
1 

 

PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN 

INFRASTRUKTUR DESA DENDUN KABUPATEN BINTAN  

TAHUN 2011-2013 

 

NASKAH PUBLIKASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

 

DEVI MULYANA 

NIM : 100565201066 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK 

UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI 

TANJUNGPINANG 

2015 



1 

 

PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN 

INFRASTRUKTUR DESA DENDUN KABUPATEN BINTAN  

TAHUN 2011-2013 

 

DEVI MULYANA 

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH 

 

A B S T R A K 

 

 Kepala Desa bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pembangunan di 

daerahnya dan mencukupi segala kebutuhan warganya salah satunya adalah 

menyediakan fasilitas umum lewat pembangunan infrastruktur. Dilihat secara 

garis besar, masyarakat Desa dendun Kabupaten Bintan sangat memerlukan 

adanya sarana dan prasarana infrastruktur untuk mempermudah masyarakatnya 

melakukan aktifitas sehari-hari mereka. Masyarakat Desa dendun Kabupaten 

Bintan juga harus dapat menyadari akan kebutuhan pokok mengenai 

pembangunan desa, mereka harus diberikan pengetahuan dan pemahaman akan 

pentingnya suatu pembangunan desa mereka melalui pelaksanaan program 

pemerintah yang lebih menitik beratkan kepada peningkatan pembangunan desa 

tempat mereka tinggal, sehingga mereka lebih banyak memiliki tanggungjawab 

untuk memelihara dan mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas 

pembangunan desa ke arah yang lebih baik. 

 

 Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah mengetahui peranan kepala desa 

dalam pembangunan infrastruktur Desa Dendun Kabupaten Bintan Tahun 2011-

2013. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif 

Kualitatif. Dalam penelitian ini informan terdiri dari 5 orang. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif 

kualitatif.  

 

 Setelah dilakukan penelitian, maka hasil temuan yang didapatkan bahwa Dari 

hasil penelitian pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

Kepala Desa Dendun sudah berperan dalam Perencanaan Pembangunan 

Infrastruktur Desa Dendun Kabupaten Bintan Tahun 2011-2013. Adapun yang 

dapat disarankan kepada Kepala desa agar dapat berperan lebih baik lagi, maka 

dipaparkan sebagai berikut seharusnya pemimpin sering melakukan pengawasan 

tidak hanya dalam pembangunan tetapi juga pada sumber-sumber pendapatan 

yang dapat menunjang pembangunan seharusnya Kepala Desa lebih sering 

melibatkan masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan agar dapat 

mengetahui secara langsung apa yang dibutuhkan masyarakat desa Dendun 

 

Kata Kunci : Pembangunan infrastruktur, Kepala Desa, Kepemimpinan 
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A B S T R A C T 

 

 

 The village head is responsible for the implementation of local 

development and meet all the needs of its citizens one is provide public facilities 

through infrastructure development. Viewed broadly, the village dendun Bintan 

was in need of infrastructure facilities to facilitate the community to do their daily 

activities. Bintan dendun Village Community should also be aware of the basic 

needs of rural development, they should be given the knowledge and 

understanding of the importance of the development of their village through the 

implementation of government programs more focused on the improvement of 

rural development where they live, so they have more responsibility to preserve 

and maintain or even improve the quality of rural development towards better. 

 

 The purpose of this study was to determine the role basically in the village 

head village infrastructure development Dendun Bintan Year 2011-2013. In this 

study the authors used qualitative descriptive research type. Informants in this 

study consisted of 5 people. The data analysis technique used in this study is 

descriptive qualitative data analysis techniques. 

 

 After doing research, it was found that the findings of the research in the 

previous chapter, it can be concluded that the village chief Dendun been 

instrumental in Rural Infrastructure Development Planning Dendun Bintan Year 

2011-2013. As can be recommended to the Chief of the village in order to play 

better, then the following should have been presented as the leader often 

supervise not only in development but also on the sources of income that can 

support the development of village chief should more frequently involve the 

community to develop a plan of development that can find out firsthand what the 

villagers needed Dendun 

 

Keywords: infrastructure development, the village head, Leadership 
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PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN 

INFRASTRUKTUR DESA DENDUN KABUPATEN BINTAN  

TAHUN 2011-2013 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Kepala Desa sebagai pemimpin dalam era desentralisasi di dalam 

organisasi pemerintahan desa, ia bukan lagi memposisikan diri sebagai penguasa 

tunggal di desa yang suka memerintah, tetapi sebagai pemimpin. Ia harus dapat 

mendorong dan meningkatkan semangat kerja pembangunan seluruh warga 

masyarakat desa, sejak perencanaan, pelaksanaan sampai pemanfaatan hasil-hasil 

pembangunan, secara terbuka dan demokratis dengan melibatkan semua aparat. 

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, untuk tugas dan wewenang kepala desa 

terdapat pada pasal 14. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas, 

kepala desa mempunyai wewenang, sebagai berikut : memimpin penyelenggaraan 

pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, 

mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah 

mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan 

peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD,  

membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, 

Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di 

dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk 



4 

 

mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan 

wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Kepala Desa bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pembangunan 

di daerahnya dan mencukupi segala kebutuhan warganya salah satunya dalah 

menyediakan fasilitas umum lewat pembangunan infrastruktur, dalam hal  ini 

melibatkan para pembantu-pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas 

masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka mau untuk 

berperan aktif secara terpadu bekerja sama antara Kepala Desa beserta 

mendayagunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai fungsinya untuk 

mencapai hasil pembangunan yang telah diprogramkan. 

Aspek-aspek dalam pembangunan antara lain meliputi salah satunya 

adalah aspek fisik. Dimana pembangunan seharusnya memberikan hasil-hasil 

yang nyata bagi masyarakat. Kegiatan pembangunan adalah suatu kegiatan yang 

memiliki dua sifat yaitu sifat akademis dan sifat birokratis dalam prosesnya. 

Dengan demikian, pendekatan geografi sangat diperlukan dalam kegiatan 

pembangunan.  

 Dilihat secara garis besar, masyarakat Desa dendun Kabupaten Bintan 

sangat memerlukan adanya sarana dan prasarana infrastruktur untuk 

mempermudah masyarakatnya melakukan aktifitas sehari-hari mereka. 

Masyarakat Desa dendun Kabupaten Bintan juga harus dapat menyadari akan 

kebutuhan pokok mengenai pembangunan desa, mereka harus diberikan 

pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya suatu pembangunan desa mereka 

melalui pelaksanaan program pemerintah yang lebih menitik beratkan kepada 
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peningkatan pembangunan desa tempat mereka tinggal, sehingga mereka lebih 

banyak memiliki tanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan atau 

bahkan meningkatkan kualitas pembangunan desa ke arah yang lebih baik.  

Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, Effendi (2002:48) 

menyebutkan bahwa pentingnya Pembangunan Infrastruktur yang memadai yang 

berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana 

kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, 

teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis 

dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan 

modalnya di daerah, apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk 

penanaman modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang 

dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang lain, 

sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa 

mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak  

daerah  dan  retribusi  daerah  kabupaten/kota,  bagian  dari  dana perimbangan  

keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh kabupaten/kota,  alokasi  

anggaran  dari  APBN,  bantuan  keuangan  dari APBD provinsi dan APBD 

kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak 

ketiga.  Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk 

mendanai  seluruh  kewenangan  yang  menjadi  tanggung  jawab  Desa. Dana  

tersebut  digunakan  untuk  mendanai  penyelenggaraan kewenangan  Desa  yang  

mencakup  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan,  pemberdayaan  
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masyarakat,  dan  kemasyarakatan. Dengan  demikian,  pendapatan  Desa  yang  

bersumber  dari  APBN  juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan 

kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk 

mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas 

Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana  Desa  bersumber  dari  Belanja  

Pusat,  untuk  mengoptimalkan penggunaan  Dana  Desa,  Pemerintah  diberikan  

kewenangan  untuk menetapkan  prioritas  penggunaan  Dana  Desa  untuk  

mendukung program  pembangunan  Desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa. 

Penetapan  prioritas  penggunaan  dana  tersebut  tetap  sejalan  dengan 

kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. 

 Dalam perencanaan pembangunan Kepala Desa dan aparaturnya membuat 

sebuah kegiatan rutin untuk menetapkan tahapan yang dilakukan dalam 

pembangunan di Desa Dendun yang dinamakan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) Desa. Dimana Musrenbang Desa adalah forum 

musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Desa yang melibatkan para 

pelaku pembangunan di Desa. Musrenbang Desa memiliki tujuan Menampung 

dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah 

perencanaan pada tingkat bawahnya. Menetapkan prioritas kegiatan Desa yang 

akan dibiayai melalui alokasi dana Desa yang berasal dari APBD Desa maupun 

sumber dana lainnya. 



7 

 

 Tahapan Musrenbang adalah masyarakat di tingkat RT/RW dan kelompok 

masyarakat melaksanakan musyawarah. Kepala Desa menetapkan tim 

penyelenggara. Tim penyelenggara menyusun jadwal, mengumumkan jadwal, 

agenda dan tempat pelaksanaan secara terbuka paling lambat 7 (tujuh) hari 

sebelum pelaksanaan. Tim penyelenggara membuka pendaftaran peserta atau 

mengundang peserta. Dan Tim penyelenggara mempersiapkan sarana dan 

prasarana penunjang termasuk materi yang akan dibahas. 

 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman 

Alokasi Dana Desa salah satunya mengatur tentang Penggunaan alokasi dana desa 

yakni alokasi dana desa yang diterima Pemerintah Desa sejumlah 30% 

dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Kemudian alokasi dana desa yang diterima Pemerintah Desa sejumlah 70% 

dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan Bagi Belanja 

Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk  Biaya perbaikan sarana publik dari 

70% (tujuh puluh persen) Alokasi Dana Desa, yang antara lain dapat digunakan 

untuk Pembangunan, rehab dan pemeliharaan kantor/balai desa, rehab atau 

pemeliharaan  jalan desa, Pembangunan jalan, rehab atau pemiliharaan jembatan 

desa, rehab atau pemeliharaan sarana air bersih atau pembangunan, Pembangunan 

rehab atau pemeliharaan jaringan  irigrasi desa, Pembangunan rehab atau 

pemeliharaan prasarana ekonomi desa, Pembangunan, rehab atau pemeliharaan 

sanitasi lingkungan. 

Kepala desa selama ini sudah menjabat lebih dari 5 tahun namun 

masyarakat Desa dendun Kabupaten Bintan fasilitas infrastruktur yang sudah ada 
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dari tahun 2011-2013 adalah adanya sarana rumah ibadah, sarana pendidikan, 

sarana olahraga dan air bersih yang kesemuanya tersebut dalam kondisi baik, 

penerangan yang digunakan penduduk saat ini menggunakan listrik dengan 

kondisi yang baik. Namun ada beberapa hal yang belum dilengkapi seperti 

Prasarana  jalan darat yang ada di Desa Dendun juga belum memadai seperti yang 

terlihat dalam catatan profil desa dendun jalan desa yang hanya sepanjang 1,5 km 

serta belum di jalan aspal atau minimal jalan batu. Jalan yang menjadi akses 

masyarakat dendun hanya jalan tanah sepanjang 0,5km. Kemudian jembatan 

sebagai penghubung desa juga belum ada di Desa Dendun.  

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas maka masalah pokok yang menjadi 

pembahasan adalah pentingnya Peranan kepala desa dalam Pembangunan 

Infrastruktur Desa dendun Kabupaten Bintan. Desa dendun Kabupaten Bintan 

dipimpin oleh Kepala Desa (Kades), Kepala Desa bertugas memimpin 

penyelenggaraan pemerintah desa, membina kehidupan masyarakat desa, 

membina perekonomian, memelihara ketentraman dan ketertiban desa. Kemudian 

 kewajiban Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Badan 

Permusyawaratan Desa, serta menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan 

tugasnya kepada Bupati.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat serta 

meneliti dengan judul  “PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM 

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DENDUN KABUPATEN 

BINTAN TAHUN 2011-2013. 
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B. Landasan Teoritis 

 Istilah kepemimpinan berasal dari kata dasar “pimpin” yang artinya 

bimbingan atau tuntunan. Dari kata pimpin ditambah dengan kata kerja “me” 

sehingga timbulah kata”memimpin” yaitu orang yang berfungsi memimpin atau 

orang yang memimbing atau menuntun. Kegiatan manusia secara bersama-sama 

selalu membubuhkan kepemimpinan. Harus ada pemimpin demi sukses dan 

efisiensi kerja, termasuk sukses dan efisiensi organisasi. Banyak studi dan 

penelitian dilakukan orang untuk mempelajari masalah pemimpin dan 

kepemimpinan. Berhasil atau tidaknya didalam suatu organisasi tergantung 

bagaimana seorang pemimpin menjalankan perannya dengan cara mengajak para 

pegawainya untuk merasa memiliki terhadap pekerjaan yang ditekuninya. Hal ini 

dijelaskan oleh John Piffner dalam (Tjokroamidjojo 2000:110) yang 

mendefinisikan kepemimpinan adalah seni untuk mengkoordinasikan dan 

memberikan dorongan kepada individu-individu dan kelompok-kelompok yang 

dihendakinya. 

  Menurut Handoko (2001:294) “ Kepemimpinan merupakan kemampuan 

yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja 

memcapai tujuan dan sasaran”. Selain itu, harus ada parangkat peraturan-

peraturan yang mengatur anggota organisasi dalam melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan rencana dan demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan 

efisien. Menurut kartono (2003:62-63) menyatakan bahwa Peranan 

Kepemimpinan adalah sebagai berikut: 

“Kemampuan dan keterampilan teknis serta sosial pemimpin dalam 

menerapkan teori-teori kepemimpinan pada praktek kehidupan serta 
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praktek organisasi, yaitu: melingkupi konsep-konsep pemikiran, 

perilaku sehari-hari dan semua peralatan yang dipakai, dan yang 

termasuk dalam kategori teknik kepemimpinan ini antara lain: etika 

profesi, kebutuhan dan motivasi (manusia), dinamika kelompok, 

komunikasi, kemampuan pengambilan keputusan, keterampilan diskusi 

dan lainnya”. 

 

 Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah merupakan serangkaian kegiatan penataan berupa 

kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia 

bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan juga 

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Kepemimpinan mempengaruhi orang lain, bawahan, atau kelompok. 

b. Adanya kerjasama antara staf dan bawahan. 

c. Dalam upaya pencapain tujuan organisasi. 

 Sedangakan menurut Arifin (dalam Pamudji 1992:114-121), membagi 6 

peran yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin yaitu: 

1. Pematangan atau penyiapan pengikut 

Adalah peranan dalam hal penerangan maupun propaganda 

peranan penerangan ini dimaksudkan memberikan keterangan 

yang faktual kepada orang-orang sehingga mereka dapat 

memiliki pengertian yang mendalam mengenai suatu hal, yang 

menyebabkan timbulnya kemauan untuk mengikuti pemimpin 

sesuai dengan rasa hati dan akalnya. 

2. Human Relation 

Adalah peranan yang berkaitan dengan kegiatan memotivasi 

agar orang mau bergerak, yaitu pemimpin harus dapat 

memberikan bimbingan, menciptakan suasana kekeluargaan 

dan memberikan hadiah atau hukuman. 

3. Menjadi teladan 

Yaitu peranan dalam hal ini menjadi figur yang patut dicontoh 

dan diteladani bawahan, dengan cara menampilkan sikap atau 

perilaku dan ucapan yang baik, menjaga kehormatan sebagai 

pegawai serta mampu memberikan pengayoman kepada 

bawahan. 

4. Persuasi dan pemberian perintah 
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Yaitu  peranan yang menunjukkan dimana antara kedudukan 

pemimpin dan pengikut tidak terdapat batas-batas yang jelas, 

pemimpin tidak menggunakan kekuatan dan kekuasaan, 

sehingga orang-orang yang diajaknya bersedia mengikuti 

pemimpin dengan kemauan dan rasa tanggungjawabnya 

sendiri. 

5. Penggunaan system komunikasi yang cocok 

Yaitu bagaimana pemimpin melaksanakan dan menggunakan 

alat-alat komunikasi yang cocok sehingga apa yang terjadi 

maksud dan tujuannya dapat   diterima dengan jelas. 

6. Penyediaan fasilitas 

Apabila sekelompok orang sudah siap memenuhi ajakan si 

pemimpin, maka orang tersebut harus diberikan fasilitas atau 

kemudahan. Dengan demikian ia merasa diperhatikan dan 

berupaya untuk memenuhi apa yang akan menjadi perintah. 

Fasilitas tersebut antara lain: pemberian kesempatan mengikuti 

diklat, pemberian uang penyediaan anggaran, perlengkapan dan 

tempat kerja, waktu, dan perangsang yang menarik lainnya. 

 

 Peran adalah suatu fungsi atau kerja yang kita lakukan dalam suatu sistem 

tertentu. Dalam sebuah organisasi tentu saja peran-peran menjadi lebih kompleks 

dan sulit bergantung pada besar kecilnya organisasi tersebut dan tujuan-tujuan 

yang ingin dicapai. 

C. Hasil Penelitian 

1.  Pematangan atau penyiapan pengikut 

 Dari hasil wawancara dengan seluruh informan maka dapat dianalisa bahwa 

Kepala Desa Dendun selalu berkordinasi dengan aparatur desa dan masyarakat 

dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam manajemen Pelayanan Desa, 

penyerahan urusan sesuai dengan kebutuhan desa. Sementara itu, sebagai unit 

pelayanan publik, pemerintahan desa menghadapi keterbatasan kapasitas 

manajemen administratif (kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur 

desa yang berpengaruh pada produktifitas dan kreatifitas aparatur desa). Hal ini 

merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat pembangunan desa sehingga 
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dibutuhkan koordinasi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Tidak hanya 

koordinasi pemimpin juga dituntuk untuk memiliki kemampuan seperti 

kemampuan dalam penguasaan seni dan teori kepemimpinan, selain itu 

kemampuan dalam menyusunan peraturan desa, kemampuan dalam pengambilan 

keputusan kemampuan dalam negosiasi, dan Kemampuan dalam manajemen 

konflik dengan berkoordinasi dengan seluruh aparatur desa. 

2. Human Relation 

 Dari hasil wawancara dengan informan diatas dan dari observasi yang 

dilakukan maka dapat dianalisa bahwa organisasi lokal dapat memberi sumbangan 

dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan jaIan meyediakan informasi yang 

mendalam mengenai kondisi desa dan kemungkinan-kemungkinan yang ada, 

sehingga agen-agen pemerintah pusat dapat mengelolanya. Di samping itu, 

lembaga desa dapat menilai kebijakan secara umum dan menentukan prioritas 

untuk kebutuhan dan situasi khusus. Dalam cara ini, mereka dapat berpartisipasi 

dalam perencanaan pembangunan desa dan dalam rangka menentukan tujuan-

tujuan. Di samping peran ini, lembaga lokal juga dibutuhkan dalam rangka 

menggunakan sumber daya yang disediakan oleh pemerintah pusat secara efektif 

dan untuk pengerahan sumber daya daerah dalam proses pembangunan desa. 

3.  Menjadi Teladan 

 Dari hasil wawancara dengan seluruh informan dan observasi yang dilakukan 

dilapangan dapat dianalisa bahwa Kepala Desa sudah mampu untuk 

menyelesaikan persoalan yang ada dan menjadi pengayom bagi maasyarakatnya. 

Apapun yang selama ini dilakukan oleh Kepala Desa dalam mengelola desa dan 
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mengatur warganya sudah tentu diharapkan membawa perubahan yang berarti 

dalam rangka kemajuan desa itu sendiri. Perkembangan era reformasi saat ini 

telah memberikan kewenangan yang lebih kepada Kepala Desa dan perangkat-

perangkat yang ada di dalam desa dalam menata pemerintahannya yang sesuai 

dengan semangat dan harapan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri 

terutama yang berhubungan dengan pemerintahan desa. 

4.  Persuasi dan Pemberian Perintah 

 Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan maka dapat dianalisa 

bahwa di Desa Dendun pemimpin desa masih perlu sesering mungkin untuk 

mengawasi aparatur desa dalam bekerja. Dan mengarahkan aparatur desa dalam 

bekerja agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini 

juga diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan yang mana dapat diketahui 

juga masih perlu dilakukan pengawasan oleh kepala desa terhadap aparatur desa 

dalam bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa. Aparatur desa bertugas 

melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik, masyarakat 

merupakan seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang-

perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai 

penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung 

sehingga dibutuhkan aparatur desa yang dapat bekerja dengan baik agar tujuan 

pelayanan publik tersebut dapat tercapai. 

5.  Penggunaan Sistem Komunikasi yang Cocok 

 Dari hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa 

Kepala desa sudah menciptakan hubungan yang baik dengan anggotanya, hal ini 
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sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh informan diatas yang mana 

pimpinan dan bawahan sudah menunjukkan hubungan yang baik. Kepala desa 

dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin sudah seharusnya 

memberikan dan menciptakan hubungan yang baik dalam bekerja, hal ini 

dikarenakan agar pekerjaan dan tujuan dari pekerjaan tersebut tercapai dan 

berjalan dengan baik. karena hubungan yang baik akan memberikan lingkungan 

kerja yang kondusif. 

6.  Penyediaan Fasilitas 

 Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa, Kepala Desa Dendun sudah sering melakukan kegiatan seperti pelatihan 

kepada masyarakat terkait dengan setiap kebijakan yang baru untuk dijalankan 

yang berhubungan dengan khalayak banyak. Khusus untuk masyarakat memang 

sangat dibutuhkan pelatihan dengan pertimbangan tingkat pendidikan yang 

relative rata-rata masih rendah maka untuk menunjang setiap kebijakan 

pemberdayaan masyarakat diperlukanlah pelatihan khusus agar para nelayan dapat 

mudah mengerti dan mengimplementasikan untuk apa, dan apa tujuan kebijakan 

yang dibuat oleh Kepala Desa Dendun. Hanya saja kendala yang ditemukan 

adalah sumberdaya manusia yang ahli dan terampil dibidang yang sesuai dengan 

pelatihan yang diadakan sangat sulit ditemukan untuk menjadi pemateri untuk 

para masyarakat, tentu saja pemateri harus menguasai tentang pengelolaan 

pemberdayaan, ekonomi pedesaan dan pembangunan. 
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D. Penutup 

1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

Kepala Desa Dendun sudah berperan dalam Perencanaan Pembangunan 

Infrastruktur Desa Dendun Kabupaten Bintan Tahun 2011-2013. Hal ini dapat 

dilihat dari Kepala Desa Dendun selalu berkoordinasi dengan aparatur desa untuk 

merumuskan rancangan pembangunan di Desa Dendunserta bersama mengawasi 

pelaksanaan pembangunan. Jika terjadi suatu permasalahan maka Kepala Desa 

bersama aparatur desa akan menyelesaikan dengan mengadakan rapat. 

Kepala Desa sudah mampu untuk menjalin hubungan baik dengan lembaga 

yang ada di Desanya. Ini dapat dilihat dari setiap dukungan yang dilakukan oleh 

kepala desa terhadap kegiatan yang dilakukan. Setelah melakukan pendekatan 

seharusnya ikut membina organisai atau lembaga yang ada di Desanya agar dapat 

bersama-sama sejalan dengan tujuan awal yaitu bagaimana membangun Desa 

Dendun agar dapat lebih maju lagi. 

Kepala Desa sudah mampu untuk menyelesaikan persoalan yang ada dan 

menjadi pengayom bagi maasyarakatnya. Apapun yang selama ini dilakukan oleh 

Kepala Desa dalam mengelola desa dan mengatur warganya sudah tentu 

diharapkan membawa perubahan yang berarti dalam rangka kemajuan desa itu 

sendiri. Perkembangan era reformasi saat ini telah memberikan kewenangan yang 

lebih kepada Kepala Desa dan perangkat-perangkat yang ada di dalam desa dalam 

menata pemerintahannya yang sesuai dengan semangat dan harapan dari peraturan 
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perundang-undangan itu sendiri terutama yang berhubungan dengan pemerintahan 

desa. 

Kepala Desa Dendun sudah sering melakukan kegiatan seperti pelatihan 

kepada masyarakat terkait dengan setiap kebijakan yang baru untuk dijalankan 

yang berhubungan dengan khalayak banyak. Khusus untuk masyarakat nelayan 

memang sangat dibutuhkan pelatihan dengan pertimbangan tingkat pendidikan 

yang relative rata-rata masih rendah maka untuk menunjang setiap kebijakan 

pemberdayaan masyarakat nelayan diperlukanlah pelatihan khusus agar para 

nelayan dapat mudah mengerti dan mengimplementasikan untuk apa, dan apa 

tujuan kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa Dendun. 

Namun masih ada yang perlu diperhatikan yaitu masih lemahnya pengawasan 

yang dilakukan oleh kepala desa dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa. 

Pelaksanaan pengawasan bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung 

seperti kepala desa bisa mengawasi lewat laporan dari aparatur desa atau terjun 

langsung kelapangan untuk melihat pembangunan yang sedang dilaksanakan 

seperti pembangunan fisik dan infrastruktur desa. Dari hasil obeservasi yang 

dilakukan dilapangan juga dapat diketahui bahwa kepala desa perlu meningkatkan 

pengawasan terhadap jalannya pembangunan pada Desa Dendun dan yang tidak 

kalah pentingnya adalah pengawasan Kepala Desa dalam hal pemungutan pajak 

bumi dan bangunan. Dengan memperhatikan pembiayaan Pajak Bumi dan 

Bangunan di dalam upaya pembangunan, dirasakan perlu adanya upaya 

pengembangan dalam memaksimalkan pendapatan pemungutan pajak pada 

tingkat desa. 
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2. Saran 

Adapun yang dapat diberikan kepada Kepala desa agar dapat berperan lebih 

baik lagi, yaitu seharusnya pemimpin sering melakukan pengawasan tidak hanya 

dalam pembangunan tetapi juga pada sumber-sumber pendapatan yang dapat 

menunjang pembangunan. Kepala Desa agar dapat lebih sering melibatkan 

masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan agar dapat mengetahui secara 

langsung apa yang dibutuhkan masyarakat desa Dendun 
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