karena: 

(a) secara geografis, relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di 

pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil 

atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan 

baik transportasi maupun media komunikasi; (b) dari sisi sumber daya alam, tidak 

memiliki potensi, atau memiliki sumber daya alam besar namun lingkungan 

sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan 

daerah tertinggal akibat ekploitasi sumber daya alam yang berlebihan; (c) dari sisi 

sumber daya manusia, umumnya masyarakat di daerah tertinggal, tingkat 

pendidikan, pengetahuan, dan keterampilannya relatif rendah serta kelembagaan 

adat yang belum berkembang; (d)keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, 

transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang 

menyebabkan kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial; (e) 

seringnya (suatu daerah) mengalami bencana alam dan konflik sosial yang 

berakibat terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi; dan (f) suatu 

daerah menjadi tertinggal, disebabkan oleh beberapa kebijakan yang tidak tepat, 

seperti: kurang memihak pada pembangunan daerah tertinggal, kesalahan 

pendekatan dan prioritas pembangunan, serta tidak dilibatkannya kelembagaan 

masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan. 

 

Indeks Pembangunan Desa (IPD) 

IPD merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau 

perkembangan desa di Indonesia dengan unit analisisnya. Pengukuran IPD 

bersifat village spesific yang dibangun dari dua sumber data, yaitu : (1) data 

pendataan potensi desa dan (2) data wilayah administrasi pemerintahan menurut 
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Permendagri RI nomor 39 tahun 2015 yang digunakan sebagai rujukan standar 

terkait jumlah desa terintegrasi  di Indonesia. Sedangkan Indeks Pembangunan 

Desa. Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks komposit yang disusun 

menggunakan beberapa dimensi, variabel, dan indikator kuantitatif. Unit 

analisisnya“Desa” menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

 

Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik  

Sianipar (2006:6), Menjelaskan bahwa Pelayanan adalah segala bentuk 

pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparat pemerintah, termasuk pelaku 

bisnis BUMN/BUMD dan swasta dalam bentuk barang dan jasa yang sesuai 

dengan Kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selanjutnya menurut Kurniawan (2005:6), pelayanan publik adalah pemberian 

pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan kepada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang 

telah di tetapkan. 

 

Kondisi Infrastruktur 

Menurut Bachtiar Effendi (2002:48) pentingnya ketersediaan infrastruktur 

yang memadai berupa kesediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana 

pendidikan, jambatan, transfortasi, air bersih, teknologi dan komunikasi bertujuan 

agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan 

ekonomi, serta investor mau menanamkan modalnya di daerah, karena apabila 

tidak demikian,  biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penanaman modal 

menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan 

tentunya akan lebih mahal jika dibandingkan dengan yang lain. 

 

Aksesibilitas/Transportasi 
Transportasi menurut Bowersox, 1981 dalam Kodoatie (2005:259) 

Mendefinisikan transportasi adalah perpindahan barang atau penumang dari suatu 

lokasi kelokasi lain, dimana produk yang digerakkan atau dipindahkan tersebut 

dibutuhkan atau diinginkan oleh lokasi lain tersebut. Sedangkan menurut 

Nasution dalam andriansyah (2015:1)  adalah sebagai pemindahan barang dan 

manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Jadi pengertian tranportasi berarti 

sebuah proses, yakni proses pemindahan, proses pergerakan, proses mengangkut, 

dan mengalihkan di mana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan alat 

pendukung untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu 

yang diinginkan. 

 

Penyelenggara Pemerintah 

Menurut Ndraha (2003:15) Pemerintah adalah semua peralatan di negara 

atau negara lembaga yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengan 

demikian, pemerintah adalah sekelompok otoritas individu yang mempunyai 

untuk melaksanakan kekuasaan atau sekelompok individu yang memiliki dan 
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melaksanakan otoritas yang sah dan melindungi serta peningkatan melalui 

penerapan tindakan dan keputusan pemerintah yang dibuat berdasarkan hukum 

atau tidak. Sedangkan menurut Suradinata (2006:10) Pemerintah adalah 

organisasi yang memiliki kekuatan besar di negeri ini, termasuk urusan publik, 

teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. 

 

Metode Penelitian 

Berdasarkan judul yang akan penulis teliti ini maka dapat diketahui bahwa 

jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Yaitu suatu metode penelitian deskriptif dimana penelitian bertujuan 

untuk memaparkan dan menggambarkan tentang Desa Tertinggal di desa-desa 

Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dan Bagaimana suatu Desa dapat 

dikatakan Tertinggal serta apa saja penyebab suatu Desa berstatus Tertinggal. 

Tempat penelitian yang menjadi objek penelitian penulis adalah Desa Sapaso 

Selata Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur yang berstatus Tertinggal. 

Dengan waktu penelitian dari bulan Desember 2017- Selesai. 

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 

beberapa teknik penelitian lapangan (field work research), penelitian lapangan 

meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Key informan: kepala badan 

perencanaan pembangunan daerah Informan: camat bengalon, kepala desa dan 

tokoh masyarakat. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pelayanan Dasar 

Aspek Pelayanan Dasar menjadi suatu yang penting dalam roda 

pengembangan pembangunan desa dan menjadikan Pelayanan Dasar salah satu 

tolak ukur dalam pencapaiaan Pembangunan Desa. Menurut hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penulis bahwa Pelayanan Dasar  di Desa Sepaso Selatan masih 

kurang.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telakh dilakukan oleh penulis  melihat 

bahwa dari sarana dan prasarana Pendidikan yang belum mempunyai Taman 

Kanak-kanak Sederajat, Sekolah Menegah Pertama sederajat dan Sekolah 

Menengah Atas sederajat. begitu juga dengan kesehatan belum adanya perawat 

tetap, Poskesdes dan balai pengobatan untuk memberikan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. 

Sesuai dengan uraian di atas menunjukkan bahwa Pelayanan Dasar di Desa 

Sepaso Selatan masih kurang dan masih memerlukan sarana dan prasarana yang 

menunjang Pelayanan dasar yang maksimal. 

 

Kondisi Infrastruktur 

Secara keseluruhan kondisi infrastruktur menjadi suatu yang penting 

dalam roda pengembangan pembangunan desa dan menjadikan kondisi 

infrastruktur salah satu tolak ukur dalam pencapaiaan Pembangunan Desa. 

http://www.gurupendidikan.com/10-definisi-dan-pengertian-organisasi-terlengkap/
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Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa kondisi infrastruktur 

di desa Sepaso Selatan cukup baik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telakh dilakukan oleh penulis  melihat 

bahwa dari sarana dan prasarana yang menunjang Kondisi Infrastruktur seperti 

banyaknya toko menjual kebutuhan sehari-hari, masyarakat juga sudah 

menggunakan LPG untuk memasak begitu juga dengan kebutuhan energy listrik 

yang sudah masuk di desa Sepaso Selatan, meskipun sudah tersedia masih ada 

kekurang dan belum mempunyai sarananya seperti jaringan kabel yang terbatas 

sehingga masih ada masyarakat yang belum teraliri listrik dari PLN begitu juga 

dengan menara seluler belum ada di desa Sepaso Selatan sehingga komunikasi 

tidak maksimal, dan belum adanya pasokan air bersih untuk desa sepaso selatan 

sehingga masyrakat masih menggunakan air sumur dan air sungai untuk 

penggunaan sehari-hari.  

Sesuai dengan uraian di atas menunjukkan bahwa Kondisi Infrastruktur di 

Desa Sepaso Selatan masih kurang dan masih memerlukan sarana dan prasarana 

yang menunjang kondisi infrstruktur. 

 

Aksesibilitas/Transfortasi 

Didalam aspek Aksesibilitas/Transfortasi menjadi suatu yang penting 

dalam roda pengembangan pembangunan desa dan menjadikan 

Aksesibilitas/Trasfortasi salah satu tolak ukur dalam peningkatan Pembangunan 

Desa. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa kondisi 

infrastruktur di desa Sepaso selatan masih kurang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telakh dilakukan oleh penulis  melihat 

bahwa dari sarana dan prasaranan yang menunjang Aksesibilitas/Transfortasi 

seperti sarana Trasnfortasi yang mana masih belum ada angkutan umum yang 

menuju ke kantor kecamatan dan kantor Bupati , begitu juga dengan aksesibilitas 

Trasnfortasi jarak tempuh dari desa ke kecamatan 2/3 Km sedangkan dari desa ke 

Ibu Kota kabupaten di tempuh dengan jarak 60 Km dengan waktu 1 jam. 

Sesuai dengan uraian di atas menunjukkan bahwa Aksesibilitas/ 

Trasfortasi di Desa Sepaso Selatan masih kurang dan masih memerlukan sarana 

dan prasarana yang menunjang Aksesibilitas/Transfortasi. 

 

Pelayanan Publik 

pelayanan publik menjadi suatu yang penting dan menjadi tolak ukur 

bagi kemajuan desa, demi meningkatkan pelayan yang ada di desa. Menurut hasil 

penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa kondisi pelayanan publik yang ada 

di desa sepaso selatan cukup baik, 

Berdasarkan hasil penelitian yang telakh dilakukan oleh penulis  melihat 

bahwa ada beberapa fasilitas yang tersedia seperti lapangan Bulu Tangkis, Volly, 

dan Tenis Meja hanya saja yang belum ada di desa sepaso adalah penyediaan 

lapangan sepak bola untuk masyarakat desa sepaso selatan dan begitu juga dengan 
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kesehatan masyarakat baik dikarenakan selalu adanya sosialisasi kesehatan oleh 

pemerintah maupun swasta  

Sesuai dengan uraian di atas menunjukan bahwa pelayanan publik yang 

ada di desa sepaso selatan cukup baik, di lihat dari fasilitas olah raga tersedia 

begitu juga dengan kesehatan masyarakat. 

 

Penyelenggara Pemerintah 

Begitu juga dengan Penyelenggara Pemerintah menjadi tolak ukur 

kemajuan desa. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa 

kondisi Penyelengara Pemerintahan yang ada di kantor Desa Sepaso Selatan 

cukup baik.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telakh dilakukan oleh penulis  melihat 

bahwa pendidikan Terakhir Kepala Desa dan Sekertaris Desa yang mana 

pendidikan terakhirnya Sekolah Menengah Atas (SMA) sedangkan untuk 

Sekertaris Desa Sedang melanjutkan Pendidikan S1. Untuk kemandirian desa 

sudah mempunyai BUMDes berupa Ponton penyebrangan. 

Sesuai dengan uraian di atas menunjukan bahwa Penyelenggara 

Pemerintahan  yang ada di desa sepaso selatan cukup baik, di lihat dari  UU No 6 

Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 33 Calon Kepala Desa wajib memenuhi 

persyaratan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau 

sederajat, begitu juga dengan  BUMDes yang didirikan oleh Penyelengara 

Pemerintah desa bermanfaat untuk masyarakat. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan Hasilo Penelitian yang dilakukan dapat di simpulkan 

bahwa Desa Sepaso Selatan termasuk dalam katagori desa Tertinggal karenaaspek 

kebutuhan dasar  pada Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan Kondisi 

Infrastruktur Dasar. Aksesibiliti/Transportasi, Pelayanan Umum dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih belum memadai, berdasarkan SPM. 

Hal tersebut dapat di identifikasi dari: 

1. Pelayanan dasar di Desa Sepaso Selatan secara garis besar belum memenuhi 

Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pelayanan dasar belum Sepenuhnya 

dirasakan oleh masyarakat desa Sepaso Selatan karena terbatasnya Pelayanan 

Pendidikan yang belum mempunyai Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sehingga 

masyarakat harus menyekolahkan anak-anak di Desa lain. Pelayanan 

Kesehatan masih belum maksimal dikarnakan Bindan dan Perawat tidak 

sepenuhnya berada di Desa Sepaso Selatan Sehingga hanya Dukun beranak 

lah yang membantu ibu hamil akan melahirkan dan apa bila warga yang sakit 

parah harus menempuh jarak jauh untuk berobat. 

2. Kondisi Infrastruktur masih belum sesuai dengan standar pemenuhan 

kebutuhan masyarakat maupun Pemerintah Desa Sepaso Selatan. Seperti 

Infrastruktur Ekonomi yang masih cukup baik dilihat dari banyaknya toko 
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yang menyediakan Sembako maupun barang kebutuhan sehari-hari, 

Infrastruktur Energi masih banyak masayarakat yang belum terlayani Oleh 

PT.PLN dikarenakan jaringan kabel belum terpenuhi danmasyarakat masih 

mengunakan Kayu bakar untuk memasak karena masyarakat masih takut 

menggunakan LPG, Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi belum 

terpenuhinya air bersih di Desa Sepaso Selatan dikarenakan PDAM 

Kesulitan untuk menyebrangkan pipa dari desa Sepaso Induk ke Desa Sepaso 

Selatan Sehingga masyarakat hanya menggunakan sumur dan air sungai 

untuk digunakan sehari-hari sedangkan untuk mck masyarakat masih 

mengunakan jamban karena rumah masyarakat lebih dekat sungai, dan 

Infrastruktur Komunikasi dan Informasi juga kurang karena tidak adanya 

menara seluler atau Base Transceiver Stastion (BTC) sehingga Komunikasi 

Sering terganggu dan membuat  Warung Telekomunikasi (Warnet) 

Terganggu mengakibatkan tidak adanya oprator yang menggunakan itu.  

3. Aksesibilitas/Transfortasi masih belum terenuhi karena sarana transfortasi 

masih mengunakan Perahu/Ponton dan jambatan untuk pejalan kaki 

sedangkan kendaraan roda 4 harus memutar jauh dan apa bila hujan jalan 

tersebut tidak dapat dilewati karena kemudian untuk angkutan umum tidak 

tersedia di Desa Sepaso Selatan dan jika ada warga yang ingin ke Ibu Kota 

harus ke Desa lain untuk mendapatkan angkutan umum. 

4. Pelayanan Umum dari aspek kesehatan masyarakat yang berkenaan dengan 

sosialisasi tentang pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan penanganan 

Gizi Buruk selalu diberikan kepada masyarakat Desa Sepaso Selatan 

sehingga masyarakat dapat memahami penangan Penyakit Gizi Buruk dan 

Pembinaan Keluarga Berencana. Sedangkan Untuk Olahraga 

Kemasyarakatan cukup terpenuhi karena sudah tersedia Lapangan Bulu 

Tangkis, Volly Ball, dan Tenis Meja.  

5. Penyelenggara Pemerintahanterdiri dari Kemandirian Desa yang mana desa 

mempunyai Kontor desa untuk Memberikan layanan administrasi Kepada 

masyarakat dan mempunyai 2 buah Ponton Penyebrangan yang dikelola oleh 

desa Sepaso Selatan. Serta kulitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal 

Pendidikan yaitu Kepala desa dan Sekertaris DesaPendidikan terakhirnya 

adalah SLTA, sedangkan untuk Sekertaris Desa sedang melanjutkan 

pendidikan ke strata 1 (S1). 

Berdasarkan hasil penelitian di atas Penulis ingin mengajukan  

rekomendasi yang dipandang berguna  dan dapat meningkatkan  Pembangunan 

Desa menjadi Berkembang maupun mandiri diantaranya  yaitu: 

1. Perlu adanya Ketersediaan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk memenuhi 

Standar Pelayana Pendidikandan perlu adanya perbaikan Fasilitas yang 

memadai untuk Sekolah Dasar (SD). Sedangkan untuk Pelayanan Kesehatan 

harus tersedianya Poskesdes, Polindes, Apotik, dan Dokter Praktek yang 

memadai di Desa Sepaso Selatan. 
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2. Perlu adanya penambahan jaringan kabel untuk menjangkau masyarakat 

yang belum mendapatkan aliran listrik dari PT. PLN serta perlu adanya 

pasokan air bersih  dari PDAM, begitu juga dengan menara seluler yang 

sangat di perlukan di Desa Sepaso Selatan. 

3. Perlu adanya pembanggunan jambatan besar yang menghubungkan desa 

Sepaso Selatan dengan desa lainnya. Sedangkan untuk Transfortasi umum  

seperti Bus, Trevel dan sarana angkutan lain perlu disediakan 

sehinggamemudahkan masyarakat untuk pergi ke Ibu Kota Kabupaten. 

4. Bagi aparat desa diharapkan dapat melakukan sosialisasi tentang penanganan 

dan bahaya penyakit-penyakit seperti HIV/AIDS, Demam Berdara dan 

lainnya di Desa Sepaso Selatan. 

5. Perlu adanya penambahan BUMDes agar menambah pemasukan kas desa 

dan perlu adanya peningkatan pendidikan untuk kepala desa dan sekertaris 

desa sehingga menambah ilmu untuk memajukan Desa Sepaso Selatan. 
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