RINGKASAN
Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai permasalahan
pembangunan infrastruktur desa yang ada di Kecamatan Puhpelem Kabupaten
Wonogiri. Berdasarkan kondisi pembangunan jalan umum yang ada di kecamatan
Puhpelem mengalami keterlambatan pembangunan terutama jalan yang
menghubungkan antar desa. Dalam penelitian ini penulis dapat meneliti apakah
pembangunan desa sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 tahun
2007.Kemudian meneliti lebih jauh penyebab faktor-faktor yang mempengaruhi
keterlambatan pembangunan dan dampaknya bagi masyarakat setempat.
Berdasarkan judul penelitian tersebut penulis menggunakan metode yuridis
empiris yaitu metode penelitian berdasarkan sumber tertulis atau Undang-Undang
dan hasil wawancara dan hasil dari penelitian dilapangan. Kemudian dari hasil
penelitian tersebut kondisi jalan yang belum diperbaiki atau dalam keadaan rusak
adalah jalan yang menghubungkan antar desa, sedangkan untuk jalan provinsi
sudah termasuk jalan yang bagus. Kondisi jalan desa yang masih sulit dilintasi
oleh kendaraan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu antara lain jalan yang
dilewati oleh truk bermuatan berat yang dapat mengakibatkan rusaknya jalan,
bahan material yang terbatas, dana yang turun dari pemerintahan kabupaten atau
provinsi terbatas. Maka dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah
desa atau kecamatan sebagai pengurus adanya pembangunan desa setempat sudah
melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yaitu Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. Untuk keadaan jalan yang rusak
belum dapat diperbaiki secara menyeluruh karena dana yang turun dari kabupaten
terbatas dan jumlah jalan yang mengalami kerusakan tidak sedikit. Sedangkan
untuk kegiatan pembangunan rutin juga diadakan di Kecamatan Puhpelem bukan
hanya pembangunan jalan saja melainkan pembangunan jembatan, talud.
Kemudian untuk mengatasi adanya kerusakan jalan akibat bencana alam maka
dana yang digunakan untuk memperbaiki adalah dana desa dan masyarakat
sebagai pelaksana secara gotong-royong. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan pembangunan di
Kecamatan Puhpelem sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.
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