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A B S T R A K 

 

 Kepala desa mempunyai peranan dan juga kedudukan yang sangat penting 

dalam pemerintahan desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan 

pemerintahan yang ada di desa. Seorang kepala desa merupakan penyelenggara 

dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan 

pembangunan di dalam wilayahnya. Kepala Desa memposisikan diri sebagai 

pemimpin. Ia harus dapat mendorong dan meningkatkan semangat kerja aparatur 

desa agar dapat membangunan desa. Dalam kegiatan pembinaan aparatur desa, 

peran yang dilakukan Kepala Desa sebagai motivator yang merupakan 

penyemangat aparatur untuk terus meningkatkan kemampuan dalam 

penyelenggaraan segala urusan pemerintahan desa. 

 

 Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui Peran Kepala 

Desa Dalam Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Desa Tembeling 

Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan 2013. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini informan 

terdiri dari tujuh orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.  

 

 Dari hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Kepala Desa 

sudah baik dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Di Desa Tembeling 

Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan 2013. Namun masih ada beberapa hal 

yang dapat menghambat penyelenggaraan urusan pemerintahan seperti lembaga 

lokal dapat memainkan peran kritis dalam mengawasi pemerintahan desa. 

Kemajuan Desa Tembeling nampak dari kegiatan yang pernah di selenggarakan 

kaum muda dan selalu berorientasi pada dukungan dari masyarakat dan perangkat 

desa tidak terkecuali dari Kepala Desa. 

 

Kata Kunci : Peran Kepala Desa 
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A B S T R A C T 

  

 

The village head has a role and is also a very important position in the 

village administration. He is the leader of the running system of government 

affairs in the village. A village head is the organizer as well as responsible for the 

running wheels of government and development in the region. The village head 

position yourself as a leader. He should be able to encourage and increase the 

morale of the apparatus in order to develop their village village. In development 

activities village officials, who performed the role as the village chief motivator is 

encouraging officers to continue to improve the capacity to administer the affairs 

of the village administration. 

 

 The purpose of this research is essentially to determine Role In organize 

Village Head of Government Affairs in the village of Teluk Tembeling Bintan 

Bintan regency, 2013. In this study, the authors use a type of qualitative 

descriptive study. In this study informants consisted of seven people. Data 

analysis techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis 

techniques. 

 

From the results it can be concluded that the role of both the village chief 

has held government affairs Tembeling In the village of Teluk Bintan Bintan 

regency 2013. But there are still some things that can hinder the implementation 

of government affairs such as local agencies can play a critical role in overseeing 

the administration of the village. Progress Village Tembeling visible from 

activities that once held the young and always oriented to the support of the 

community and the village is no exception from the village head. 

 

 

 

Keywords: The role of village chief 
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PERAN KEPALA DESA DI DESA TEMBELING KECAMATAN TELUK 

BINTAN KABUPATEN BINTAN 2013 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di desa. Oleh karena itu kepala 

desa bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di desa. Selain 

pemimpin dalam roda pemerintahan, kepala desa juga memiliki peranan penting 

dalam pembangunan yang ada di desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 

(1) PP Nomor 72 Tahun 2005 pembangunan desa menjadi tanggung jawab kepala 

desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan. Sehingga maju suatu desa tergantung dari sosok pemimpin yang 

ada di desa tersebut. 

 Urusan otonomi desa atau rumah tangga desa kewenangan yang melekat pada 

pemerintah desa. Urusan otonomi atau rumah tangga desa merupakan urusan 

pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan budaya 

desa yang dijaga, diatur dan dipelihara serta dikembangkan dalam kehidupan 

masyarakat desa. Urusan rumah tangga atau otonomi desa bersifat adat, tradisi dan 

budaya yang melekat di desa yang setiap daerah berbeda, karena perbedaan adat 

dan budayanya, sehingga urusan rumah tangga desa sangat dipengaruhi oleh 

kapasitas pemerintah desa, kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 

peran serta masyarakat maupun pembinaan dalam pemerintah desa 

bersifat decision (keputusan politik) dan responsible (administrasi pemerintah 

desa). 
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 Pemerintahan desa dalam kewenangan politiknya untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat di desanya salah satu bentuknya dalam 

mengatur pemerintahan dan masyarakatnya melalui kebijakan pemerintahan desa 

berbentuk Peraturan Desa (Perdesa), misalnya, pungutan desa, dan lain 

sebagainya. Sedangkan, pemerintah desa dalam kewenangan administratif untuk 

menyelenggarakan administrasi pemerintah desa bagi kepentingan pelayanan 

masyarakat melalui pengaturan, mengelola dan pembinaan organisasi perangkat 

desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik desa  (BUMD), 

Perancanaan Pembangunan Desa dan APB desa. 

 Pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan untuk melaksanakan 

berdasarkan kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada 

desa. Urusan pemerintah daerah tersebut yang secara langsung dapat 

meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di desa melalui Peraturan 

Daerah dan penyerahannya dari pemerintah daerah yang bersangkutan. 

 Kepala desa mempunyai peranan dan juga kedudukan yang sangat penting 

dalam pemerintahan desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan 

pemerintahan yang ada di desa. Seorang kepala desa merupakan penyelenggara 

dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan 

pembangunan di dalam wilayahnya. Kepala Desa memposisikan diri sebagai 

pemimpin. Ia harus dapat mendorong dan meningkatkan semangat kerja aparatur 

desa agar dapat membangunan desa. Dalam kegiatan pembinaan aparatur desa, 

peran yang dilakukan Kepala Desa sebagai motivator yang merupakan 

penyemangat aparatur untuk terus meningkatkan kemampuan dalam 
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penyelenggaraan segala urusan pemerintahan desa. Dalam kegiatan pembinaan 

administrasi desa, Kepala Desa berperan dalam mengadakan pelatihan, 

mengawasi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam 

meningkatkan kinerja aparatur desa dalam berbagai bidang. 

 Desa Tembeling merupakan salah satu Desa yang dipimpin oleh seorang 

kepala desa yang sudah memimpin lima tahun jika dibandingkan dengan Desa 

terdekatnya yaitu Bintan Buyu, Desa Tembeling sudah lebih maju selangkah. 

Pada Desa Bintan Buyu Semenjak Periode Kepala Desa ini tidak ada 

perkembangan, kegiatan berkurang, pembangunan tidak ada, hal ini berbanding 

tebalik dengan Desa Tembeling yang sudah mengalami kemajuan perlahan hal ini 

salah satunya didasari dengan adanya peran Kepala Desa. Walaupun Berdasarkan 

uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat serta meneliti dengan judul 

“PERAN KEPALA DESA DI DESA TEMBELING KECAMATAN TELUK 

BINTAN KABUPATEN BINTAN 2013” 

B. Landasan Teoritis 

 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.  Peranan sangat penting didalam suatu organisasi, sebab 

peranan merupakan suatu konsep prilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam 

masyarakat atau seorang pemimpin kepada bawahannya sesuai dengan norma-

norma.  
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 Peran pemimpin menurut Gunadi (2010-32) yaitu : 

1. Peran sesuai dengan uraian pekerjaan. Artinya pemimpin memiliki peran 

yaitu tanggungjawab dan tugas yang harus dilakukan. Job description 

terdiri beberapa bagian yaitu tanggungjawab sebuah posisi, tugas-tugas 

spesifik yng dilakukan, penjelasan tentang resiko pekerjaan, hak-hak dan 

wewenang jabatannya dan lain-lain. 

2. Peran Pemimpin dalam membuka kesempatan dan pengarahan. Artinya 

seorang pemimpin dituntut untuk mengembangkan volume usahanya dan 

sekaligus bagi kelompoknya. Untuk itulah pemimpin harus memiliki 

perspektif yang jauh kedepan. 

3. Peran mengkoordinasikan, membagi pekerjaan dan orang. artinya dalam 

kelompok terdiri dari beberapa orang sehingga dibutuhkan pengaturan 

tugas dan wewenang yang sistematis. Hal ini dibutuhkan agar pelaksanaan 

pekerja dapat dilakukan dengan teratur dan rapih. 

4. Peran memberi teladan dan melayani. Artinya pemimpin bekerja keras 

untuk kepentingan kelompoknya. Pemimpin memberikan teladan dan 

berada dibarisan paling depan untuk memberikan pengorbanan bagi 

kemajuan kelompok. 

5. Peran memotivasi dan menghargai. Artinya partisipasi para pemimpin bagi 

unitnya masing-masing juga menjadi salah satu hal yang dapat memotivasi 

bawahannya. Anggota yang merasa setiap menemui kesulitan dapat 

mengandalkan atasannya untuk memberikan jalan keluar akan merasa 

memperoleh semangat tambahan karena masalah yang dihadapi dapat 

dengan cepat dipecahkan. 

6. Peran mengevaluasi dan menghukum. Artinya dalam banyak hal manusia 

adalah makhluk sosial, berakal budi yang cenderung berbuat baik namun 

sebagian kecil berbuat malas. Bagi mereka biasanya sistem motivasi 

dengan memberikan reward atau penghargaan tidaklah efektif untuk itu 

biasanya sistem punishment atau hukuman yang lebih efektif.  

 

 Membawakan peran berarti menduduki suatu posisi sosial dalam 

masyarakat. Dalam hal ini pelaku peran harus patuh pada norma sosial, tuntutan 

sosial dan kaidah-kaidah. Suhardono dalam buku Teori, Peran, Konsep, Definisi 

dan implikasinya (1994:10) mengatakan bahwa sebenarnya istilah peran sudah 

dengan sendirinya diperlakukan secara perspektif (sebagai patokan) artinya 

menunjukkan pada perilaku yang menunjukkan keharusan untuk dibawakan. 

Patokan yang dianut secara tak kasat mata disebut sebagai norma sedangkan yang 

di anut secara kasat mata adalah tuntutan. 
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 Definisi kata peran banyak yang menimbulkan silang pendapat di antara 

para pakar, namun makna definisi yang paling disepakati adalah peran merupakan 

seperangkat patokan yang membatasi perilaku apa yang mesti dilakukan 

seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu. Menurut Poerwadarminta dalam 

kamus bahasa Indonesia (2005:753), peranan adalah segala sesuatu yang menjadi 

bagian/ memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya segala sesuatu 

hal/peristiwa. Soekanto (2002:269) menyatakan bahwa peranan mencakup tiga 

hal, yaitu : 

a. Peranan mencakup norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat, peranan ini merupakan rangkaian 

dalam peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

masyarakat. 

b. Peranan adalah suatu konsep tentang perihal apa yang dapat dilakukan 

oleh individu sebagai masyarakat dan organisasi. 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dari 

struktur sosial. 

 

 Berbicara tentang peranan secara implisit berarti kita berbicara tentang 

tugas dan fungsi. Ditinjau dari makna etimologinya, tugas merupakan suatu 

kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

sedangkan fungsi adalah merupakan jabatan atau kedudukan dalam melaksanakan 

suatu tugas tertentu. Jadi jelas antara tugas dan fungsi mempunyai hubungan yang 

erat. 
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2. Kepemimpinan 

 Menurut kartono (2005:62-63) menyatakan bahwa Peranan Kepemimpinan 

adalah sebagai berikut: 

“Kemampuan dan keterampilan teknis serta sosial pemimpin dalam 

menerapkan teori-teori kepemimpinan pada praktek kehidupan serta 

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 pencaiapan tujuan organisasi. 

 Hal ini juga di dukung oleh pendapat Samsuddin (2006:293) yang 

menyebutkan bahwa didalam melaksanakan peranan kepemimpinan seseorang 

yang harus mampu memimpin masyarakat untuk mencapai tujuannya dengan 

beberapa hal meliputi: 

1. Keinginan untuk menerima tanggungjawab, yaitu seorang 

pemimpin yang menerima kewajiban untuk mencapai suatu 

tujuan berarti bersedia bertanggungjawab pada pimpinannya 

atas segala hal yang dilakukan bawahannya. 

2. Kemampuan untuk “perceptive”. Yaitu kemapuan untuk 

mengamati atau menemukan kenyataan dari suatu lingkungan. 
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3. Kemapuan untuk bersikap objektif, yaitu kemampuan untuk 

melihat suatu peristiwa atau masalah secara rasional. 

4. Kemampuan untuk menentukan prioritas yaitu, seorang 

pemimpin yang pandai adalah seseorang yang mempunyai 

kemampuan untuk memiliki dan menentukan hal yang penting 

dan hal yang tidak penting. 

5. Kemampuan untuk berkomunikasi, yaitu kemampuan untuk 

memiliki dan menerima informasi merupakan keharusan bagi 

pemimpin. 

 

C. Hasil Penelitian 

1.  Peran pemimpin sesuai dengan uraian pekerjaan 

 Berdasarkan pengamatan serta jawaban yang diberikan responden dapat 

dianalisis bahwa masih sebagian kecil atau belum keseluruhan pegawai yang 

diberikan kesempatan untuk untuk meningkatkan pengetahuannya terhadap tugas-

tugas, baik itu melalui seminar, simposium dan sosialisasi aturan kerja dalam 

tugas pengelolaan keuangan desa, pengelolaan administrasi dan kepegawaian serta 

penyusunan program kerja.  

 Sebab fakta yang terlihat selama ini pada kantor Desa Tembeling, pegawai 

yang diberikan kesempatan untuk mengikuti seminar-seminar, simposium ataupun 

sosialisasi itu paling banyak jumlahnya 2 orang atau 3 orang pegawai. Dan 

pegawainya pun yang itu-itu saja orangnya yaitu staf yang dekat dengan pimpinan 

atau kepala desa dan tidak diberi kesempatan kepada pegawai lain, pada hal 

seharusnya pemberian program peningkatan pengetahuan pegawai itu harus 

merata kepada seluruh staf yang ada, serta berdasarkan kepada kemampuan teknis 

yang dimiliki staf dan berdasarkan bagian atau unit kerja yang ada. 
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2.  Peran Pemimpin dalam membuka kesempatan dan pengarahan 

 Dari hasil wawancara dengan informan 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. 

 Sama pentingnya, organisasi-organisasi seperti itu dapat memainkan peran 

yang signifikan dengan menyediakan input-input produksi yang dibutuhkan dan 

pelayanan kepada petani, sama halnya dalam mengelola input-input yang beragam 

serta pelayanan yang berasal dari saluran yang bermacam-macam dalam suatu 

sistem kelembagaan. Oleh karena itu, lembaga lokal dapat memainkan peran kritis 

dalam mengawasi pemerintahan desa. Kemajuan Desa Tembeling nampak dari 

kegiatan yang pernah di selenggarakan kaum muda dan selalu berorientasi pada 

dukungan dari masyarakat dan perangkat desa tidak terkecuali dari Kepala Desa. 

3.  Peran mengkoordinasikan, membagi pekerjaan dan orang. 

 Dari hasil wawancara dengan seluruh informan maka dapat dianalisa bahwa 

Kepala desa Tembeling selalu berkordinasi dengan aparatur desa dan masyarakat 
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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 

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.  

 Dari hasil observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa kepala desa sudah 

melakukan koordinasi dengan apratur desa pada setiap pelaksanaan pembangunan 

yang ada di desanya mulai dari menyusun rencana dalm hal ini musrenbang 

sampai dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa beserta aparatnya adalah sebagai 

administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah 

kekuasaannya. Karena itu, peranan mereka demikian penting dan banyak 

menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Oleh sebab itu diperlukan 

aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan 

tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 
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4.  Peran memberi teladan dan melayani 

 Dari hasil wawancara dengan seluruh informan diatas maka dapat diketahui 

bahwa di Desa Tembeling, kepala desa sudah mampu menggerakan masyarakat 

desa untuk berpartisipasi. Walaupun dimulai dari hal yang kecil seperti gotong 

royong. Kembali juga berdasarkan observasi yang dilakukan dapat diketahui 

bahwa partisipasi masyarakat juga merupakan faktor penting untuk kemajuan 

desa. Pada tahap pembangunan biasanya peranan pemerintah biasanya besar. 

Kegiatan pembangunan sebagian besar adalah usaha pemerintah. Bahkan di 

negara yang menganut sosialisme yang murni, seluruh kegiatan pembangunan 

adalah tanggungjawab Pemerintah. Namun dalam keadaan negara berperan 

besarpun, partisipasi masyarakat di perlukan untuk menjamin berhasilnya 

pembangunan. Pembangunan daerah disadari merupakan tanggung jawab bersama 

antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat, sedangkan pemerintah Pusat dan 

Propinsi berperan sebagai pendukung dan pembina. Sebagai konsekuensinya, 

partisipasi masyarakat merupakan bagian yang penting dari suatu program 

pembangunan. 

5.  Peran memotivasi dan menghargai 

 Dari pernyataan informan dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan 

pekerjaan pegawai pada kantor Desa Tembeling jarang sekalin dilakukannya 

pemberian penghargaann kepada pegawai, hal ini tentu saja sangat berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja pegawai yang mana dalam pelaksanaan pekerjaanya 

pegawai akan sangat merasa puas jika diberikan penghargaan baik itu dalam 

pujian maupun pemberian imbalan dalam bentuk materi. 
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6.  Peran mengevaluasi dan menghukum. 

 Dari hasil wawancara yang dilakukan maka dapat dianalisa bahwa di Desa 

Tembeling 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. 

D. Penutup 

1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Kepala Desa 

sudah baik dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Di Desa Tembeling 

Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan 2013. Namun masih ada beberapa hal 

yang dapat menghambat penyelenggaraan urusan pemerintahan seperti lembaga 

lokal dapat memainkan peran kritis dalam mengawasi pemerintahan desa. 

Kemajuan Desa Tembeling nampak dari kegiatan yang pernah di selenggarakan 
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kaum muda dan selalu berorientasi pada dukungan dari masyarakat dan perangkat 

desa tidak terkecuali dari Kepala Desa.  

 Kepala desa Tembeling 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 

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.  

Masih sebagian kecil atau belum keseluruhan pegawai yang diberikan 

kesempatan  untuk meningkatkan pengetahuannya terhadap tugas-tugas, baik itu 

melalui seminar, simposium dan sosialisasi aturan kerja dalam tugas pengelolaan 

keuangan desa, pengelolaan administrasi dan kepegawaian serta penyusunan 

program kerja. pada hal seharusnya pemberian program peningkatan pengetahuan 

pegawai itu harus merata kepada seluruh staf yang ada, serta berdasarkan kepada 

kemampuan teknis yang dimiliki staf dan berdasarkan bagian atau unit kerja yang 

ada.  
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Di Desa Tembeling 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. 

2. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan kepada Kepala desa dan aparatur Desa 

Tembeling adalah sebagai berikut : 

1. Aparatur desa perlu diberikan pelatihan,maupun sosialisasi yang dapat 

mendukung pelaksanaan pekerjaannya agar dapat mengurus segala urusan 

kepemerintahan dengan lebih baik khususnya dalam melayani masyarakat. 

2. Kepala Desa hendaknya sering melakukan pengawasan agar para aparatur 

desa dapat menjalankan urusan kepemerintahannya dengan baik sesuai 

dengan pembagian kerjanya masing-masing 
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3. Perlu adanya penghargaan yang diberikan kepala desa kepada aparatur 

desa yang berprestasi agar dapat memotivasi aparatur desa dapat bekerja 

lebih baik lagi. 

4. Untuk aparatur desa sebaiknya memiliki rasa kesadaran yang tinggi untuk 

membantu kepala desa dalam memanjukan desa Tembeling dengan 

bekerja secara baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku 

5. Kepada masyarakat juga harus ikut dalam mengawasi aparatur desa dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan memberikan ide, masukan 

maupun kritik demi kemajuan Desa Tembeling. 
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