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Abstrak  

Penelitian ini di latar belakangi oleh upaya pemerintah dalam mewujudkan 

pemerataan dan percepatan pembangunan melalui pemekaran Desa atau 

pembentukan daerah otonomi baru. Adapun tujuan penelitian adalah untuk 

menganalisis dan mendeskripsikan prospek percepatan pembangunan di Desa 

Teluk Singkama Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur setelah 

dimekarkanHasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Teluk Singkama setelah 

dimekarkan mengalami peningkatan. Melalui beberapa indikator yang peneliti 

gunakan diantaranya adalah Ekonomi Masyarakat Desa, Kualitas Sumber Daya 

Manusia, Prasarana, dan Kelembagaan. Hal ini dapat dilihat dari Desa Teluk 

Singkama telah memiliki kawasan ekonomi baru serta usaha dalam meningkatkan 

pendapatan atau perekonomian mereka. Kualitas sumber daya manusia juga 

mengalami peningkatan dibuktikan dari sebagian besar masyarakat yang telah 

lulus dari sekolah menengah atas (SMA) dan bahkan beberapa masyarakat telah 

mendapatkan gelar sarjana. Prasarana di Desa Teluk Singkama setelah adanya 

pemekaran mengalami peningkatan dari segi prasarana jalan dan jembatan, 

prasarana kesehatan, dan prasarana pendidikan Selain itu keberadaan 

kelembagaan di Desa Teluk Singkama setelah dimekarkan, memiliki dampak yang 

positif bagi masyarakat. Dengan adanya kelembagaan Desa, partisipasi dan 

peran masyarakat akan meningkat serta masyarakat memiliki wadah untuk 

menampung dan menyalurkan aspirasi mereka guna meningkatkan suatu 

pembangunan di Desa. 

 
Kata Kunci : pemekaran desa, percepatan pembangunan desa 
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Pendahuluan  

Upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan dan percepatan 

pembangunan salah satu cara dengan pemekaran wilayah atau pembentukan 

daerah otonomi baru. Di mana pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  

Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan 

wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan 

pengadaan sarana kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, pemekaran wilayah 

merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan menjadi salah satu hal yang 

perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat 

lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan 

wilayah. Hal tersebut tentunya juga menjadi harapan di mekarkannya Desa Teluk 

Singkama, agar tercipta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa yang 

berdaya guna, serta kelancaran pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai 

perkembangan, peningkatan, dan kemajuan pembangunan. 

 
Kerangka Dasar Teori 

Pemekaran 

Santoso (dalam Mulyadi dan Pribadi 2015:6) menjelaskan pemekaran 

wilayah berarti juga pemberian tanggung jawab pengelolaan pemerintah dan 

pembangunan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya masing-masing daerah 

akan berkembang dalam suatu ikatan negara dan laju pembangunan pada semua 

wilayah akan semakin seimbang dan serasi. 

 

Desa 

Rahardjo (dalam Dura 2016:26) berpendapat bahwa Desa merupakan 

sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat 

tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang 

bergantung kepada pertanian. 

 

Pemekaran Desa 

Dalam Undang-Undang No 06  Tahun 2014 pada Pasal 7 menjelaskan 

bahwa tujuan dari pemekaran Desa adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. 

3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. 

4. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa 

5. Meningkatkan daya saing Desa. 

 

Pembangunan 

Siagian (dalam Sambodo : 2014) menjelaskan bahwa pembangunan 

adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang 

dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju 

moderenisasi dalam rangka pembinaan bangsa. 
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Pembangunan Desa 

Menurut Syahza (dalam Syahza dan Suarman 2013:128-129), 

pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan 

sifat dan cirinya. Pembangunan pedesaan harus mengikuti empat upaya besar, 

satu sama lain saling berkaitan dan merupakan strategi pokok pembangunan 

pedesaan, yaitu:  

1. Memberdayakan ekonomi masyarakat Desa. Dalam upaya ini diperlukan 

masukan modal dan bimbingan-bimbingan pemanfaatan teknologi dan 

pemasaran untuk memampukan dan memandirikan masyarakat Desa. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedesaan agar memiliki dasar 

yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya 

saing. 

3. Pembangunan prasarana di pedesaan. Untuk daerah pedesaan prasarana 

perhubungan merupakan kebutuhan yang mutlak, karena prasarana 

perhubungan akan memacu ketertinggalan masyarakat pedesaan. 

4. Membangun kelembagaan pedesaan baik yang bersifat formal maupun 

nonformal. Kelembagaan yang dibutuhkan oleh pedesaan adalah terciptanya 

pelayanan yang baik terutama untuk memacu perekonomian pedesaan seperti 

lembaga keuangan.  

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif 

kualitatif yaitu merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan 

utama guna untuk  membuat gambaran tentang deskripsi suatu keadaan secara 

obyektif. Creswell (2017:4) Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna sejumlah individu atau sekelompok orang 

dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian 

kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-

pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dan 

partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke 

tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. 

 Jenis penelitian ini di awali dengan cara mengumpulkan data dan 

informasi sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, untuk dapat 

dirumuskan sehingga menjadi suatu generalisasi dan dapat diterima oleh akal 

sehat manusia. Masalah di lapangan dapat diungkapkan dan disiapkan sebelum 

berlangsungnya proses pengumpulan data dan informasi. Dengan demikian data 

atau informasi yang dikumpulkan dapat terarah pada kalimat yang dimaksud oleh 

penulis dengan sudut pandang sumber datanya. Maka informasi yang bersifat 

khusus dalam bentuk teoritis melalui proses penelitian kualitatif tidak mustahil 

dapat menghasilkan teori-teori baru, tidak sekedar untuk kepentingan praktis saja. 

Tempat penelitian berlokasi di Desa Teluk Singkama Kecamatan Sangatta 

Selatan Kabupaten Kutai Timur. Peneliti mememilih lokasi penelitian ini karena 

Desa tersebut merupakan hasil dari pemekaran Desa yang kemudian mengalami 

proses peningkatan pembangunan sesuai dengan tujuan dari pemekaran itu 
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sendiri. Adapun waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Juni 2019 hingga 

November 2019. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Ekonomi Masyarakat Desa 

Ekonomi Masyarakat Desa dalam konteks mengukur pembangunan Desa 

dimana masyarakat Desa mampu dalam berbagai hal untuk meningkatkan 

perekonomian di Desa itu sendiri dalam artian masyarakat Desa telah mandiri 

dalam hal melaksanakan program-program guna meningkatkan tingkat 

perekonomian atau pendapatan baik secara individu maupun Desa itu sendiri. 

Melalui pemberdayaan-pemberdayaan yang ada di Desa tersebut sesuai dengan 

kondisi serta potensi yang terdapat pada Desa.  

Berdasarkan wawancara dengan Anshori selaku kepala Desa Teluk 

Singkama, mengatakan bahwa :  

“Desa Teluk Singkama memiliki kawasan ekonomi baru yaitu kebun kelapa 

sawit, gula aren, rumput laut, penambakan ikan dan usaha pribadi seperti Beppa 

Janda. Desa Teluk Singkama memiliki potensi yang dapat dikatakan banyak 

seperti perkebunan, pertanian, perikanan, dan pada tahun 2017 terjadi 

peningkatan yang sangat pesat di bidang perkebunan kelapa sawit terbukti 

meningkatkan perekonomian dan Desa Teluk Singkama juga masuk dalam 

wilayah garis pantai maka hal ini tentu saja mendapat perhatian dari pemerintah 

sehingga Desa Teluk Singkama merupakan bagian dari Program prioritas daerah 

dari pemerintah yaitu projek strategis pengembangan kawasan perdesaan yaitu 

desa wisata kabupaten Kutai Timur. Ada empat desa yang masuk dalam program 

ini yaitu Desa Sangatta Selatan, Desa Sangkima, Desa Teluk Pandan, Desa 

Kandolo, dan Desa Teluk Singkama hal ini bertujuan meningkatkan taraf hidup 

masyarakat dan dapat menjadi titik tumbuh ekonomi kabupaten.” 

Perekonomian Desa Teluk Singkama memiliki banyak faktor yang 

mendukung sehingga dapat terus di tingkatakan karena Desa Teluk Singkama 

memiliki potensi yang dapat di kembangkan seperti misalnya dalam bidang 

perkebunan, pertanian, perikanan, dan Desa Teluk Singkama juga memiliki objek 

wisata yaitu pantai dan danau ulin sehingga hal ini tentu saja dapat di manfaatkan 

oleh masyarakat Desa itu sendiri untuk memperoleh pendapatan baik secara 

individu, kelompok, maupun Desa dan juga hal ini akan berdampak pada tingkat 

perekonomian masyarakat di Desa Teluk Singkama. Dukungan dan perhatian dari 

pemerintah pun dapat di lihat dari adanya program prioritas daerah dari 

pemerintah yaitu projek strategis pengembangan kawasan perdesaan kabupaten 

Kutai Timur di mana projek ini meliputi empat Desa diantaranya adalah Desa 

Sangatta Selatan, Desa Sangkima, Desa Kandolo, Desa Teluk Pandan, dan Desa 

Teluk Singkama. Tujuan dari program projek ini sendiri adalah meningkatkan 

taraf hidup masyarakat serta dapat menjadi titik tumbuh ekonomi kabupaten itu 

sendiri. Tentunya hal ini dapat memaksimalkan pemanfaatan potensi-potensi yang 

ada di Desa Teluk Singkama dan dapat perpengaruh terhadap tingkat 

perekonomian Desa maupun masyarakat Desa Teluk Singkama itu sendiri. 
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Dukungan lainnya juga dapat dilihat dari adanya bantuan oleh pemerintah untuk 

Desa Teluk Singkama dalam bidang pertanian yaitu pabrik penggilingan padi. Hal 

tersebut tentu saja dapat membantu masyarakat Desa dalam peningkatan 

perekonomian Desa.  Seperti yang di ungkapkan oleh narasumber sebelumnya 

bahwa pada tahun 2017 terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam bidang 

perkebunan kelapa sawit dan terbukti hal ini tentunya berpengaruh pada tingkat 

perekonomian masyarakat Desa Teluk Singkama. 

 

Kualitas Sumber Daya Manusia 

Seperti yang di katakan oleh masyarakat yang bernama Ibu Mariani yang 

berdomisili di Desa Teluk Singkama, mengatakan bahwa: 

”Saya sebagai masyarakat desa teluk singkama melihat serta merasakan 

memang ada peningkatan sumber daya manusia setelah desa ini dimekarkan. Dari 

segi pendidikan yang sudah terfasilitasi dengan akses jalan yang sudah bisa di 

lalui. Kami juga mendapatkan banyak program pelatihan dan pembinaan dari 

pemerintah desa dan kecamatan baik itu pemberdayaan maupun bimbingan 

seperti UP2K (Usaha peningkatan pendapatan keluarga) dan juga ada penyuluhan 

kesehatan. Kami sangat terbantu akan hal itu sehingga kami memiliki kelebihan 

dan pengetahuan lebih. Seperti penyuluhan stunting karena sangat penting bagi 

kami masyarakat desa mengetahui apa itu stunting dan bahaya serta dampak dari 

stunting itu sendiri.” 

Pentingnya program-program pemberdayaan dan pelatihan serta 

penyuluhan kesehatan sangat penting di terapkan pada masyarakat Desa guna 

memberi kelebihan atau keahlian lebih serta menambah pengetahuan mereka. 

Sehingga mereka dapat menerapkan hal-hal yang mereka dapatkan  baik dari 

program pelatihan pemberdayaan maupun program penyuluhan. Tidak menutup 

kemungkinan juga mereka menggunakan pengetahuan yang telah mereka 

dapatkan dari pelatihan atau bimbingan seperti UP2K (Usaha Peningkatan 

Pendapatan Keluarga) untuk berani membuka usaha sehingga dapat membantu 

meningkatkan perekonomian keluarga dan juga daya saing. Dengan adanya 

pelatihan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) maka masyarakat 

Desa dapat melihat peluang dan mengembangkan lapangan usaha yang di dukung 

dengan potensi yang ada di Desa, teknologi lokal, dan ketersediaan bahan baku. 

Walaupun mereka tinggal jauh dari pusat perkotaan akan tetapi dengan begitu 

bukan menjadi alasan mereka untuk tidak mendapatkan pelatihan pengetahuan 

serta informasi yang lebih. 

Sumber daya manusia yang baik dan unggul harus dapat di pertahankan 

secara berkelanjutan dan terus menerus, kalau perlu dapat terus di kembangkan 

sehingga masyarakat Desa Teluk Singkama dapat menjadi masyarakat yang 

mandiri dengan tingkat sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan berdaya 

saing. Tentu saja hal ini akan menjadi cerminan bagi desa lain bahwa masyarakat 

Desa Teluk Singkama berhasil dalam memanfaatkan bantuan fasilitas, program-

program pelatihan, pemberdayaan, serta penyuluhan kesehatan dengan sangat 

baik sehingga bukti dari hasil bantuan pemerintah tersebut tidak sia-sia dan 
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semoga Desa Teluk Singkama dapat menjadi Desa percontohan baik di tingkat 

kecamatan maupun kabupaten.  

 

Prasarana 

Seperti yang di katakan oleh Bapak Abdul Rahman selaku Sekretaris 

Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD), beliau mengatakan bahwa: 

”Menurut saya setelah desa teluk singkama setelah di mekarkan 

prasarana di desa ini mengalami peningkatan. Seperti banyaknya infrastruktur 

yang di bangun oleh Desa contohnya seperti jalan, jembatan, tk, paud, sd, 

polindes, pustu, masjid, musholla, dan hal yang menunjang perekonomian di 

desa yaitu dibangunnya pabrik alsintan dan pelabuhan teluk singkama. Pada 

tahun 2017 juga listrik sudah masuk di desa ini. Tentunya hal ini sangat 

membantu dan secara tidak langsung meningkatkan perekonomian masyarakat 

desa teluk singakama dalam menjalani kehidupan sehari-hari.” 

Fasilitas prasarana yang di berikan Desa tentunya sangat berguna dan 

bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Desa khususnya pada masyarakat Desa 

Teluk Singkama yang di mana dulunya sebelum Desa Teluk Singkama di 

mekarkan letak masyarakat Desa jauh dari pada pusat pemerintahan yang dulu 

sehingga tujuan dan kegunaan dari fasilitas dan prasarana yang ada mereka 

kurang merasakan karena wilayah yang luas dan masyarakat yang banyak 

sehingga mayarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan kurang 

merasakan dampaknya. Dengan demikian setelah Desa Teluk Singkama di 

mekarkan percepatan dan pemerataan pembangunan pun dapat terlihat dan di 

rasakan oleh masyarakat Desa. Seperti yang dikatakan oleh narasumber 

sebelumnya bahwa dengan adanya fasilitas yang di sediakan oleh Pemerintah 

Desa tentunya hal ini akan menunjang perekonomian. 

 

Kelembagaan 

Seperti yang diungkapkan oleh di ungkapan dari Abdul Rahman selaku 

sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD), beliau mengatakan bahwa: 

”Menurut saya dari awal pembentukan pemerintahan Desa teluk 

singkama setelah di mekarkan hingga saat ini kelembagaan di desa ini 

meningkat. Seperti pelayanan perangkat pemetintah desa yang semakin baik 

apalagi di tunjang melalui pelatihan-pelatihan dari pemerintah yaitu pelatihan 

peningkatan kapasitas kinerja aparatur desa kemudian pelatihan penggunaan 

komputer sehingga pelayanan pemerintah desa dapat dikatakan semakin 

meningkat sehingga partisipasi dari masyarakat semakin meningkat juga. 

Kerja sama antara pemerintah desa dan BPD juga terjalin dengan baik, setiap 

penyusunan anggaran kami pihak BPD selalu di undang sehingga adanya 

transparansi antara pemdes dan BPD. Kepedulian pemerintah desa terhadap 

masyarakatnya juga sangat tinggi, sehingga setiap musyawarah desa suara 

masyarakat dapat tersalurkan dengan baik melalui BPD. Hubungan pemerintah 

desa dan swasta pun memiliki kerja sama yang baik.” 
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Keberadaan dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat 

membantu masyarakat dimana anggota BPD merupakan wakil dari penduduk 

Desa itu sendiri yang di tetapkan secara demokratis. Tugas dan fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa adalah membahas, menyepakati, dan merancang 

peraturan Desa bersama kepala Desa. Selain itu fungsi BPD yakni menampung 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa serta melakukan pengawasan 

kinerja kepala Desa selama menjabat dan menjalankan tugas pemerintahan 

Desa. Masa jabatan Badan permusyawaratan Desa berkisar selama enam tahun 

terhitung sejak tanggal pengucapan janji. Oleh sebab itu hubungan antara 

pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa maupun dengan lembaga-

lembaga lainnya dan juga masyarakat Desa itu sendiri harus terjalin dengan 

baik sehingga tujuan dari pada penyelenggaraan pemerintah Desa yaitu untuk 

mensejahterakan rakyat dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Sedikit bantuan oleh pihak swasta untuk Desa menurut peneliti itu sudah 

membantu dari pada tidak sama sekali setidaknya pihak swasta dan desa 

memiliki hubungan kerja sama yang baik untuk mensejahterakan masyarakat 

Desa Teluk Singkama. 

 

Kesimpulan dan Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis 

Pemekaran Desa Teluk Singkama Dalam Perspektif Percepatan Pembangunan Di 

Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur Periode 2010-2018 telah 

menunjukkan adanya perubahan dalam prospek percepatan pembangunan. 

Penelitian ini bercicara tentang pemekaran yang menghasilkan suatu percepatan 

pembangunan yang dimana mengukur suatu pembanguan dilihat dari indikator-

indikator sabagai berikut: 

1. Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Singkama setelah dimekarkan, 

menunjukkan telah mengalami peningkatan perekonomian yang dulunya 

masyarakat Desa hanya manggantungkan pendapatan mereka dari hasil 

bertani dan nelayan dan saat ini mereka telah memiliki kawasan-kawasan 

ekonomi baru seperti kebun kelapa sawit yang mengalami peningkatan secara 

signifikan pada tahun 2017 dan terbukti dapat meningkatkan perekonomian 

masyarakat Desa Teluk Singkama. Selain dari pada itu kawasan ekonomi 

lainnya yaitu  gula aren, rumput laut, tambak ikan, peternakan hewan dan 

usaha pribadi lainnya seperti beppa janda. Hal ini tentu saja telah 

menunjukkan tingkat perekonomian masyarakat Desa Teluk Singkama 

setelah terjadinya pemekaran menunjukkan perubahan yang signifikan dalam 

hal perekonomian dengan potensi yang yang ada di Desa tergolong banyak 

seperti pertanian, perkebunan, perikanan, serta destinasi wisata yang ada di 

Desa Teluk Singkama yaitu pantai pasir putih dan danau ulin. Hal ini tentu 

saja dapat terus di kembangkan, sehingga Desa Teluk Singkama mendapat 

perhatian lebih oleh pemerintah kabupaten dengan potensi-potensi yang ada 

di Desa dan juga beberapa kawasan Desa masuk dalam wilayah Taman 

Nasional Kutai (TNK). Sehingga Desa Teluk Singkama merupakan salah 
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satu Desa yang masuk dalam program pemerintah yaitu projek strategis 

pengembangan kawasan perdesaan yang dimana Desa Teluk Singkama 

menjadi Desa wisata. Tentunya hal ini akan sangat berdampak pada 

penguatan perekonomian Desa seperti dalam meningkatkan sumber 

pendapatan baik individu, Desa, dan kabupaten itu sendiri serta tidak dapat 

dipungkiri juga pembangunan prasarana yang ada di Desa Teluk Singkama 

pastinya akan semakin meningkat. 

2. Kualitas Sumber Daya Manusia setelah Desa Teluk Singkama dimekarkan, 

menunjukkan telah mengalami peningkatan. Hal ini dapat dibuktikan dari 

tingkat pendidikan masyarakat di Desa Teluk Singkama yang dulunya 

masyarakat rata-rata lulusan sd dan bahkan ada yang putus sekolah (SD). 

Sehingga dengan kurangnya pengetahuan dan pengalaman mereka yang 

menjadi salah satu alasan di mana sebagian besar masyarakat Desa Teluk 

Singkama bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Akan tetapi saat 

ini di Desa Teluk Singkama, sumber daya manusianya telah mengalami 

peningkatan seperti banyak masyarakat yang telah lulus dari Sekolah 

Menengah Atas (SMA) dan bahkan sudah ada yang telah mendapatkan gelar 

sarjana, sehingga masyarakat Desa Teluk Singkama dengan bekal dan 

pengetahuan yang mereka miliki mereka dapat meningkatkan taraf hidup 

mereka yaitu tidak sedikit dari mereka yang telah bekerja di perusahaan dan 

bahkan ada yang bekerja di instansi pemerintahan. Selain dari pada itu 

dengan pengetahuan yang sekarang masyarakat Desa miliki baik melalui 

pemberdayaan serta perlatihan-pelatihan mereka telah berani dalam 

membuka usaha pribadi seperti rumah produksi rumput laut, beppa janda, 

gula aren dan lain sebagainya. Selain itu sumber daya manusia yang bekerja 

di kantor Desa Teluk Singkama juga meningkat dengan adanya dukungan 

yang diberikan oleh pemerintah kepada aparatur Desa seperti pelatihan 

penggunaan komputer dan peningkatan kualitas kerja aparatur Desa. Maka 

masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 

Desa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas sumber daya 

manusia di Desa Teluk Singkama telah mengalami peningkatan. 

3. Prasarana setelah Desa Teluk Singkama di mekarkan, Desa telah mengalami 

peningkatan dalam hal prasarana, dapat dilihat dari banyaknya infrastruktur 

yang telah terealisasi semenjak Desa Teluk Singkama dimekarkan. Walaupun 

Desa memiliki kendala dalam mengoptimalkan proses percepatan 

pembangunan di karenakan berbenturan wilayah oleh kawasan Taman 

Nasioanal Kutai (TNK) akan tetapi pemerintah daerah bersama pemerintah 

Desa Teluk Singkama terus berupaya untuk melakukan pembangunan dengan 

maksimal. Adapun prasarana atau infrastruktur yang telah ada semenjak Desa 

dimekarkan hingga saat ini yakni kantor Desa, kantor BPD, balai Desa, jalan, 

jembatan, Taman Kanak–kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 

Sekolah Dasar (SD), Pondok Besalin Desa (POLINDES), Puskesmas 

Pembantu (PUSTU), Masjid, Musholla, Lapangan Volly, pelabuhan Teluk 

Singkama, dan pabrik Alsintan. Dengan demikian hal ini tentunya berdampak 
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langsung pada kesejahteraan masyarakat Desa Teluk Singkama dengan 

prasarana dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Desa sehingga 

masyarakat Desa dapat melihat dan merasakan tujuan dari pada percepatan 

pembangunan itu sendiri. 

4. Kelembagaan yang ada di Desa Teluk Singkama setelah dimekarkan, 

mengalami perubahan yang di mana dulunya kerena pusat pemerintahan jauh 

maka masyarakat kurang berpartisipasi dan mengambil peran dalam 

kelembagaan yang ada di Desa. Akan tetapi setelah Desa Teluk Singkama 

dimekarkan otomatis akan terjadinya pemangkasan alur birokrasi dan 

tentunya hal ini akan berdampak pada tingkat partisipasi dan peran 

masyarakat Desa guna meningkatkan pembangunan di Desa mereka melalui 

kelembagaan tersebut. Kelembagaan yang ada di Desa setelah Desa Teluk 

Singkama setelah di mekarkan hingga saat ini Desa telah membentuk 

beberapa kelembagaan yang ada di Desa yaitu Pemerintah Desa, Badan 

Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Desa, Lembaga Adat, 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Karang  Taruna. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, adapun beberapa 

saran yang di berikan oleh peneliti antara lain : 

1. Perekonomian masyarakat Desa Teluk Singkama setelah dimekarkan 

mengalami peningkatan, oleh sebab itu pemerintah Desa bersama masyarakat 

diharapkan agar tetap dapat mempertahankan dan terus membenahi ekonomi 

masyarakat Desa Teluk Singkama. Dengan demikian ekonomi mayarakat 

Desa Teluk Singkama terus mengalami peningkatan sehingga dapat menjadi 

Desa mandiri. Selain itu, saran kepada pemerintah Desa yakni lebih 

memperhatikan lagi wilayah perekonomian yang sudah tidak digunakan 

seperti misalnya wilayah persawahan yang sudah tidak di garap lagi. Agar 

dapat di alih fungsikan atau mencari solusi bersama dengan masyarakat Desa 

sehingga tetap dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat Desa.  

2. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia pada Desa Teluk 

Singkama setelah mengalami pemekaran, maka diharapkan kepada 

pemerintah Desa untuk terus memberikan dukungan terhadap masyarakat 

khusunya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di 

Desa. Seperti memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat 

Desa dan juga menggalakkan masyarakat Desa untuk berani dalam membuka 

usaha. Selain itu dukungan berupa prasarana juga sangat membantu dalam 

peningkatan sumber daya manusia yang ada di Desa seperti misalnya 

prasarana pendidikan yang lebih menunjang seperti tersedianya perpustakaan 

untuk para murid-murid yang ada di Desa. Hal ini tentunya dapat 

meningkatkan serta menambah pengetahuan bagi para murid yang ada di 

Desa. Dengan demikian dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia 

secara otomatis akan menghasilkan masyarakat maupun Desa yang mandiri 

serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa itu sendiri. 

3. Dalam proses pembangunan baik pihak pemerintah maupun swasta sangat 

dibutuhkan dalam kerjasama membangun wilayah, demi kesejahteraan 
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masyarakat yang ada di sekitar oleh karena itu hubungan antara pemerintah 

dan swasta harus selalu di jaga dan terjalin dengan baik. Apabila hubungan 

antara pemerintah dan pihak swasta sudah terjalin dengan baik maka harus 

dipertahankan agar proses percepatan pembangunan dapat terus ditingkatkan. 

4. Saran kepada masyarakat, diharapkan agar selalu dapat ikut berpartisipasi 

dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka karena masyarakatlah yang 

lebih tahu apa yang di butuhkan oleh Desa tersebut sehingga dalam proses 

pembangunan dapat sesuai dan sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh 

masyarakat Desa itu sendiri. 
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