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Abstrak 

Artikel ini menyoroti Desa Wanasari dan di Desa Karya Bhakti Kecamatan 

Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif yang didukung dengan data kualitatif yang berusaha menggambarkan 

secara tepat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Koordinasian Kepala 

Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Pembangunan Fisik dan 

Non Fisik di Desa Wanasari dan Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau 

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013-2019.Setelah melalui proses penelitian, 

pengumpulan data dan analisis data, maka Koordinasi Kepala Desa dan Ketua 

Badan Permusyawaratan Desa yang paling menonjol adalah sebagai motivator, 

dinamisator, dan komunikator dengan masing-masing peranan dan bentuk-bentuk 

swadaya yaitu dalam bentuk ide/pikiran, uang, material dan tenaga, dan juga 

hasil pembangunan fisik dan non fisik desa. Meskipun Koordinasi Kepala Desa 

dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa sudah baik namun masih ada 

Perbedaan Pembangunan yang dilakukan oleh Desa Wanasari dan Desa Karya 

Bhakti karena adanya beberapa faktor Pendukung dan Penghambat dari Desa 
Wanasari dan Desa Karya Bhakti serta kebutuhan Desa masing-masing. 

Kata Kunci : Koordinasi, Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD), Pembangunan Fisik,  Pembangunan Non Fisik. 

 

Pendahuluan 

 Koordinasi antara Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa 

di Desa Wanasari dalam proses Pembangunan Fisik dan Non Fisik menunjukkan 
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adanya kemajuan yang begitu besar mulai dari pembangunan pasar tradisional 

landasan yang lebih baik di mana para pedagang dapat berjualan dengan baik dan 

tenang dengan harapan pasar ini menjadi pertumbuhan ekonomi di DesaWanasari, 

Pasar yang berada di lokasi pemukiman warga ini dinilai cukup strategis dan 

pasar Wanasari dapat menjadi barometer tempat usaha memajukan ekonomi 

terutama warga di sekitar Desa Wanasari karena merupakan salah satu tempat 

yang efektif untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam membeli kebutuhan 

sehari-hari di Kecamatan Muara Wahau. Pasar Tradisional Landasan terkenal 

sebagai penunjang bahan pokok seperti sayur, buah dan kelengkapan lainnya 

untuk kehidupan sehari-hari masyarakat terlengkap yang ada di Kecamatan Muara 

Wahau dan Kongbeng sehingga kegiatan perekonomian dan pembangunan 

meningkat dengan pesat. Keberadaan Pasar Tradisional Landasan ini tidak hanya 

menguntungkan petani dan penjual di pasar saja, melainkan juga menjadi faktor 

pendorong kesejahteraan masyarakat disekitarnya, hal ini ditandai dengan 

banyaknya pertokoan dan bangunan permanen yang dalam satu tahun meningkat 

dengan sangat cepat. Dapat dikatakan bahwa perekonomian warga Desa Wanasari 

sangat baik dalam beberapa tahun terakhir ini sedangkan di Desa Karya Bhakti 

memiliki lahan Pasar landasan karena dalam beberapa tahun yang lalu pasar 

tersebut tidak terawat dengan baik dan benar, sehingga tidak dapat dimanfaatkan 

oleh warga sekitar untuk berdagang akibatnya pihak Desa menjual lahan pasar 

kepada warga. 

Desa Wanasari memiliki gedung sebaguna yang baru saja selesai dibangun 

sejak 3 tahun yang lalu sehingga gedung serba guna tersebut dapat digunakan 

oleh masyarakat setempat dalam kegiatan kegitan besar seperti buka puasa 

bersama masyarakat Desa Wanasari, perpisahan sekolah SD, SMP, hingga SMA 

dan lain-lain. Sedangkan Desa Karya Bhakti hingga sekarang gedung serbaguna 

yang hendak dibangun tidak selesai-selesai. 

Desa Wanasari berbeda dengan Desa Karya Bhakti dalam pembangunan 

Non Fisik yang dimana Desa Wanasari memiliki Fasilitas pendidikan yang 

lengkap mulai dari TK (Taman Kanak-kanak) - SMA (Sekolah Menengah Atas) 

yang terdiri dari 3 TK (Taman Kanak-kanak ) TK IT, TK Pelangi & TK 

Persatuan), 2 SD (Sekolah Dasar) SD IT & SDN 008 Muara Wahau, 1 SMP 

(Sekolah Menengah Pertama) SMPN 2 Muara Wahau, dan 1 SMA (Sekolah 

Menengah Atas) SMAN 2 Muara Wahau sedangkan Desa Karya Bhakti tidak 

memiliki gedung SMP (Sekolah Menengah Pertama). Artikel ini memakai data-

data dari penelitian lapangan yang penulis lakukan. Data-data yang dikumpulkan 

selama kurang lebih satu bulan, dianalisis dengan analisis kualitatif.  

 

Kerangka Dasar Teori 

Perbandingan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:100) Perbandingan adalah 

perbedaan atau selisih kesamaan, persamaan serta ibarat sedangkan 

membandingkan adalah menyatakan 2 (dua) benda hal dan sebagainya untuk 
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mengetahui persamaan atau selisihnya. 

 

Koordinasi 

Koordinasi Istilah koordinasi menurut Westra (dalam Ndraha, 2011:290-294), 

jika dilihat dari segi etimologi merupakan pengertian dari bahasa asing yang 

terdiri dari kata “cum” yang berarti berbeda-beda, dan kata “ordinate” yang 

berarti penyusunan atau penempatan sesuatu pada yang seharusnya atau 

semestinya. Koordinasi adalah proses menyatupadukan tujuan dan kegiatan dari 

secara efisien. Koordinasi ada karena adanya unit-unit kerja yang masing-masing 

menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab yang merupakan konsekuensi dari 

adanya penerapan prinsip spesialisasi di dalam suatu organisasi. Adanya 

perbedaan-perbedaan bidang tugas atau pekerjaan tersebut membutuhkan 

koordinasi agar masing-masing dapat melaksanakan tugas yang telah ada dengan 

satu tujuan bersama.  

 

Definisi Desa 

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Desa 

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

disebut Desa, adalahkesatuan 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. 

 

Pemerintah Desa 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2014 Pemerintah Desa 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu 

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 

 

Pembangunan 

Pembangunan Menurut Bachtiar Effendi (2002:2) pembangunan adalah 

suatau upaya wilayah untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan 

secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang 

merata dan berlebihan. 

 

Pembangunan Desa  

 Midgley (1995:78-79) mengemukakan ada beberapa aspek dalam 

pembangunan Desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi. 

Dua hal tersebut perlu disoroti karena terkait dengan konsep pemberdayaan. Suatu 

program pembangunan yang hanya mementingkan hasilnya untuk 

dipersembahkan pada masyarakat justru mengingkari martabat masyarakat, 
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karena hal tersebut menghambat masyarakat untuk berperan serta dalam proses. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode ini 

dianggap relevan dan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan untuk 

menganalisis objek penelitian secara jelas dan memahami fenomena objek 

penelitian secara mendalam. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat 

mengeksplore fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang 

bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, 

pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu 

barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik 

suatu artifak dan lain sebagainya (Djam’an Satori 2011: 23). 

 

Koordinasi Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam Pembangunan Fisik Desa Wanasari dan Desa Karya Bhakti 

Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013-2019 

 

Komunikasi  

Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wanasari 

berkomunikasi melalui Rapat yang dilakukan setiap bulan dan setiap adanya 

kegiatan. Rapat yang dilakukan bukan hanya Rapat Musrenbangdes tetapi rapat 

dilakukan pada saat kegiatan akan dilaksanakan yang disebut dengan rapat kecil. 

Didalam Rapat akan membahas Program Kerja yang akan dikerjakan seperti pada 

saat melakukan kegiatan Masjidtaklim, pembangunan jalan, pebangunan jembatan 

dan kegiatan lainnya yang berkenaan dengan Desa. Kepala Desa dan Ketua Bdan 

Permusyawaratan Desa akan melakukan rapat kecil yang dihadiri oleh masyarakat 

yang terlibat, Perangkat Desa dan Perangkat Badan Permusyawaratan Desa untuk 

mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Mulai dari perencanaan dan 

biaya yang diperlukan dan yang terlibat dalam kegiatan tersebut sehingga dalam 

rapat kecil tersebut membahas semua yang diperlukan sehingga perencanaan 

kegiatan Desa dapat berjalan dengan baik sampai selesai. Sedangkan Desa Karya 

Bhakti komunikasi yang dilakukan antara Kepala Desa dan Ketua Badan 

Permusyawaratan Desa sudah bejalan dengan adanya rapat yang dilakukan 1 

tahun sekali yang disebut dengan rapat Musrenbangdes yang di hadiri oleh 

seluruh Perangkat Desa dan seluruh perangkat Badan Permusyawaratan Desa 

serta Pendamping Desa, Pihak Kepolisian, dan juga masyarakat Desa Karya 

Bhakti. Sehingga komunikasi yang dilakukan pada saat rapat tersebut membahas 

pembangunan yang sudah terlaksana dan pembangunan yang belum serta evaluasi 

dalam setiap kegiatan. 

 

Pentingnya koordinasi  

Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wanasari salin 

menjalin berkoordinasi karena koordinasi merupakan hal pokok yang harus 
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dijalankan. Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa melakukan 

Koordinasi pada setiap diadakan rapat dan pada saat terjadi masalah dalam 

pembangunan desa. Dimana koordinasi yang dilakukan diharapkan dapat 

memecahkan masalah yang terjadi dan tidak adanya tumpang-tindih tugas dan 

fungsi jabatan. Dan tidak akan terjadi salah komunikasih koordinasi dilakukan 

agar pembangunan yang direncanakan memiliki kematangan yang dapat 

mempercepat pembangunan dan diharapkan dapat diselesaikan dengan tepat 

waktu. Sedangkan Desa Karya Bhakti koordinasi dilakukan pada saat rapat 

Musrenbang dimana rapat tersebut diadakan 1 tahun sekali untuk membahas 

semua program kerja yang sudak terlaksana dan yang belum serta aspirasi 

masyarakat yang disalurkan. Dan ketika ada masalah dalam suatu program kerja 

pihak yang terkait yang akan melakukan koordinasi itu sendiri dengan Kepala 

Desa ataupun dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa untuk meyelesaikan 

masalah dengan cara mencari solusinya sehingga ada beberapa program kerja 

yang belum dapat di selesaikan. 

 

Kompetensi Partisipasi  

Kompetensi partsipasi antara Kepala Desa dan Ketua Badan 

Permusyawaratan Desa dapat dijelaskan bahwa, dimana Desa Wanasari 

melibatkan pihak luar dalam pembangunan fisik maupun non fisik. Pihak luar 

yang dimaksud adalah perusahaan yang memberikan biaya bantuan CRS kepada 

desa-desa disekitarnya dan Desa Wanasari merupakan Desa yang berada diantara 

perusahaan sawit sehingga Desa Wanasari mendapatkan bantuan dana CSR dari 

perusahaan biasanya berupa alat-alat berat, dan bahan-bahan material untuk 

membantu perusahaan. Mengenai partisipasi masyarakat Desa sangat dibetuhkan 

sehinggan Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa saling 

berdiskusi untuk memutuskan tenaga kerja ahli yang akan mengerjakan 

pembangunan Desa serta tidak lepas dari pengawasan Pemerintah Desa serta 

Badan Permusyawaratan Desa yang tatap terjun secara langsung mengecek dan 

mengawasi dalam proses pembangunan Desa Wanasari. Sedangkan kompetensi 

partisipasi di Desa Karya Bhakti adanya campur tangan dari pihak luar yaitu 

perusahaan yang memberikan bantuan bahan-bahan material pembangunan desa 

serta meminjamkan alat-alat berat untuk mempermudah pembangunan yang ada 

di desa. Dan partisipasi masyarakat Desa Karya Bhakti yang ikut dalam 

pembangunan serta ahli dalam bidangnya masing-masing.  

 

Kesepakatan dan Komitmen  
 Kesepakatan dan Komitmen antara Kepala Desa dan Ketua Badan 

Permusyawaratan Desa dapat jelaskan bahwa, Desa Wanasari dalam mengambil 

kesepakatan melibatakan Perangkat Desa, Perangkat Badan Permusyawaratan 

Desa, Lembaga Desa serta masyarakat dalam mengambil kesepakatan karena 

kesepatan merupakan hal penting yang harus diambil bersama agar semuanya 

mempunyai komitmen serta tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan 
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sehingga setiap diadakan rapat harus ada kesepatakan yang harus dicatat, 

disepakati dan dipertangungjawabkan sampai selesai. Sedangkan Desa Karya 

Bhakti mengambil kesepakan bersama-sama tetapi dalam melakukan 

pembangunan belum semuanya tercapai karena adanya hambatan yang dialami 

seperti biaya, dan kebutuhan desa lainnya. 

 

Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Wanasari dan Desa Karya Bhakti  

Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur 

 

Pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Desa Wanasari dapat membangun Gedung Sekolah Pertama dilihat dari 

Kecamatan Muara Wahau yang hanya memiliki gedung Sekolah Menengah 

Pertama hanya ada satu sehingga Desa Wanasari mengusulkan kepada dinas akan 

dibangunnya Gedung Sekolah Menengah Pertama dan disetujuin dan dilihat dari 

letak Geografis Desa Wanasari adalah Desa yang cukup ramai yang berada 

ditengah-tengah antara Desa lain serta dekat dengan jalan poros Berau. Sehingga 

dengan adanya Sekolah Menengah Pertama khususnya masyarakat Desa 

Wanasari tidak perlu menyekolahkan anak-anakanya jauh keluar Desa sehingga 

orang tua dari siswa tidak merasa khawatir dan banyak orang tua dari siswa yang 

berasal dari desa-desa di Kecamatan Muara Wahau menyekolahakan anaknya di 

Sekolah Menengah Pertama di Desa Wanasari. Sedankan Desa Karya Bhakti 

Belum adanya pembangunan Gedung sekolah Menengah Pertama karena proposal 

yang diajukan belum disetujui sedangkan Desa sudah menyiapkan lahan. 

 

Pembangun Pasar Landasan 
adanya pasar Landasan Desa Wanasari karena adanya partisipasi masyarakat yang 

berniat untuk berjualan sehingga Pemerintah Desa menyediakan tempat untuk 

masyarakat Desa Wanasari berjualan dan tempatnya yang stategis sehingga pasar 

landasan Desa Wanasari dari tahun  ke tahun semakin berkembang.Desa Karya 

Bhakti pasar landasan sudah dibangun tetapi minat masyarakat yang tidak ada 

sehingga sampai sekarang pasar landasan hanya gedung kosong dan belum 

berfungsi dengan seharusnya. Pasar Karya Bhakti yang dibangun dengan konsep 

membangun tempatnya terlebih dahulu dengan rapi tetepi ternyata belum ada 

minat dari masyarakat itu sendiri. Adanya Pembangunan-pembangunan lainnya 

yang menjadi prioritas Pemerintah Desa Karya Bhakti seperti penimbunan jalan, 

semenisasi jalan dan perbaikan jembatan. Pembangunan Gedung serbaguna 

memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga pembangunan gedung serbaguna 

terhambat sampai sekarang. 

 

Pembangunan Gedung Serbaguna  

Desa Wanasari membangun Gedung Serbaguna karena Pemerintah Desa, 

Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa Wanasari memerlukan 

gedung serbaguna, gedung serbaguna merupakan fasilitas umum yang dapat 
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digunakan orang semua orang yang ada di Desa Wanasari ketika membuat acara 

sehingga Pemerintah Desa membangun Gedung Serbaguna untuk kepentingan 

semua orang. Gedung Serbaguna merupakan prioritas bagi kami karena setiap 

Desa harus mempunyai gedung serbaguna. Gedung serbaguna sampai sekarang 

belum selesai dibangun karena pembangunan gedung serbaguna bukan 

merupakan prioritas pembangunan di Desa Karya Bhakti. Pembangunan Gedung 

Serbaguna sampai sekarang hanya tiang-tiangnya saja karena Dana yang 

digunakan untuk pembangunan gedung serbaguna belum cair tetapi Desa 

membangun turap-turap yang dibangun diselokan untuk penahan tanah agar tanah 

tidak menutupi selokan.  

 

Pemberdayaan Masyarakat  

Desa Wanasari sering mengikuti kegiatan pawai besar sehingga masyarakat 

Desa Wanasari membuat baju-baju kreasi untuk dipamerkan pada saat 

pawai.Sehingga pemberdayaan masyarakat di Desa Wanasari sudah cukup banyak 

karena masyarakat Desa Wanasari dapat mebuat kerajinan tangan yang dapat 

dijual di pasar landasan Desa Wanasari dan sering mengikuti kegitan pawai di 

Kecamatan Muara Wahau. Sedangkan Masyarakat Desa Karya Bhakti sering ikut 

ketika ada kegiatan seperti kegiatan pawai kegiatan di kantor Kecamatan yaitu 

membuat kerajian bunga plastik dan beraneka ragam makanan olahan Desa Karya 

Bhakti dan pemberdayaan masyarakat ini akan terus dijalankan untuk 

meningkatkan protensi yang dimiliki oleh masyarakat.Pembangunan yang 

dilakukan kepala Desa bukan hanya pembangunan fisik tetapi juga pembangunan 

non fisik dimana Kepala Desa melakukan pemberdayaan masyarakat dengan 

diadakannya pelatihan-pelatihan seperti pelatihan menjahit dan membuat taman 

obat-obatan. Pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Desa dengan masyarakat 

yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan serta masyarakat Desa Karya 

Bhakti khusunya ibu-ibu cukup kreatif dalam pembuatan kerajinan bunga, 

membuat bros dari kain perca dan banyak lagi lainya. Setiap RT di Desa Karya 

Bhakti memiliki kebun tanaman obat-obatan dimana kegiatan tersebut merupakan 

kegiatan ibu-ibu disetiap RT. Sehingga ibu-ibu PKK setiap hari jumat 

membersikan tanaman obat-obatan yang telah dibuat. Tanaman obat-obatan 

digunakan oleh ibu-ibu setempat untuk keperluan sehari-hari. 

 

Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi Kepala Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam pembnagunan fisik dan pembangunan non 

fisik di Desa Wanasari dan Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau 

Kabupaten Kutai Timur 

 

Faktor Pendukung di Desa Wanasari dan Desa Karya Bhakti 

Banyak faktor pendukung dalam melakukan koordinasi Kepala Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembanguna Fisik dan Non Fisik di Desa 

Wanasari dan Desa Karya Bhakti faktor tersebut antara lain : 
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1. Dalam melakukan koordinasi diperlukannya dukungan dari semua pihak 

tidak hanya Pemerintah Desa tetapi juga Badan Permusyawaratan Desa serta 

masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang ada di Desa. 

2. Rapat sangat diperlukan dalam setiap kegiatan sehingga koordinasi dapat 

berjalan dengan baik. 

3. Dana merupakan salah satu Faktor yang mendukung adanya Koordinasi 

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembanguna Fisik 

dan Non Fisik di Desa Wanasari dan Desa Karya Bhakti. 

4. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam melakukan koordinasi. 

5. Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa masih berorientasi 

pada usaha ketika pembangunan belum terselesaiakan ada usaha yang 

dilakukan seperti pembangunan turap di setiap RT dan menyiapkan lahan 

pembangunan di Desa Karya Bhakti. 

 

Faktor Penghambat di Desa Wanasari dan Desa Karya Bhakti 

Berdasarkan hasil pengamatan yang di lakukan penulis bahwa Faktor Penghambat 

koordinasi Kepala Desa Wanasari dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa 

Wanasari adalah : 

1. Dana yang lambat turun yang terkadang menghambat proses pembangunan 

di Desa Wanasari. Tetapi pembangunan diharapkan dapat terselesaikan 

semua tepat pada waktunya.  

2. Peserta rapat yang terlambat datang rapat. 

3. Kurangnya Partisipasi masyarakat yang tinggi untuk berjualan sehingga 

pasar landasan yang ada di Desa Karya Bhakti tidak dapat berjalan dengan 

semestinya sehingga sampai sekarang pasar landasan di Desa Karya Bhakti 

masih mati. 

4. Kurangnya Rapat antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan 

masyarakat karena rapat dilakukan pada saat rapat Mesrenbangdes saja selain 

itu tidak ada rapat yang mengumpulkan seluruh masayarakat desa, 

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 

5. Komunikasi yang belum lancar karena jarang melakukan rapat. Sehingga 

komunikasi yang dilakukan sangat sedikit. 

6. Kesalahan dalam Pembangunan dimana Pemerintah Desa membangun pasar 

terlebih dahulu dengan maksud agar pasar tersusun dengan rapi ternyata 

salah karena masih kurangnya pastisipasi masyarakat. 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah penulis kemukakan dalam skripsi ini, tentang 

Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan 

Fisik dan Non Fisik di Desa Wanasari dan Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara 

Wahau Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013-2019 maka dapat disimpulkan 

bahwa: 
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1.  Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

Pembanguna Fisik dan Non Fisik di Desa Wanasari dan Desa Karya Bhakti 

Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013-2019: 

a. Perbedaan Komunikasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

antara Desa Wanasari dan Desa Karya Bhakti dimana Desa Wanasari 

dalam melakukan komunikasi disetiap kegiatan atau program kerja yang 

akan dilaksanakan maka Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaran 

Desa melakukan rapat kecil untuk membahas program yang akan 

dijalankan. Sehingga Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan 

Desa tidak hanya menyelenggarakan rapat besar atau yang disebut 

Musrenbangdes tetapi rapat dilakukan setiap 1 bulan sekali atau lebih. 

Sedangkan di Desa Karya Bhakti Komunikasi yang dilakukakan Kepala 

Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa tidak melakukan rapat 

kecil tetapi rapat seluruh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa diadakan 1(satu) tahun sekali yaitu rapat Musrenbangdes sehingga 

komunikasi diantara Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan 

Desa sangat kurang. 

b. Perbedaan Koordinasi Karena Desa Karya Bhakti jarang mengadakan 

rapat dan hanya mengadakan Rapat 1 Tahun sekali yang di sebut 

Musrenbangdes maka koordinasi yang dilakukan sangat jarang 

koordinasi dilakukan pada saat rapat Musrenbangdes saja sehingga ada 

program kerja yang belum terlaksana sedangkan Desa Wanasari pada 

setiap diadakan rapat dan pada saat terjadi masalah dalam pembangunan 

desa. Dimana koordinasi yang dilakukan diharapkan dapat memecahkan 

masalah yang terjadi dan tidak adanya tumpang-tindih tugas dan fungsi 

jabatan. Dan tidak akan terjadi salah komunikasi koordinasi dilakukan 

agar pembangunan yang direncanakan memiliki kematangan yang dapat 

mempercepat pembangunan dan diharapkan dapat diselesaikan dengan 

tepat waktu.  

c. Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wanasari lebih 

mementingkan fasilitas umum karena dapat dimanfaatkan oleh orang 

banyak oleh karena itu dalam Pembangunan Fisik Kepala Desa lebih 

mengutamakan Pembangunan Gedung Serbaguna, Pasar Landasan dan 

Gedung Sekolah Menengah Pertama yang akan membawa banyak 

manfaat bagi orang lain khususnya masyarakat Desa Wanasari. 

Sedangkan di Desa Karya Bhakti selain terhambat masalah dana Kepala 

Desa dan Ketua Badan Permusyawaran Desa tidak Memproritaskan 

Pembangunan Fasilitas Umum sehingga sampai sekarang Gedung 

Serbaguna tidak selesai dibangun. Tetapi Desa Karya Bhakti lebih 

mengutakan perbaikan-perbaikan seperti semenisasi jalan, 

pembangunan jembatan dan pembangunan turap di setiap RT. 

d. Kurangnya Partisipasi Masyarakat. Dimana Desa Wanasari mempunyai 

Partisipasi Masyarakat yang tinggi sehingga pasar landasan dapat 
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terbentuk karena adanya kemauan masyarakat untuk besama-sama 

berdagang sedangkan di Desa Karya Bhakti Partisipasi Masyarakat 

masih kurang, sudah dibangunnya gedung pasar tetapi masyarakat 

belum mau menempatinya dengan alasan harga sewa yang mahal dan 

masih sibuk dengan pekerjaan lainnya. 

e. Kesalahan dalam pembangunan karena Desa Karya Bhakti membangun 

pasar landasan terlebih dahulu dengan maksud agar ketika pasar sudah 

digunakan sudah tersusun dengan rapi tetapi setelah pembangunan pasar 

landasan sudah terlaksana tetapi masyarakat kurang aktif untuk 

berjualan seharusnya Pemerintahan Desa hanya menyiapakan tempat 

masyarakat sendirilah yang akan berjualan. 

 

Rekomendasi 

a. Penanganan hubungan koordinasi antara organisasi yang selama ini 

lebih menekankan pada aspek hirarki perlu dikembangkan dengan 

penerapan aspek manajemen pengelolaan jaringan organisasi sehingga 

diperoleh model hubungan antar organisasi yang lebih baik. 

b. Sebaiknya koordinasi yang dijalin antara Kepala Desa dengan Ketua 

Badan Permusyawaratan Desa harus selalu dipertahankan karena tanpa 

koordinasi yang baik akan terjadi kesalahpaham yang akan berimbas 

pada masyarakat. 

c. Pemberdayaan Masyarakat perlu ditingkatkan dengan cara sering 

mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan yang dapat meningkatkan pola 

pikir, keterampilan, serta kemampuan masyarakat. 

d. Partisipasi masyarkat sangatlah penting sehingga dalam melakukan 

musyawarah ataupun rapat masyarakat harus dilibatkan dalam hal 
tersebut. 
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