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ABSTRAK 

 

  Peranan kepala desa sebagai pimpinan di wilayah Desa Tebang dalam 

memajukan pembangunan desa mengalami suatu kendala yang penulis temui di 

lapangan, hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala masalah sebagai berikut: 

Dalam merencanakan pembangunan desa seperti pembangunan jalan pelantar 

yang menghubungkan rumah penduduk yang tinggal di kawasan pesisir pantai di 

Desa Tebang tersebut, kepala desa beserta stafnya kurang optimal dalam 

memperhatikan aspirasi masyarakat yang di salurkan melalui BPD (Badan 

Permusyawaratan Desa). Minimnya tingkat sosialisasi dari pemerintah Desa 

Tebang kepada masyarakat yang ada di desa tersebut, Dalam pelaksanaan 

pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Tebang hanya bersifat 

stagnan atau tetap khususnya dari segi kualitas, maksudnya adalah bahwa 

pemerintah Desa Tebang dalam membangun jalan yang menggunakan semenisasi 

hanya dilakukan di wilayah tertentu saja dan selalu memfokuskan pada wilayah 

tersebut dan lain-lain. 

  Tujuan penelitian : Untuk mengetahui Peranan Kepala Desa Dalam 

Memajukan Pembangunan Desa Tebang Kecamatan Palmatak Kabupaten 

Kepulauan Anambas Tahun 2013. Jenis Penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi 

Penelitian adalah di Desa Tebang Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan 

Anambas. Informan pada penelitian ini berjumlah 13 orang, dan menjadikan 

Kepala Desa Tebang Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas 

sebagai informan kunci. Kesimpulannya adalah Berdasarkan hasil temuan dalam 

penelitian ini, Peranan Kepala Desa Dalam Memajukan Pembangunan Desa 

Tebang Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 

berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan dari jawaban yang di paparkan melalui 

hasil wawancara observasi atau pengamatan langsung yang dilaksanakan oleh 

peneliti di lapangan sewaktu mengadakan penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Peranan, Kepala Desa, Pembangunan Desa

.  
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PENDAHULUAN 

 

 Pemerintah merupakan suatu 

kunci pokok bagi suatu negara 

karena tanpa adanya pemerintah 

maka tidak ada yang mengatur serta 

mengurus warga masyarakat. 

Disamping itu juga pemerintah 

merupakan salah satu syarat dari 

terbentuknya suatu negara. Secara 

etimologi pemerintah adalah segala 

kegiatan atau usaha yang 

terorganisir, yang bersumber pada 

kedaulatan dan berlandasan dasar 

negara mengenai rakyat/penduduk 

dan wilayah (negara) demi 

tercapainya tujuan negara.  

 Pada prinsipnya bahwa 

pemerintah itu kegiatan dari 

sekelompok man                usia untuk 

tujuan bersama yang dilakukan 

dengan kerja sama (atau sebagai 

usaha bersama) dan pembagian kerja 

dibawah suatu pimpinan. Jadi jika 

kita lihat pengertian pemerintah dari 

pendekatan segi bahasa terhadap kata 

“Pemerintah” atau “Pemerintahan” 

ternyata kedua kata tersebut berasal 

dari suku kata “Perintah” yang 

berarti sesuatu yang harus dilakukan. 

Adapun fungsi-fungsi pemerintah 

yang sangat penting dan merupakan 

kewaiiban pemerintah yang harus 

dilaksanakan terhadap seluruh 

komponen masyarakat adalah : 1. 

Pelayanan, 2. Pemberdayaan dan 3. 

Pembangunan. 

 Apabila kita lihat dari fungsi 

pemerintah tersebut maka begitu 

vital keberadaan suatu pemerintah 

dalam suatu negara. Begitu juga 

dengan pemerintah desa yang 

merupakan perpanjangan tangan dari 

pemerintah kabupaten untuk 

memberikan pelayanan, 

pemberdayaan serta pembangunan di 

desa tersebut. Disamping itu juga 

desa merupakan ujung tombak 

pemerintah pusat yang langsung 

berhadapan dengan rakyat. 

 Disamping itu pemeliharaan dan 

tingkat kepedulian masyarakat 

terhadap sarana dan prasarana yang 

telah di bangun dengan 

menggunakan dana baik dari APBD 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

maupun PNPM-Mandiri Perdesaaan 

yang bersumber dari APBN yang ada 

di Desa Tebang terkesan tidak 

terawat misalnya saluran drainase 

atau MCK (Mandi, Cuci dan Kakus ) 

untuk umum sebagian bangunannya 

sudah banyak yang retak dan 

banyaknya coret-coret di dinding 

bangunan MCK tersebut dan 

kondisinya sudah tidak layak untuk 

digunakan sehingga hal tersebut 

menyebabkan warga disekitar sarana 

dan prasarana tersebut mengalami 

kesulitan dalam melaksanakan 

aktivitas sehari-hari terutamanya 

kaum ibu rumah tangga. 

 Berdasarkan uraian tersebut 

maka menjadi dasar bagi peneliti 

untuk melakukan penelitian dengan 

judul sebagai berikut: ”Peranan 

Kepala Desa Dalam Pembangunan 

Desa Tebang Kecamatan Palmatak 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

Tahun 2013”. 
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PERANAN KEPALA DESA 

DALAM MEMAJUKAN 

PEMBANGUNAN DESA 

TEBANG KECAMATAN 

PALMATAK  

KABUPATEN KEPULAUAN 

ANAMBAS TAHUN 2013 

 

 

B. Hasil Analisa Mengenai 

Peranan Kepala Desa Dalam 

Memajukan Pembangunan 

Desa Tebang Kecamatan 

Palmatak Kabupaten 

Kepulauan Anambas Tahun 

2013. 
4.1. Ketenagakerjaan merupakan 

salah satu aspek yang penting 

dan perlu diperhatikan oleh 

seorang kepala desa dalam 

rangka menjalankan peranan 

sebagai seorang pemimpin 

yang melaksanakan 

pembangunan desa dan hal 

tersebut meliputi indikator : 

4.1.1. Ketersediaan lapangan 

pekerjaan yang mencukupi. 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan masing-masing informan 

mengenai ketersediaan lapangan 

pekerjaan yang mencukupi 

diantaranya sebagai berikut: 

Berikut ini merupakan 

tanggapan atau jawaban yang 

diberikan oleh informan I.1 

(Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) 

Desa Tebang) mengenai 

ketersediaan lapangan pekerjaan 

yang mencukupi didapati 

hasilnya sebagai berikut :  

“Ya, tentu saja hal itu 

merupakan bagian dari 

peranan kepala desa selaku 

pimpinan di desa ini, apabila 

lapangan pekerjaan tersedia 

maka hal itu dapat 

menunjukkan bahwa desa 

tersebut termasuk desa yang 

mandiri dan menunjukkan 

bahwa kepala desa nya 

mampu menjalankan 

peranannya dengan baik ”. 

(Senin, 03-08-2015). 

 

Kemudian hal senada juga di 

ungkapkan oleh informan I.2 

(Ketua RW 1 Desa Tebang) 

mengenai ketersediaan lapangan 

pekerjaan yang mencukupi 

hasilnya sebagai berikut :  

“Dalam hal ini memang 

kepala desa tebang telah 

berupaya semaksimal 

mungkin dalam rangka 

menyediakan lapangan 

pekerjaan bagi penduduk di 

desa kami ini, walaupun 

pekerjaan yang diupayakan 

oleh kepala desa pada sektor 

informal namun setidaknya 

warga masyarakat yang tidak 

memiliki pendidikan yang 

tinggi namun mempunyai 

keahlian di bidang tertentu 

maka mereka bisa bekerja 

seperti adanya pabrik es batu 

yang dikelola oleh koperasi 

desa, pembesaran ikan laut 

seperti kerapu, dan napoleon 

yang dapat menyerap banyak 

tenaga kerja tentunya”. 

(Jumat, 07-08-2015). 

  

Disamping itu juga dilakukan 

wawancara dengan informan I.3. 
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(Ketua RT 2 RW 1) mengenai 

ketersediaan lapangan pekerjaan 

yang mencukupi dan didapati 

hasilnya sebagai berikut :  

“Saya kira kepala desa tebang 

bisa dikatakan ada kemajuan 

lah dari tahun ke tahun 

khususnya dalam hal 

penyediaan lapangan 

pekerjaan karena di desa 

tebang ini banyak potensi 

yang dapat digali dan 

dijadikan sumber mata 

pencaharian bagi warga 

masyarakat yang ada di sini 

walaupun tidak secara formal 

namun setidaknya bisa 

memberikan hasil dan dapat 

menggerakkan perekonomian 

masyarakat yang ada saat 

ini”. (Rabu, 05-08-2015).  

 

  Sehingga dapat di analisa dari 

hasil wawancara dengan masing-

masing informan mengenai 

ketersediaan lapangan pekerjaan 

yang mencukupi hasilnya hampir 

keseluruhan informan 

menyatakan bahwa hal tersebut 

merupakan bagian dari peranan 

kepemimpinan Kepala Desa 

Tebang, dimana dalam 

menyediakan lapangan pekerjaan 

bagi warga masyarakat yang ada 

di Desa Tebang merupakan salah 

satu indikator penilaian bahwa 

adanya perubahan dan kemajuan 

dari sebuah desa mandiri dan 

mampu memberikan jaminan 

hidup layak bagi warga 

masyarakat yang ada di Desa 

Tebang Kecamatan Palmatak 

Kabupaten Kepulauan Anambas  

dan hal ini dibuktikan dengan 

adanya pabrik pembuatan es batu 

untuk nelayan yang dikelola oleh 

koperasi desa dan 

memperkerjakan warga 

masyarakat, adanya pembentukan 

kelompok nelayan pembesaran 

ikan seperti ikan kerapu dan 

napoleon dimana hal tersebut 

memerlukan jumlah tenaga kerja 

yang banyak sehingga dapat 

diberdayakan warga sekitar 

dalam menjalankan pekerjaan 

tersebut walauapun secara tidak 

formal tetapi setidaknya ada 

pergerakan perekonomian 

masyarakat desa secara mandiri 

dan berdikari dan masyarakat di 

Desa Tebang tidak perlu harus 

keluar dari Desa Tebang untuk 

mencari pekerjaan karena 

ketersediaan lapangan pekerjaan 

sudah mumpuni khususnya bagi 

warga masyarakat yang tidak 

mempunyai latar belakang 

pendidikan yang cukup tinggi. 

Disamping itu juga dilakukan 

wawancara dengan informan 

kunci (Kepala Desa Tebang 

Kecamatan Palmatak) dan 

didapati hasilnya sebagai berikut 

: 

“Selama ini menurut saya, 

lapangan pekerjaan yang ada 

di desa ini, sudah dapat 

dikatakan tersedia dengan 

baik, ya walaupun jenis 

pekerjaan yang ada 

kebanyakannya di sektor 

informal namun hal tersebut 

dapat memberikan hasil atau 

upah yang dapat digunakan 

untuk memenugi kebutuhan 
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sehari-hari dan warga 

masyarakat tak perlu jauh-

jauh bekerja di tempat lain 

asal mereka nak bekerja 

maka mereka dapat 

hasilnya”. (Jumat, 14-08-

2015). 

 

Sehingga dapat dianalisis 

jawaban informan kunci (Kepala 

Desa Tebang Kecamatan 

Palmatak) yang menyatakan 

bahwa ketersediaan lapangan 

pekerjaan yang mencukupi 

tersebut di akui  hal tersebut  

sepertinya memang telah 

dilaksanakan oleh Kepala Desa 

Tebang dan merupakan bagian 

dari peranannya sebagai 

pimpinan di Desa Tebang 

tersebut dan salah satu alternatif 

yang telah dihasilkan oleh 

Kepala Desa Tebang adalah 

dengan mendirikan pabrik es 

batu balok yang digunakan oleh 

nelayan untuk mengawetkan 

hasil tangkapan ikan dan hasil 

laut lainnya selama mereka 

mencari ikan di laut, selain itu 

juga adanya pembentukan 

kelompok nelayan pembesaran 

ikan jenis kerapu dan napoleon 

yang memerlukan banyak tenaga 

kerja walaupaun jenis-jenis 

pekerjaan tersebut tidak secara 

formal namun hal tersebut dapat 

menghasilkan keuangan bagi 

warga masyarakat yang ada di 

Desa Tebang sehingga warga 

masyarakat yang tidak 

mempunyai latar belakang 

pendidikan yang tinggi dapat 

memanfaatkan jenis pekerjaan 

disektor informal tersebut untuk 

memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari di Desa Tebang 

Kecamatan Palmatak Kabupaten 

Kepulauan Anambas. 

Disamping itu dapat dianalisa 

sewaktu penelitian di Desa 

Tebang Kecamatan Palmatak 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

mengenai ketersediaan lapangan 

pekerjaan yang mencukupi 

didapati hasilnya sama dengan 

jawaban dari informan dan 

informan kunci adapun hasilnya 

sebagai berikut: 

Mengenai ketersediaan 

lapangan pekerjaan yang 

mencukupi pada kenyataanya 

dilapangan hal tersebut memang 

merupakan bagian dari peranan 

kepemimpinan Kepala Desa 

Tebang dalam upaya memajukan 

pembangunan desa secara 

mandiri dan berdikari salah satu 

cara yang digunakan oleh Kepala 

Desa Tebang adalah dengan 

membangun pabrik es batu balok 

yang digunakan oleh nelayan 

dalam mengawetkan hasil 

tangkapan di laut baik berupa 

ikan, udang, sotong dan jenis 

seafood lainnya karena potensi 

hasil laut yang cukup melimpah 

sehingga memerlukan adanya 

proses pengawetan hasil 

tangkapan nelayan tersebut maka 

dibangunlah pabrik es batu balok 

tersebut dan tentunya dapat 

menjadi lapangan pekerjaan bagi 

sebagaian besar masyarakat yang 

ada di Desa Tebang. 

 Selain itu juga pembentukan 

kelompok nelayan pembesaran 
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ikan jenis kerapu dan napoleon, 

pembentukan kelompok usaha 

kecil menengah baik ibu-ibu 

rumah tangga dengan mengelola 

hasil laut dijadikan sebagai bahan 

dasar pengolahan makanan 

seperti kerupuk ikan, kerupuk 

atom dan lain sebagainya dimana 

hal tersebut dapat meningkatkan 

penghasilan keluarga dan 

tentunya perekonomian di Desa 

Tebang dapat berjalan 

sebagaimana mestinya dan 

masyarakat yang ada di Desa 

Tebang tidak perlu jauh-jauh 

untuk mencari lapangan 

pekerjaan di Desa lain atau pun 

harus merantau ke daerah lain. 

 

 

 

4.1.2. Jumlah tenaga kerja di 

Desa Tebang sesuai 

dengan lapangan 

pekerjaan. 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan masing-masing informan 

mengenai jumlah tenaga kerja di 

Desa Tebang sesuai dengan 

lapangan pekerjaan diantaranya 

sebagai berikut: 

Berikut ini merupakan 

tanggapan atau jawaban yang 

diberikan oleh informan I.4 

(Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) 

Desa Tebang) mengenai jumlah 

tenaga kerja di Desa Tebang 

sesuai dengan lapangan 

pekerjaan didapati hasilnya 

sebagai berikut :  

“Kalau hal tersebut saya rasa 

relatif sifatnya karena ada 

juga masyarakat yang bekerja 

di daerah lain namun saaat ini 

kebanyakannya masyarakat 

di Desa Tebang bekerja 

didesa ini sendiri sesuai 

dengan bidang dan keahlian 

masing-masing dan tentunya 

hal tersebut dapat mencukupi 

kebutuhan ekonomi sehari-

hari pastinya”. (Senin, 03-08-

2015). 

 

Kemudian hal senada juga di 

ungkapkan oleh informan I.5 

(Ketua RW 2 Desa Tebang) 

mengenai jumlah tenaga kerja di 

Desa Tebang sesuai dengan 

lapangan pekerjaan hasilnya 

sebagai berikut :  

“Menurut saya kalau secara 

angka mungkin tak sesuai, 

tapi kalau secara rata-rata 

antara jumlah tenaga kerja 

dengan lapangan pekerjaan 

yang ada di Desa Tebang ini 

sepertinya telah sesuai karena 

latarbelakang pendidikan di 

desa kami ini masih 

tergolong rendah maka jenis 

pekerjaan yang ada pun 

sesuailah walaupun 

kebanyakannya di sektor 

swasta dan non formal”. 

(Jumat, 07-08-2015). 

  

Disamping itu juga dilakukan 

wawancara dengan informan I.6. 

(Ketua RT 1 RW 2 Desa Tebang) 

mengenai jumlah tenaga kerja di 

Desa Tebang sesuai dengan 

lapangan pekerjaan dan didapati 

hasilnya sebagai berikut :  
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“Kalau saya lihat saat ini 

wajarlah jumlah tenaga kerja 

dengan jenis pekerjaan yang 

ada di Desa Tebang ini, 

karena mungkin pendidikan 

lah yang menjadi faktor 

dalam kelayakan seseorang 

mendapatankan jenis 

pekerjaan yang lebih baik 

seperti PNS tetapi untuk jenis 

pekerjaan lainnya seperti 

nelayan, tukang, pekerjaan 

swasta sepertinya telah sesuai 

dan tersedia tinggal kehendak 

masyarakatnya lagi nak 

bekerja atau tak nak bekerja 

itu saja”. (Rabu, 05-08-2015).  

 

  Sehingga dapat di analisa dari 

hasil wawancara dengan masing-

masing informan mengenai 

jumlah tenaga kerja di Desa 

Tebang sesuai dengan lapangan 

pekerjaan hasilnya hampir 

keseluruhan informan 

menyatakan bahwa hal tersebut 

telah sesuai karena jenis 

lapangan pekerjaan yang ada di 

Desa Tebang kebanyakannya 

disektor informal dan tentunya 

hal tersebut didasarkan pada 

mayoritas latar belakang 

pendidikan masyarakatnya yang 

masih dalam kategori cukup 

tinggi namun ada juga 

masyarakat yang ada di Desa 

Tebang yang memilih mencari 

atau bekerja di daerah lain karena 

menginginkan pendapatan yang 

lebih atau karena latar belakang 

pendidikan yang tinggi dan 

memang jenis lapangan 

pekerjaan tersebut tidak ada di 

Desa Tebang. 

Disamping itu juga dilakukan 

wawancara dengan informan 

kunci (Kepala Desa Tebang 

Kecamatan Palmatak) dan 

didapati hasilnya sebagai berikut 

: 

“Kalau menurut saya antara 

jumlah tenaga kerja dengan 

jenis lapangan pekerjaan 

yang ada di desa kami ini, 

sepertinya telah mencukupi 

lah karena kan pendidikan 

sebagian besar masyarakat 

disini kebanyakannya hanya 

tamatan SMP dan SMA dan 

yang kuliah cuman sedikit 

sehingga wajar jenis 

pekerjaan yang banyak 

adalah pekerjaan disektor non 

formal danmun tidak 

menutup kemungkinan 

memang ada beberapa warga 

masyarakat yang merantau ke 

daerah lain seperti Ranai, 

Batam dan Tanjungpinang 

untuk mencari pendapatan 

yang lebih dan sesuai dengan 

latar belakang pendidikan dan 

keahlian mereka pastinya”. 

(Jumat, 14-08-2015). 

 

Sehingga dapat dianalisis 

jawaban informan kunci (Kepala 

Desa Tebang Kecamatan 

Palmatak) yang menyatakan 

bahwa jumlah tenaga kerja di 

Desa Tebang sesuai dengan 

lapangan pekerjaan tersebut di 

akui  hal tersebut  sepertinya 

memang telah sesuai karena latar 

belakang pendidikan sebagian 
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besar masyarakat yang ada di 

Desa Tebang rata-rata tamatan 

SMP dan SMA sehingga hal 

tersebut merupan faktor jenis 

pekerjaan yang dapat dikerjakan 

adalah kebanyakannya di sektor 

non formal dan jenis pekerjaan 

non formal yang ada di Desa 

Tebang sepertinya memang 

tersedia namun ada sebagian 

masyarakat yang memiliki latar 

belakang pendidikan yang lebih 

tinggi mereka lebih memilih 

bekerja di luar Desa Tebang 

karena menginginkan pendapatan 

yang lebih banyak serta ingin 

memperbaiki perekonomian 

keluarganya mungkin namun 

secara umum antara tenaga kerja 

dengan jumlah lapangan 

pekerjaan yang ada di Desa 

Tebang saat ini sepertinya sudah 

sesuai dan mencukupi. 

Disamping itu dapat dianalisa 

sewaktu penelitian di Desa 

Tebang Kecamatan Palmatak 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

mengenai jumlah tenaga kerja di 

Desa Tebang sesuai dengan 

lapangan pekerjaan didapati 

hasilnya sama dengan jawaban 

dari informan dan informan 

kunci adapun hasilnya sebagai 

berikut: 

Mengenai jumlah tenaga 

kerja di Desa Tebang sesuai 

dengan lapangan pekerjaan hal 

tersebut memang sebagian besar 

telah sesuai dan mencukupi 

dimana latar belakang pendidikan 

masyarakat yang ada di Desa 

Tebang merupakan salah satu 

faktor dalam penentuan jenis 

lapangan pekerjaan yang dapat 

dilaksanakan oleh tenaga kerja 

yang ada di Desa Tebang dan 

kebanyakannya jenis lapangan 

pekerjaan yang adaadalah 

disektor swasta atau sektor 

informal namun setidaknya hal 

tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan pokok sehari-hari dan 

dapat menggerakkan 

perekonomian di Desa Tebang, 

dan bagi sebagian masyarakat 

ada juga yang memilih untuk 

bekerja di daerah lain yang ada di 

Provinsi Kepulauan Riau ini 

seperti di Ranai, Batam, 

Tanjungpinang dan lainnya 

karena mungkin sesuai dengan 

latar belakang pendidikannya 

ataupun hanya ingin 

mendapatkan penghasilan yang 

lebih tinggi atau hanya sekedar 

mencari pengalaman kerja tetapi 

secara keseluruhan dan pada 

umumnya antara jumlah tenaga 

kerja dengan jenis lapangan 

pekerjaan yang ada di Desa 

Tebang Kecamatan Palmatak 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

telah sesuai dan mencukupi. 

4.2. Perumahan merupakan salah 

satu aspek yang penting dan 

perlu diperhatikan oleh seorang 

kepala desa dalam rangka 

menjalankan peranan sebagai 

seorang pemimpin yang 

melaksanakan pembangunan 

desa dan hal tersebut meliputi 

indikator : 

4.2.1. Jumlah penduduk desa 

yang tinggal di bawah 

standar yang ditetapkan 
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oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS). 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan masing-masing informan 

mengenai jumlah penduduk desa 

yang tinggal di bawah standar 

yang ditetapkan oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS) diantaranya 

sebagai berikut: 

Berikut ini merupakan 

tanggapan atau jawaban yang 

diberikan oleh informan I.7 

(Tokoh Masyarakat Desa 

Tebang) mengenai jumlah 

penduduk desa yang tinggal di 

bawah standar yang ditetapkan 

oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 

didapati hasilnya sebagai berikut 

:  

“Ya, memang masih ada 

warga desa di sini yang masih 

berada di bawah garis 

kemiskinan, dan  jumlahnya 

cukup banyak namun 

perlahan-lahan pemerintah 

desa telah mengajukan 

adanya bedah rumah yang 

merupakan bagian dari 

program pemda Anambas dan 

juga PNPM-Mandiri 

Perdesaan  sehingga rumah 

warga yang tak layak huni 

bisa diperbaiki”. (Senin, 10-

08-2015). 

 

Kemudian hal senada juga di 

ungkapkan oleh informan I.8 

(Masyarakat yang tinggal di RT 1 

RW 1 Desa Tebang) mengenai 

jumlah penduduk desa yang 

tinggal di bawah standar yang 

ditetapkan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS) hasilnya sebagai 

berikut :  

“Memang ada beberapa 

rumah warga yang sepertinya 

masih bisa dikatakan tak 

layak huni di Desa Tebang 

ini, tetapi jumlahnya setiap 

tahunnya mengalami 

penurunan karena ada 

program pemerintah seperti 

besah rumah dan renovasi 

rumah tidak layak huni baik 

yang dilakukan oleh 

pemerintah kabupaten 

Kepulauan Anambas maupun 

oleh program pemerintah 

pusat bagi desa”. (Rabu, 12-

87-2015). 

  

Disamping itu juga dilakukan 

wawancara dengan informan I.9. 

(Masyarakat yang tinggal di RT 2 

RW 2 Desa Tebang) mengenai 

jumlah penduduk desa yang 

tinggal di bawah standar yang 

ditetapkan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS) dan didapati 

hasilnya sebagai berikut :  

“Kalau bercakap tentang 

jumlah penduduk yang dalam 

kategori miskin dan 

rumahnya yang kurang layak 

dihuni memang masih ada 

sebagian di desa kami ini, 

tapi pelan-pelan secara 

bertahap pemerintah desa 

ataupun pemerintah 

Kabupaten Kepulauan 

Anambas telah melakukan 

upaya dengan member 

bantuan baik modal usaha 

ataupun dalam bentuk bedah 

rumah sehingga dapat 
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dimanfaatkan oleh 

masyarakat yang dalam 

kategori misskin tersebut”. 

(Rabu, 12-87-2015). 

 

  Sehingga dapat di analisa dari 

hasil wawancara dengan masing-

masing informan mengenai 

jumlah penduduk desa yang 

tinggal di bawah standar yang 

ditetapkan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS) hasilnya hampir 

keseluruhan informan 

menyatakan bahwa hal tersebut 

memang ada dan jumlahnya 

relatif karena perlahan-lahan ada 

upaya dari pemerintah desa, 

pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Anambas dan bahkan 

dari pemerintah pusat dengan 

program PNPM-Mandiri 

Perdesaaan telah memberikan 

bantuan baik berupa modal usaha 

dan bedah rumah bagi warga 

masyarakat yang dikategorikan 

miskin berdasarkan standar BPS 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

dan penilaian tertentu lainnya 

sehingga warga masyarakat yang 

termasuk dalam golongan 

tersebut berhak mendapatkan 

bantuan tersebut guna 

memperbaiki kelayakan 

hidupnya sesuai standar pada 

umumnya dan hal tersebut telah 

dilaksanakan dibeberapa RT atau 

RW yang ada di Desa Tebang. 

Disamping itu juga dilakukan 

wawancara dengan informan 

kunci (Kepala Desa Tebang 

Kecamatan Palmatak) dan 

didapati hasilnya sebagai berikut 

: 

“Menurut saya selama ini 

kami dari pihak Desa telah 

berupaya mengurangi jumlah 

angka kemiskinan penduduk 

di Desa Tebang ini dengan 

upaya memaksimalkan 

bantuan dari pemkab 

Anambas dan bahkan dari 

program PNPM-Mandiri 

Perdesaan baik berupa 

bantuan modal usaha, 

program bedah rumah, dan 

bantuan sosial lainnya 

sehingga jumlah penduduk 

miskin di Desa Tebang ini 

setiap waktunya dapat 

berkurang”. (Jumat, 14-08-

2015). 

 

Sehingga dapat dianalisis 

jawaban informan kunci (Kepala 

Desa Tebang Kecamatan 

Palmatak) yang menyatakan 

bahwa jumlah penduduk desa 

yang tinggal di bawah standar 

yang ditetapkan oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS) tersebut di 

akui  hal tersebut sepertinya 

memang masih ada namun telah 

dilakukan upaya untuk 

pengurangan jumlahnya setiap 

tahunnya dan hal tersebut 

dilakukan oleh Kepala Desa 

Tebang dengan mengoptimalkan 

program bantuan sosial baik dari 

pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Anambas, Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau, dan 

bahkan program pemerintah 

pusat yaitu PNPM Mandiri 

Perdesaan yang mana hal 

tersebut dapat berupa modal 

usaha bagi usaha kecil 
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menengah, program bedah rumah 

dan program sosial lainnya 

sehingga masyarakat yang berada 

di bawah garis kemiskinan dapat 

terbantu dengan adanya program 

pemerintah tersebut dan tentunya 

dapat dilakukan pemerataan 

perekonomian serta memenuhi 

standar kelayakan hidup yang 

memadai bagi warga masyarakat 

yang ada di Desa Tebang 

tentunya. 

Disamping itu dapat dianalisa 

sewaktu penelitian di Desa 

Tebang Kecamatan Palmatak 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

mengenai jumlah penduduk desa 

yang tinggal di bawah standar 

yang ditetapkan oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS) didapati 

hasilnya sama dengan jawaban 

dari informan dan informan 

kunci adapun hasilnya sebagai 

berikut: 

Mengenai jumlah penduduk 

desa yang tinggal di bawah 

standar yang ditetapkan oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS) 

memang hal tersebut masih ada 

namun jumlahnya telah 

berkurang dari tahun ketahun, 

karena Kepala Desa Tebang 

menjalankan peranannya dengan 

cukup baik dengan 

mengoptimalkan program 

pemerintah baik pemerintah 

daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas melalui Dinas Sosial 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

dengan menjalankan program 

bendah rumah warga yang tidak 

layak huni, kemudian bantuan 

hibah daerah dari pemerintah 

daerah dari Provinsi Kepulauan 

Riau bagi warga massyarakat 

Desa Tebang dalam bantuan 

untuk KUBE (Kredit Usaha 

Bersama Ekonomi) serta program 

nasional yaitu PNPM-Mandiri 

Perdesaan dalam bentuk simpan 

pinjam, modal usaha kecil dan 

menengah, koperasi dan lain 

sebagainya sehingga dapat 

menggerakkan perputaran 

perekonomian yang ada di Desa 

Tebang sehingga lambat laun 

dapat tercapai standar kualitas 

perekonomian dan kelayakan 

hidup yang memadai bagi warga 

di Desa Tebang Kecamatan 

Palmatak Kabupaten Kepulauan 

Anambas. 

4.2.2. Adanya legalitas status 

kepemilikan tanah dan 

bangunan milik 

penduduk desa. 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan masing-masing informan 

mengenai adanya legalitas status 

kepemilikan tanah dan bangunan 

milik penduduk desa diantaranya 

sebagai berikut: 

Berikut ini merupakan 

tanggapan atau jawaban yang 

diberikan oleh informan I.10 

(Masyarakat yang tinggal di RT 3 

RW 3 Desa Tebang) mengenai 

adanya legalitas status 

kepemilikan tanah dan bangunan 

milik penduduk desa didapati 

hasilnya sebagai berikut :  

“Bagi masyarakat yang tanah 

atau rumahnya berada di 

darat sebagian besar sudah 

mempunyai sertifikat namun 

bagi masyarakat yang 
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rumahnya berada di pesisir 

pantai rata-rata suratnya 

hanya sebatas sudat dari Desa 

ataupun Alas Hak  dari 

Kecamatan karena tanah di 

atas laut tak bisa 

disertifikatkan menurut 

aturan sekarang”. (Rabu, 12-

87-2015). 

 

Kemudian hal senada juga di 

ungkapkan oleh informan I.11 

(Masyarakat yang tinggal di RT 2 

RW 4 Desa Tebang) mengenai 

adanya legalitas status 

kepemilikan tanah dan bangunan 

milik penduduk desa hasilnya 

sebagai berikut :  

“Kalau rumah didarat 

memang rata-rata warga 

sudah tersertifikatkan namun 

bagi rumah warga yang ada 

di tepi laut hampir bisa 

dikatakan semuanya suratnya 

masih alas hak atau surat 

terbas dari kantor desa tapi 

warga masyarakat di desa 

kami tak mempersoalkan 

akan hal tersebut karena 

sudah tau asal muasal tanah 

dan rumah tersebut”. (Rabu, 

12-87-2015). 

  

Disamping itu juga dilakukan 

wawancara dengan informan 

I.12. (Masyarakat yang tinggal di 

RT 3 RW 2 Desa Tebang) 

mengenai adanya legalitas status 

kepemilikan tanah dan bangunan 

milik penduduk desa dan didapati 

hasilnya sebagai berikut :  

“Bagi kami orang kampung 

surat menyurat yang 

berkaitan dengan tanah dan 

bangunan tak terlalu penting 

apalagi kami tinggal di tepi 

laut ini, mungkin bagi yang 

tinggal di darat surat 

menyurat penting karena ada 

yang sertifikat dan ada yang 

tidak, tapi kalau kami di tepi 

laut ini rata-rata tak ada 

sertifikat dan bahkan ada 

yang tak bersurat karena tau 

sama tau saja”. (Rabu, 12-87-

2015). 

 

  Sehingga dapat di analisa dari 

hasil wawancara dengan masing-

masing informan mengenai 

adanya legalitas status 

kepemilikan tanah dan bangunan 

milik penduduk desa hasilnya 

hampir keseluruhan informan 

menyatakan bahwa hal tersebut 

bersifat relatif yang artinya ada 

sebagian tanah, bangunan rumah 

warga masyarakat yang ada di 

Desa Tebang khususnya yang 

berada di daratan telah memiliki 

sertifikat tanah dari Badan 

Pertanahan Nasional dan ada 

juga yang masih berdasarkan 

suarat Alas Hak dari Kecamatan 

namun sebagian penduduk yang 

tinggal di wilayah pesisir mereka 

hanya mempumpunayai surat 

Alas Hak dari Kecamatan yang 

paling tinggi dan ada juga yang 

hanya memiliki dasar hukum 

kepemilikan dari pemerintah desa 

setempat dan bahkan ada yang 

tidak memiliki surat sama sekali 

dan hanya berdasarkan salang 

mengetahui silsila atau garis 

keturunan saja. 
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Disamping itu juga dilakukan 

wawancara dengan informan 

kunci (Kepala Desa Tebang 

Kecamatan Palmatak) dan 

didapati hasilnya sebagai berikut 

: 

“Menyikapi masalah tanah 

dan bangunan yang ada di 

Desa Tebang ini memang 

terbagi menjadi beberapa 

bagian diantaranya bagi 

warga masyarakat yang 

mempunyai tanah dan 

bangunan yang berada di 

wilayah daratan maka 

sebgaian besar status 

tanahnya sudah mempunyai 

sertifikat dan ada juga yang 

masih berdasarkan surat Alas 

Hak dan bagi warga 

masyarakat yang tanah dan 

bangunannya berada di 

pesisir pantai maka status 

kepemilikannya rata-rata 

tertinggi dasarnya adalah 

surat Alas Hak dan bahkan 

hanya sudat dari pemerintah 

Desa saja karena berdasarkan 

perda Kabupaten Kepulauan 

Anambas dan peraturan BPN 

bahwa tanah di tepi atau bibir 

pantai tidak dapat 

disertifikatkan karena 

termasuk kedalam bagian 

wilayah laut namun selama 

ini belum ada terjadi sengketa 

lahan yang ada di Desa 

Tebang karena masing-

masing warga masyarakat 

mengetahui kronologis 

kepemilikan atas tanah dan 

bangunan yang ada di Desa 

Tebang ini”. (Jumat, 14-08-

2015). 

 

Sehingga dapat dianalisis 

jawaban informan kunci (Kepala 

Desa Tebang Kecamatan 

Palmatak) yang menyatakan 

bahwa adanya legalitas status 

kepemilikan tanah dan bangunan 

milik penduduk desa tersebut di 

akui  hal tersebut terbagi menjadi 

beberapa bagian, untuk tanah dan 

bangunan milik warga 

masyarakat yang tinggal di 

wilayah daratan maka status 

tanah dan bangunannya 

kebanyakannya sudah 

tersertifikatkan dan untuk tanah 

dan bangunan di wilayah pesisir 

pantai status tanahnya paling 

tinggi masih menggunakan dasar 

hukum surat Alas Hak sebagai 

bukti kepemilikan tanah dan 

bangunannya tersebut, namun 

selama ini be,um ada dijumapai 

konflik antar warga masyarakat 

yang ada di Desa Tebang 

berkaitan dengan status 

kepemilikan tanah dan bangunan 

tersebut. 

Disamping itu dapat dianalisa 

sewaktu penelitian di Desa 

Tebang Kecamatan Palmatak 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

mengenai adanya legalitas status 

kepemilikan tanah dan bangunan 

milik penduduk desa didapati 

hasilnya sama dengan jawaban 

dari informan dan informan 

kunci adapun hasilnya sebagai 

berikut: 

Mengenai adanya legalitas 

status kepemilikan tanah dan 
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bangunan milik penduduk desa 

memang hal tersebut terbagi 

menjadi beberapa kategori atau 

bagian diantaranya bagi warga 

masyarakat yang memiliki tanah 

dan bangunan di wilayah daratan 

maka rata-rata mereka telah 

mempunyai sertifikat dari BPN 

sebagai dasar hukum 

kepemilikan atas tanah dan 

bangunan di Desa Tebang namun 

sebagian besar penduduk atau 

warga masyarakat yang tinggal 

dan memiliki tanah dan 

bangunan di wilayah peisisir 

pantai maka dasar hukum 

kepemilikan tanah dan bangunan 

mereka paling tinggi adalah surat 

Alas Hak dan bahkan surat  

keterangan dari pemerintah desa 

setempat saja karena ada 

peraturan daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas dan Badan 

Pertanahan Nasional yang 

menyatakan daaerah atau wilayah 

peisisir pantai tidak dapat 

disertifikatkan karena merupakan 

bagain dari kesatuan laut dan hal 

tersebut guna mencegah 

terjadinya monopoli lahan oleh 

oknum masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pribdai 

atau golongan. 

Dalam menjalankan 

kepemimpinannya Kepala Desa 

saat ini masih belum pernah 

melihat atau mengalami adanya 

konflik di lingkungang 

masyrakata yang diakibatkan 

oleh perselisihan paham akibat 

status kepemilikan tanah dan 

bangunan karena warga 

masyarakat di Desa Tebang 

tersebut telah mengetahui silsila 

atau sejarah kronologis 

kepemilikan tanah dan bangunan 

yang ada di Desa Tebang tersebut 

antara satu dengan yang lain. 

4.3. Kesehatan merupakan salah 

satu aspek yang penting dan 

perlu diperhatikan oleh seorang 

kepala desa dalam rangka 

menjalankan peranan sebagai 

seorang pemimpin yang 

melaksanakan pembangunan 

desa dan hal tersebut meliputi 

indikator : 

4.3.1. Ketersediaan balai 

pengobatan atau klinik bagi 

penduduk desa. 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan masing-masing informan 

mengenai ketersediaan lapangan 

pekerjaan yang mencukupi 

diantaranya sebagai berikut: 

Berikut ini merupakan 

tanggapan atau jawaban yang 

diberikan oleh informan I.1 

(Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) 

Desa Tebang) mengenai 

ketersediaan balai pengobatan 

atau klinik bagi penduduk desa 

didapati hasilnya sebagai berikut 

:  

“Di desa kami ini, memang 

sudah tempat bagi warga utk 

melakukan kegiatan berobat 

yakni di puskesmas 

pembantu, klinik bersalin 

yang dimiliki oleh beberapa 

orang bidan serta adanya 

posyandu yang dikelola oleh 

ibu-ibu PKK di desa kami ini, 

dan biaya untuk pengobatan 

rata-rata ditanggung oleh 



 

 15 

pemerintah daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas”. 

(Senin, 03-08-2015). 

 

Kemudian hal senada juga di 

ungkapkan oleh informan I.2 

(Ketua RW 1 Desa Tebang) 

mengenai ketersediaan balai 

pengobatan atau klinik bagi 

penduduk desa hasilnya sebagai 

berikut :  

“Menurut saya tempat 

berobat bagi warga desa 

tebang saat ini sudah ada 

kemajuan dulu untuk 

melakukan pengobatan kita 

harus ke Tarempa namun saat 

ini sudah tersedia puskesmas, 

klinik bidan, dan beberapa 

posyandu yang bisa 

melakukan bantuan 

pertolongan medis pertama 

sebelum dilakukan rujukan ke 

rumah sakit daerah 

Kabupaten Kepulauan 

Anambas”. (Jumat, 07-08-

2015). 

  

Disamping itu juga dilakukan 

wawancara dengan informan I.3. 

(Ketua RT 2 RW 1) mengenai 

ketersediaan balai pengobatan 

atau klinik bagi penduduk desa 

dan didapati hasilnya sebagai 

berikut :  

“Saya kira balai pengobatan 

atau tempat untuk masyarakat 

mendapatkan pertolongan 

secara medis sudah tersedia 

di Desa Tebang ini, walaupun 

untuk kasus-kasus penyakit 

fatal tertentu perlu dirujuk ke 

rumah sakit daerah yang 

berada di Tarempa tapi 

setidaknya untuk pertolongan 

pertama sudah bisa dilakukan 

di puskesmas setempat”. 

(Rabu, 05-08-2015).  

 

  Sehingga dapat di analisa dari 

hasil wawancara dengan masing-

masing informan mengenai 

ketersediaan balai pengobatan 

atau klinik bagi penduduk desa 

hasilnya hampir keseluruhan 

informan menyatakan bahwa hal 

tersebut memang ada, dan 

fasilitas kesehatan tersebut 

memang disediakan oleh 

pemerintah Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas dalam 

rangka memberikan jaminan 

kesehatan kepada warga 

masyarakat di Desa Tebang 

dalam bentuk pembangunan 

Puskesmas pembantu dengan 

fasilitas layaknya puskesmas 

yang berada di tingkat 

Kecamatan dan dilengkapi 

dengan tenaga medis yang selalu 

siap memberikan bantuan medis 

setiap saat kemudian juga telah 

tersedia klinik bidan yang 

membidangi masalah persalinan 

bagi warga masyarakat yang 

akan melahirkan dan juga ada 

beberapa posyandu di setiap RW 

yang ada di Desa Tebang guna 

memberikan pelayanan bagi ibu 

dan anak dari segi gizi dan 

pengetahuan kesehatan yang baik 

serta pemahaman tentang 

program keluarga berencana agar 

dapat terlaksana secara efisien 

dan efektif. 
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Disamping itu juga dilakukan 

wawancara dengan informan 

kunci (Kepala Desa Tebang 

Kecamatan Palmatak) dan 

didapati hasilnya sebagai berikut 

: 

“Kalau fasilitas kesehatan, 

alhamdulillah saat ini kita 

sudah mempunyai Puskesmas 

Pembantu dengan fasilitas 

sarana dan prasarana yang 

memadai, kemudian ada 

beberapa bidan yang 

membuka klinik bersalin, 

selain itu di setiap RW juga 

terdapat Posyandu yang 

memberikan informasi dan 

pelayanan gizi serta program 

KB bagi kaum ibu-ibu dan 

anak-anak sehingga 

pelayanan kesehatan yang 

ada di Desa Tebang dapat 

terlayani sesuai dengan 

standar Dinas Kesehatan 

yang ada di Kabupaten 

Kepulauan Anambas ini”. 

(Jumat, 14-08-2015). 

 

Sehingga dapat dianalisis 

jawaban informan kunci (Kepala 

Desa Tebang Kecamatan 

Palmatak) yang menyatakan 

bahwa ketersediaan balai 

pengobatan atau klinik bagi 

penduduk desa tersebut di akui  

hal tersebut  sepertinya memang 

telah tersedia dan sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan 

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kepulauan Anambas seperti 

halnya dengan adanya pelayanan 

yang diberikan oleh pihak 

Puskesmas Pembantu di Desa 

Tebang dengan dilengkapi 

fasilitas sarana dan prasarana 

serta tenaga medis yang selalu 

siap memberikan pelayanan 

kesehatan terhadap warga di 

Desa Tebang, kemudian adanya 

beberapa bidan yang membuka 

praktek klinik bersalin serta 

beberapa posyandu di setiap RW 

yang ada di Desa Tebang. Hal ini 

membuktikan bahwa di Desa 

Tebang fasilitas kesehatan bagi 

masyarakatnya telah sesuai 

dengan standar yang ditetapkan 

oleh pihak terkait dan setidaknya 

untuk pertolongan pertama 

kesehatan dapat dilakukan di 

Desa Tebang sebelum dilakukan 

rujukan apabila sakit yang di 

derita oleh warga masyarakat 

Desa Tebang memerlukan 

perawatan lanjutan dan bersifat 

intensif di rumah sakit umum 

daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas yang ada di Tarempa 

atau di Kota Batam dan bahkan 

Kota Tanjungpinang. 

Disamping itu dapat dianalisa 

sewaktu penelitian di Desa 

Tebang Kecamatan Palmatak 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

mengenai ketersediaan balai 

pengobatan atau klinik bagi 

penduduk desa didapati hasilnya 

sama dengan jawaban dari 

informan dan informan kunci 

adapun hasilnya sebagai berikut: 

Mengenai ketersediaan balai 

pengobatan atau klinik bagi 

penduduk desa dilapangan hal 

tersebut memang sudah ada  dan 

tersedia di Desa Tebang dan 

sepertinya sudah sesuai dengan 
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standar yang ditetapkan oleh 

Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kepulauan Anambas seperti 

tersedianya Puskesmas Pembantu 

dimana fasilitas sarana dan 

prasarana yang ada sudah seperti 

Puskesmas di tingkat Kecamatan 

yakni terdapat ruang pelayanan, 

ruang inap, ruang poli-poli 

pelayanan kesehatan, serta ruang 

obat dan fasilitas pendukung 

lainnya, selain itu juga terdapat 

beberapa orang bidan yang telah 

membuka praktek klinik bersalin 

serta adanya dukungan dari 

Posyandu disetiap RW yang ada 

di Desa Tebang, maka pelayanan 

kesehatan bagi warga masyarakat 

di Desa Tebang dapat 

dikategorikan memenuhi standar 

yang ditetapkan oleh Dinas 

Kesehatan Kabupaten Kepulauan 

Anambas dan apabila ada warga 

yang memerlukan rujukan ke 

rumah sakit umum daerah 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

atau rumahsakit lainnya maka 

akan dilakukan dan diberikan 

rujukan dengan segera agar dapat 

dilakukan pelayanan kesehatan 

secara intensif serta efisien dan 

efektif. 

4.3.2. Adanya jumlah tenaga 

medis yang memadai 

dalam pelayanan 

kesehatan penduduk 

desa. 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan masing-masing informan 

mengenai adanya jumlah tenaga 

medis yang memadai dalam 

pelayanan kesehatan penduduk 

desa diantaranya sebagai berikut: 

Berikut ini merupakan 

tanggapan atau jawaban yang 

diberikan oleh informan I.4 

(Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) 

Desa Tebang) mengenai adanya 

jumlah tenaga medis yang 

memadai dalam pelayanan 

kesehatan penduduk desa 

didapati hasilnya sebagai berikut 

:  

“Alhamdulilah dari tahun ke 

tahun jumlah tenaga medis 

yang ada di desa Tebang ini 

selalu mengalami 

peningkatan dan rencananya 

di tahun 2017 nanti status 

puskesmas pembantu akan 

diganti menjadi puskesmas 

layaknya puskesmas di 

tingkat Kecamatan baik 

bangunan, sarana, dan 

prasarana serta jumlah tenaga 

medis yang lebih professional 

dan spesialis sehingga dapat 

memberikan pelayanan 

kesehatan yang maksimal”. 

(Senin, 03-08-2015). 

Kemudian hal senada juga di 

ungkapkan oleh informan I.5 

(Ketua RW 2 Desa Tebang) 

mengenai adanya jumlah tenaga 

medis yang memadai dalam 

pelayanan kesehatan penduduk 

desa hasilnya sebagai berikut :  

“Menurut saya, selama ini 

memang ada pelayanan yang 

diberikan oleh tenaga medis 

yang ada di Desa Tebang saat 

ini, namun perlu adanya 

penambahan jumlah tenaga 

medis khususnya yang 

spesialis agar warga disini tak 
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perlu jauh-jauh untuk berobat 

ke daerah lain karena tempat 

berobat didaerah lain selain 

jauh, juga biaya transportasi 

yang sangat mahal dan bagi 

warga yang tak mampu hal 

itu terasa membebani 

tentunya”. (Jumat, 07-08-

2015). 

  

Disamping itu juga dilakukan 

wawancara dengan informan I.6. 

(Ketua RT 1 RW 2 Desa Tebang) 

mengenai adanya jumlah tenaga 

medis yang memadai dalam 

pelayanan kesehatan penduduk 

desa dan didapati hasilnya 

sebagai berikut :  

“Menurut saya untuk standar 

pelayanan kesehatan di level 

Desa sepertinya sudah 

memadai namun kedepannya 

memang perlu adanya 

penambahan tenaga medis 

seiring dengan penambahan 

jumlah penduduk dari waktu 

ke waktu, selain itu juga 

dalam hal pelayanan 

kesehatan diperlukan adanya 

tenaga medis yang 

professional dan ahli dalam 

bidang tertentu seperti ahli 

penyakit dalam, ahli 

kandungan dan lain-lain 

maklum sajalah jika ada 

keluhan dari warga yang sakit 

jantung atau paru-paru maka 

akan dirujuk keluar daerah 

bukan apa-apa faktor 

transportasi lah yang menjadi 

kendala oleh karena itu saya 

berharap agar pemerintah 

dapat menyediakan dokter 

spesialis untuk ditempatkan 

di desa kami ini dan desa lain 

tentunya”. (Rabu, 05-08-

2015).  

 

  Sehingga dapat di analisa dari 

hasil wawancara dengan masing-

masing informan mengenai 

adanya jumlah tenaga medis 

yang memadai dalam pelayanan 

kesehatan penduduk desa 

hasilnya hampir keseluruhan 

informan menyatakan bahwa hal 

tersebut memang memerlukan 

adanya penambahan jumlah 

tenaga medis dalam memberikan 

pelayanan kesehatan bagi warga 

masyarakat di Desa Tebang 

khususnya tenaga medis seperti 

dokter spesialis dan ahli dalam 

bidang penanganan penyakit 

tertentu sehingga warga 

masyarakat di Desa Tebang tidak 

lagi harus pergi ke daerah lain 

untuk mendapatkan perawatan 

dan pengobatan kesehatan 

penanganan penyakit tertentu. 

Disamping itu juga dilakukan 

wawancara dengan informan 

kunci (Kepala Desa Tebang 

Kecamatan Palmatak) dan 

didapati hasilnya sebagai berikut 

: 

“Kalau mengenai jumlah 

tenaga medis khususnya 

dokter umum dan bahkan 

dokter spesialis di desa kami 

ini memang sepertinya belum 

memadai dan memerlukan 

adanya penambahan, karena 

semakin hari semakin banyak 

penduduk dan jenis penyakit 

yang ada ada pun bervariasi 
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sehingga memerlukan 

penanganan kesehatan yang 

lebih optimal dari tenaga 

kesehatan yang ahli dalam 

bidangnya sehingga 

pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh pemerintah 

pun dapat dirasakan oleh 

seluruh warga masyarakat di 

Desa Tebang ini”. (Jumat, 

14-08-2015). 

 

Sehingga dapat dianalisis 

jawaban informan kunci (Kepala 

Desa Tebang Kecamatan 

Palmatak) yang menyatakan 

bahwa adanya jumlah tenaga 

medis yang memadai dalam 

pelayanan kesehatan penduduk 

desa tersebut di akui  hal tersebut  

sepertinya memang ada namun 

perlu adanya penambahan 

khususnya untuk ketersedian 

dokter umum dan dokter spesialis 

karena mengingat jarak tempuh 

dari Desa Tebang ke daerah lain 

seperti Kota Batam atau Kota 

Tanjungpinang sangat jauh dan 

kendala transportasi juga sering 

menghambat jalannya proses 

rujukan pasien yang sakit untuk 

dilakukan perawatan di luar 

daerah, namun apabila ada dokter 

umum dan dokter spesialis yang 

ditempatkan di Desa Tebang 

maka setidaknya warga 

masyarakat di Desa Tebang tidak 

lagi harusjauh-jauh untuk 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang sesuai dengan 

karakteristik penyakit yang 

dideritanya. 

Disamping itu dapat dianalisa 

sewaktu penelitian di Desa 

Tebang Kecamatan Palmatak 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

mengenai adanya jumlah tenaga 

medis yang memadai dalam 

pelayanan kesehatan penduduk 

desa didapati hasilnya sama 

dengan jawaban dari informan 

dan informan kunci adapun 

hasilnya sebagai berikut: 

Mengenai adanya jumlah 

tenaga medis yang memadai 

dalam pelayanan kesehatan 

penduduk desa hal tersebut 

memang ada, namun sepertinya 

kurang memdai dari segi jumlah 

dan kualitas maksudnya adalah 

jumlah dokter yang tersedia di 

Desa Tebang hanya ada 2 orang 

dokter yang ditempatkan di 

Puskesmas Pembantu itupun 

saling bergantian dalam 

memberikan pelayanan kesehatan 

sedangkan terkadang jumlah 

pasien yang berobat melebihi 

kapasitas sehinggga jumlah 

dokter yang ada di Desa Tebang 

perlu adanya penambahan 

personil dan juga diperlukan 

adanya dokter spesialis seperti 

halnya spesialis penyakit dalam 

atau spesialis kandungan karena 

ketika ada warga masyarakat 

yang sakit dan memerlukan 

penanganan yang lebih serius dan 

intensif maka akan dilakukan 

rujukan ke daerah lain seperti 

Batam dan Tanjungpinang untuk 

dapat dilakukan penanganan 

medis yang lebih baik. 

 Sedangkan sarana 

transportasi masih sulit dan 
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bahkan tidak ada layanan 

transportasi yang tersedia akibata 

cuaca yang buruk seperti 

gelombang air laut yang tinggi 

atau cuaca di udara sedang tidak 

bersahabat maka hal tersebut 

dapat mengakibatkan pasien 

lebih menderita dan bahkan 

meninggal dunia akbita terlambat 

mendapatkan penanganan 

kesehatan dari dokter ahli atau 

spesialis dalam menangani 

penyakit tertentu seperti penyakit 

jantung, paru-paru dan lain 

sebagainya. 

4.4. Pelayanan umum merupakan 

salah satu aspek yang penting 

dan perlu diperhatikan oleh 

seorang kepala desa dalam 

rangka menjalankan peranan 

sebagai seorang pemimpin yang 

melaksanakan pembangunan 

desa dan hal tersebut meliputi 

indikator : 

4.4.1. Ketersediaan fasilitas 

jalan bagi penduduk desa. 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan masing-masing informan 

mengenai ketersediaan fasilitas 

jalan bagi penduduk desa 

diantaranya sebagai berikut: 

Berikut ini merupakan 

tanggapan atau jawaban yang 

diberikan oleh informan I.7 

(Tokoh Masyarakat Desa 

Tebang) mengenai ketersediaan 

fasilitas jalan bagi penduduk desa 

didapati hasilnya sebagai berikut 

:  

“Kalau mengenai fasilitas 

jalan sepertinya sudah 

memadai, namun memang 

perlu adanya peningkatan 

dari semenisasi menjadai 

aspal sehingga warga desa 

juga bisa menikmati adanya 

pemerataan pembangunan 

layaknya di daaerah lain 

seperti di jawa atau di 

sumatera pada umumnya 

dimana jalan desa sudah rata-

rata dilakukan pengaspalan”. 

(Senin, 10-08-2015). 

 

Kemudian hal senada juga di 

ungkapkan oleh informan I.8 

(Masyarakat yang tinggal di RT 1 

RW 1 Desa Tebang) mengenai 

ketersediaan fasilitas jalan bagi 

penduduk desa hasilnya sebagai 

berikut :  

“Rata-rata jalan penghubung 

anatar RT/RW yang ada di 

Desa Tebang sudah ada yang 

di pavling blok dan 

semenisasai namun ada 

beberapa lokasi kondisi 

jalannya masih dalam kondisi 

tanaha biasa dan memerlukan 

adanya tindakan dari 

pemerintah desa agar segera 

dilakukan pembangunan agar 

dapat digunakan oleh warga 

setempat”. (Rabu, 12-87-

2015). 

  

Disamping itu juga dilakukan 

wawancara dengan informan I.9. 

(Masyarakat yang tinggal di RT 2 

RW 2 Desa Tebang) mengenai 

ketersediaan fasilitas jalan bagi 

penduduk desa dan didapati 

hasilnya sebagai berikut :  

“Jalan merupakan urat nadi 

kehidupan, apabila jalan yang 

ada dalam kondisi layak 
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digunakan apalagi saat 

musim hujan maka 

perekonomian warga pun 

akan bergerak namun apabila 

kondisi jalan tak layak seperti 

becek dan berlumpur saat 

hujan dan berdebu saat 

kemarau maka akan 

berpengaruh pada 

perekonomian masyarakat 

setempat”. (Rabu, 12-87-

2015). 

 

  Sehingga dapat di analisa dari 

hasil wawancara dengan masing-

masing informan mengenai 

ketersediaan fasilitas jalan bagi 

penduduk desa hasilnya hampir 

keseluruhan informan 

menyatakan bahwa hal tersebut 

memang ada dan kondisinya rata-

rata sudah dapat dikatakan layak 

digunakan namun memang perlu 

adanya jumlah jalan desa yang 

diperbaiki dan di tambah 

jumlahnya agar dapat 

menghubungkan masyarakat 

yang ada di Desa Tebang dan 

kondisi jalan yang belum 

dilakukan semenisasi atau 

pemasangan pavling blok 

hendaknya segera dilakukan 

upaya peningkatan semenisasi 

atau pemasangan pavling blok 

dan bagi yang sudah terpasang 

semenisasi atau pemasangan 

pavling blok hendaknya agar 

dilakukan pengaspalan sehingga 

dapat digunakan fasilitas jalan 

tersebut untuk menggerakkan 

roda perekonomian masyarakat 

di Desa Tebang. 

Disamping itu juga dilakukan 

wawancara dengan informan 

kunci (Kepala Desa Tebang 

Kecamatan Palmatak) dan 

didapati hasilnya sebagai berikut 

: 

“Selama saya menjadi kepala 

desa disini memang ada 

perubahan khususnya fasilitas 

jalan bagi warga desa dimana 

sebelumnya jalan dalam 

kondisi tanah biasa saat ini 

sudah dilakukan semenisasi 

dan pemasangan pavling blok 

dan untuk jalan yang 

lebarnya 5-6 meter saat ini 

sedang dilakukan upaya 

penimbunan dan pengerasan 

tanah untuk selanjutnya 

dilakukan pengaspalan dalam 

waktu dekat, tak dapat 

dipungkiri bahwa jalan 

merupakan urat nadi penentu 

perekonomian warga desa 

apabila jalan dalam kondisi 

bagus maka warga desa dapat 

berkativitas dengan lancar 

dan sebaliknya apabila 

kondisi jalan tak bagus maka 

aktivitas wakrga desa juga 

terganggu”. (Jumat, 14-08-

2015). 

 

Sehingga dapat dianalisis 

jawaban informan kunci (Kepala 

Desa Tebang Kecamatan 

Palmatak) yang menyatakan 

bahwa ketersediaan fasilitas jalan 

bagi penduduk desa tersebut di 

akui  hal tersebut memang sudah 

ada dan sering perkembangan 

waktu jalan-jalan yang ada di 

Desa Tebang sudah dilakukan 
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upaya perbaikan dan 

penambahan baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas 

maksudnya adalah jalan yang 

sebelumnya dalam kondisi tanah 

biasa sudah dilakukan 

semenisasai dan pavling blok dan 

jalan yang sudah disemenisasi 

dan pavling blok maka akan 

dilakukan pengaspalan sesuai 

standar dari Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Kepulauan 

Anambas sehingga warga 

masyarakat di Desa Tebang dapat 

menjalankan aktivitas kehidupan 

sehari-hari dengan baik dan 

tentunya dapat menikmati 

pembangunan dan pemerataan 

perekonomian tentunya. 

Disamping itu dapat dianalisa 

sewaktu penelitian di Desa 

Tebang Kecamatan Palmatak 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

mengenai ketersediaan fasilitas 

jalan bagi penduduk desa 

didapati hasilnya sama dengan 

jawaban dari informan dan 

informan kunci adapun hasilnya 

sebagai berikut: 

Mengenai ketersediaan 

fasilitas jalan bagi penduduk desa 

memang hal tersebut ada namun 

memang memerlukan waktu dan 

proses yang cukup panjang 

dalam rangka perbaikan dan 

penambahan jalan bagi warga 

masyarakat yang ada di Desa 

Tebang saat ini, namun 

setidaknya ada peranan kepala 

desa Tebang dalam upaya 

peningkatan kualitas dan 

kuantitas jalan di Desa Tebang 

dengan melakukan pembangunan 

jalan dengan cara semenisasi, 

pemasangan paving blok dan 

bahkan ada jalan yang sedang 

dilakukan pengerasan tanahnya 

untuk dilakukan pengaspalan 

jalan sesuai dengan standar yang 

di tetapkan oleh Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Kepulauan 

Anambas. Sebagaimana yang 

diketahui bahwa akses jalan pada 

suatu wilayah tertentu termasuk 

di Desa Tebang akan 

menentukan kondisi 

perekonomiand an kehidupan 

masyarakatnya apabila jalannya 

bagus maka kondisi 

perekonomian dan kehidupan 

masyarakatnya akan bagus juga 

dan sebaliknya apabila jalan 

kondisi tidak bagus makan 

kondisi perekonomian dan 

kondisi kehidupan 

masyarakatnya pun akan 

terdampak kurang bagus. 

4.4.2. Pelayanan kantor desa 

yang tertib administrasi. 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan masing-masing informan 

mengenai pelayanan kantor desa 

yang tertib administrasi 

diantaranya sebagai berikut: 

Berikut ini merupakan 

tanggapan atau jawaban yang 

diberikan oleh informan I.10 

(Masyarakat yang tinggal di RT 3 

RW 3 Desa Tebang) mengenai 

pelayanan kantor desa yang tertib 

administrasi didapati hasilnya 

sebagai berikut :  

“Selama ini pelayanan yang 

dilakukan oleh pegawai 

kantor desa di Desa Tebang 

sepertinya berjalan lancar 
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tanpa adanya permasalahan 

baik pengurusan KTP, KK, 

surat-surat lainnya  dan 

semuanya dilakukan sesuai 

dengan syarat dan prosedur 

pelayanan kantor desa pada 

umumnya”. (Rabu, 12-87-

2015). 

 

Kemudian hal senada juga di 

ungkapkan oleh informan I.11 

(Masyarakat yang tinggal di RT 2 

RW 4 Desa Tebang) mengenai 

pelayanan kantor desa yang tertib 

administrasi hasilnya sebagai 

berikut :  

“Kalau pelayanan kantor desa 

kepada masyarakat sejauh ini 

belum pernah ada kendala, 

asalkan syarat pengurusan 

surat-menyurat lengkap maka 

pelayanan yang dieberikan 

pun juga sesuai dengan waktu 

yang telah dijanjikan kecuali 

ada pemadaman listrik 

bergilir maka akan terjadi 

keterlambatan dalam 

pelayanan administrasi di 

kantor Desa Tebang”. (Rabu, 

12-87-2015). 

  

Disamping itu juga dilakukan 

wawancara dengan informan 

I.12. (Masyarakat yang tinggal di 

RT 3 RW 2 Desa Tebang) 

mengenai pelayanan kantor desa 

yang tertib administrasi dan 

didapati hasilnya sebagai berikut 

:  

“Sudah sewajarnya 

pemerintah Desa beserta 

pegawai yang ada 

memberikan pelayanan 

kepada masyarakat sesuai 

dengan ketentuan atau aturan 

yang ada agar masyarakat 

pun bisa menjalankan tertib 

administrasi dan pelayanan 

yang diberikan oleh pihak 

pemerintah desa juga sesuai 

dengan jenis pelayanan yang 

sedang di urus oleh warga 

masyarakat di Desa Tebang”. 

(Rabu, 12-87-2015). 

 

  Sehingga dapat di analisa dari 

hasil wawancara dengan masing-

masing informan mengenai 

pelayanan kantor desa yang tertib 

administrasi hasilnya hampir 

keseluruhan informan 

menyatakan bahwa hal tersebut 

memang diberlakukan tertib 

administrasi oleh pihak 

pemerintah Desa di Desa Tebang 

agar pelayanan yang diberikan 

kepada warga masyarakat Desa 

Tebang pun dapat berjalan 

dengan efisien dan efektif serta 

optimal dan tentunya seiring dan 

sejalan dengan prinsip-prinsip 

penyelenggaraaan pemerintahan 

yang baik dimana dalam 

pengurusan admnistrasi tertentu 

apakah itu berhukungan dengan 

pengurusan KTP, KK, Surat 

Tanah dan surat keterangan 

lainnya yang diterbitkan leh Desa 

Tebang maka di perlkukan 

adanya tertib administrasi agar 

terjadi keseimbangan antara 

waktu pelayanan dengan jenis 

pelayanan yang diberikan oleh 

pihak pemerintah Desa Tebang 

sehingga tidak ada 

kesalahpahaman antar kedua 
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belah pihak baik pihak 

pemerintah desa maupun pihak 

masyarakat. 

Disamping itu juga dilakukan 

wawancara dengan informan 

kunci (Kepala Desa Tebang 

Kecamatan Palmatak) dan 

didapati hasilnya sebagai berikut 

: 

“Kami memberikan 

pelayanan adminsitrasi 

pemerintahan sesuai dengan 

ketentuan dan prosedur yang 

berlaku serta tidak ada 

melakukan tebang pilih 

dalam memberikan pelayanan 

karena kami ingin 

menjungnjung tinggi 

profesionalisme dalam 

bekerja sesuai dengan prinsip 

tata kelola pemerintahan yang 

baik dan untuk itu saya 

selaku pimpinnan selalau 

menghimbau kepada staff 

agar dapat bekerja secara 

professional dan tidak ada 

upaya penyalahgunaan 

wewenang yang memiliki 

konsekuensi hukum 

nantinya”. (Jumat, 14-08-

2015). 

 

Sehingga dapat dianalisis 

jawaban informan kunci (Kepala 

Desa Tebang Kecamatan 

Palmatak) yang menyatakan 

bahwa pelayanan kantor desa 

yang tertib administrasi tersebut 

di akui  hal tersebut memang 

telah dilakukan oleh pemerintah 

Desa Tebang selain sebagai 

bagian dari menjalankan tugas 

dan fungsi kantor Desa hal 

tersebut juga dilakukan oleh 

Kepala Desa dan Staff nya 

sebagai upaya dalam 

menjalankan tata kelola 

pemerintahan yang baik serta 

menjunjung tinggi nilai 

profesionalisme dalam bekerja 

sehingga masyarakat pun akan 

merasakan dampak positif akibat 

tertib administrasi yang 

dilakukan oleh pemerintah Desa 

Tebang diantaranya tidak adanya 

penyalahgunaan wewenang 

dalam memberikan pelayanan 

publik kepada masyarakat, tidak 

adanya pungutan liar dan tidak 

adanya upaya penyuapan dari 

masyarakat kepada oknum 

pemerintah desa dalam mengurus 

administrasi pemerintahan di 

kantor Desa Tebang tersebut 

karena dalam pengurusan 

administrasi pemerintahan 

dijalankan sesuaid engan syarat 

dan ketentuan yang berlaku. 

Disamping itu dapat dianalisa 

sewaktu penelitian di Desa 

Tebang Kecamatan Palmatak 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

mengenai pelayanan kantor desa 

yang tertib administrasi didapati 

hasilnya sama dengan jawaban 

dari informan dan informan 

kunci adapun hasilnya sebagai 

berikut: 

Mengenai pelayanan kantor 

desa yang tertib administrasi hal 

tersebut memang telah dilakukan 

sesuai syarat dan ketentuan yang 

berlaku pada kantor Desa Tebang 

dimana dalam memberikan 

pelayanan publik kepada 

masyarakat yang ada di Desa 
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Tebang pemerintah Desa Tebang 

menerapkan prinsip good 

governance serta profesionalisme 

dalam bekerja sehingga 

masyarakat dapat merasakan 

dampak positif dari adanya tertib 

administrasi tersebut diantaranya 

tidak adanya tebang pilih dalam 

memberikan pelayanan publik 

kepada masyarakat, menghindari 

adanya pungutan liar dalam 

pemberian layanan publik, 

mencegah adanya tindakan 

penyuapan dari oknum 

masyarakat terhadap pihak 

pemerintah desa dalam mengurus 

administrasi pemerintahan baik 

pembuatan KTP, KK, Akta 

Kelahiran, Surat Tanah dan lain 

sebagainya dan sebaliknya 

apabila masyarakat didalam 

mengurus administrasi 

pemerintahan dinilai tidak 

memenuhi syarat dan ketentuan 

maka tidak akan diberikan 

pelayanan sebelum syarat dan 

ketentuan tersebut dilengkapi 

terlebih dahulu. 

4.5.  Pendidikan merupakan salah 

satu aspek yang penting dan 

perlu diperhatikan oleh seorang 

kepala desa dalam rangka 

menjalankan peranan sebagai 

seorang pemimpin yang 

melaksanakan pembangunan 

desa dan hal tersebut meliputi 

indikator : 

4.5.1. Tingkat pendidikan 

yang ditempuh oleh penduduk 

desa. 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan masing-masing informan 

mengenai tingkat pendidikan 

yang ditempuh oleh penduduk 

desa diantaranya sebagai berikut: 

Berikut ini merupakan 

tanggapan atau jawaban yang 

diberikan oleh informan I.1 

(Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) 

Desa Tebang) mengenai tingkat 

pendidikan yang ditempuh oleh 

penduduk desa didapati hasilnya 

sebagai berikut :  

“Kalau saat ini tingkat 

pendidikan yang ditempuh 

oleh sebagian besar 

masyarakat di Desa Tebang 

sudah lumayan baik, kerena 

masyarakat saat ini sudah 

paham tentang arti 

pentingnya pendidikan dalam 

menunjang kehidupan 

sehingga banyak orang tua 

yang menyekolahkan 

anaknya sampai ke tingkat 

SMA atau bahkan kuliah ”. 

(Senin, 03-08-2015). 

 

Kemudian hal senada juga di 

ungkapkan oleh informan I.2 

(Ketua RW 1 Desa Tebang) 

mengenai tingkat pendidikan 

yang ditempuh oleh penduduk 

desa hasilnya sebagai berikut :  

“Kalau zaman dulu memang 

pendidikan masyarakat di 

desa kami ini kurang begitu 

penting namun seriring 

perjalanan waktu saat ini 

pendidikan di desa akami 

sudah berkembang sudah ada 

SMP dan SMA dan bahkan 

sebagian besar remaja yang 

telah lulus SMA melanjutkan 

kuliah ke luar daerah baik di 
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Kepri maupun diluar Kepri 

seperti jawa, pekanbaru dan 

kalimantan”. (Jumat, 07-08-

2015). 

  

Disamping itu juga dilakukan 

wawancara dengan informan I.3. 

(Ketua RT 2 RW 1) mengenai 

tingkat pendidikan yang 

ditempuh oleh penduduk desa 

dan didapati hasilnya sebagai 

berikut :  

“Pendidikan mempunyai 

banyak manfaat bagi 

kehidupan masyarakat dan 

saat ini orang tua sudah 

banyak yang menyuruh anak-

anaknya untuk bersekolah 

dan bahkan kuliah untuk 

mendapatkan ilmu 

pengetahuan yang berfungsi 

dalam menunjang kehidupan 

dan roda perekonomian 

keluarga nantinya”. 

(Rabu,05-08-2015).  

 

  Sehingga dapat di analisa dari 

hasil wawancara dengan masing-

masing informan mengenai 

tingkat pendidikan yang 

ditempuh oleh penduduk desa 

hasilnya hampir keseluruhan 

informan menyatakan bahwa 

tingkat pendidikan warga 

masyarakat di Desa Tebang saat 

ini dapat dikategorikan baik, 

karena selain ada fasilitas dan 

sarana dan prasarana pendukung 

seperti bangunan sekolah mulai 

dari PAUD, TK, SD, SMP dan 

SMA hal tersebut juga didasari 

pemahaman orang tua tentang 

arti pentingnya pendidikan dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari 

dan bahkan tidak sedikit orang 

tua yang memberikan dorongan 

kepada anak-anaknya untuk 

melanjutkan studi ke jenjang 

yang lebih tinggi yakni kuliah di 

universitas ataupun sekolah 

tinggi baik yang ada di Provinsi 

Kepulauan Riau ataupun di luar 

Provinsi Kepulauan Riau. 

Disamping itu juga dilakukan 

wawancara dengan informan 

kunci (Kepala Desa Tebang 

Kecamatan Palmatak) dan 

didapati hasilnya sebagai berikut 

: 

“Saya rasa saat ini tingkat 

pendidikan rata-rata 

masyarakat di Desa Tebang 

telah meningkat standarnya 

mungkin yang dulunya 

sebagian besar orang tua 

beranggapan bahwa sekolah 

tidak begitu penting maka 

saat ini sebagian orang tua 

mengetahui dan memahami 

arti penting pendidikan bagi 

anak-anaknya sehingga 

banyak orang tua yang 

menyekolahkan anak-

anaknya sampai SMA 

ataupun sampai kejenjang 

perguruan tinggi baik yang 

ada di Provinsi Kepri maupun 

diluar Provinsi Kepri agar 

anak-anak mereka 

mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman dan dapat 

digunakan sebagai slah satu 

syarat untuk memperoleh 

pekerjaan yang lebih layak 

tentunya ”. (Jumat, 14-08-

2015). 
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Sehingga dapat dianalisis 

jawaban informan kunci (Kepala 

Desa Tebang Kecamatan 

Palmatak) yang menyatakan 

bahwa tingkat pendidikan yang 

ditempuh oleh penduduk desa 

tersebut di akui  hal tersebut 

sepertinya memang telah 

mengalami perubuhan yang 

signifikan atau dalam arti adanya 

peningkatan kesadaran orang tua 

untuk menyekolahkan anak-

anaknya samapai dengan jenjang 

perguruan tinggi, karena saat ini 

dalam memperoleh pekerjaan 

bukan saja mengandalkan 

pengalaman dan skill melainkan 

latar belakang pendidikan juga 

dijadikan dasar dalam penilaian 

kriteria dalam mendapatkan 

pekerjaan baik disektor swasta 

maupun menjadi pegawai negeri 

sipil hal tersebutlah yang 

mendorong sebagian besar orang 

tua di Desa Tebang untuk 

menyekolahkan anak-anaknya 

sampai dengan jenjang perguruan 

tinggi. 

Disamping itu dapat dianalisa 

sewaktu penelitian di Desa 

Tebang Kecamatan Palmatak 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

mengenai tingkat pendidikan 

yang ditempuh oleh penduduk 

desa didapati hasilnya sama 

dengan jawaban dari informan 

dan informan kunci adapun 

hasilnya sebagai berikut: 

Mengenai tingkat pendidikan 

yang ditempuh oleh penduduk 

desa pada kenyataanya 

dilapangan hal tersebut memang 

telah mengalami banyak 

perubahan kearah pencapaian 

standar pendidikan yang lebih 

baik dibandingkan dengan 

beberapa puluh tahun yang lalu, 

dimana saat ini sebgaian orang 

tau atau warga masyarakat yang 

ada di Desa Tebang pada 

umumnya telah mengetahui dan 

menyadari bahwa pendidikan 

merupakan salah satu alternatif 

dalam mencapai cita-cita anak-

anak mereka serta dalam upaya 

mendapatkan pekerjaan yang 

lebih baik dan meningkatkan 

perekonomian keluarga adalah 

dengan jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi, selain itu fasilitas 

sekolah yang ada di Desa Tebang 

mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, 

SMA telah ada tinggal 

bagaimana masyarakat di Desa 

Tebang memanfaatkan fasilitas 

sarana dan prasarana sekolah 

tersebut dengan baik dan benar.  

Dalam persaingan di dunia 

kerja saat ini seiring dengan 

perkembangan zaman dan 

teknologi dimana bukan hanya 

sekedar keahlian atau 

pengalaman saja yang dinilai 

dalam berkompetisi ingin 

mendapatkan pekerjaan atau 

merai jabatan melainkan juga 

ijazah atau standar pendidikan 

yang lebih tinggi juga merupakan 

penilaian dalam kompetisi 

tersebut, dan hal itulah yang 

memberikan dorongan kepada 

orang tua dan anak-anak yang 

ada di Desa Tebang untuk giat 

dan rajin belajar samapai ke 

jenjang perguruan tinggi bagi 
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orang tua yang mampu dan bagi 

yang kurang mampu setidaknya 

pendidikan wajib 12 tahun atau 

samapi jenjang SMA dapat diraih 

sudah dapat dikatakan tercapai 

standar wajib belajar pendidikan 

nasional. 

4.5.2. Adanya keseimbangan 

antara jumlah sekolah 

dengan tenaga 

pengajar. 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan masing-masing informan 

mengenai adanya keseimbangan 

antara jumlah sekolah dengan 

tenaga pengajar diantaranya 

sebagai berikut: 

Berikut ini merupakan 

tanggapan atau jawaban yang 

diberikan oleh informan I.4 

(Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) 

Desa Tebang) mengenai adanya 

keseimbangan antara jumlah 

sekolah dengan tenaga pengajar 

didapati hasilnya sebagai berikut 

:  

“Kalau jumlah sekolah dan 

guru yang ada di Desa 

Tebang sepertinya telah 

sesuai standar yang ada, 

dimana disetiap tingkatan 

sekolah telah memiliki guru 

yang sesuai dengan bidang 

dan latar belakang pendidikan 

sehingga anak murid tidak 

terlantar akibat kekurang 

guru”. (Senin, 03-08-2015). 

 

Kemudian hal senada juga di 

ungkapkan oleh informan I.5 

(Ketua RW 2 Desa Tebang) 

mengenai adanya keseimbangan 

antara jumlah sekolah dengan 

tenaga pengajar hasilnya sebagai 

berikut :  

 

 

“Saya rasa jumlah sekoalh 

dengan jumlah tenaga 

pengajar baik di SD, SMP 

dan SMA di Desa Tebang ini 

sudah sesuai standar yang ada 

dan hal tersebut terbukti dari 

proses belajar mengajar yang 

dapat dilaksanakan 

sebagaimana mestinya, 

karena saya mempunyai anak 

yang masih sekolah di 

bangku SMP dan SMA 

semuanya berjalan baik-baik 

saja”. (Jumat, 07-08-2015). 

  

Disamping itu juga dilakukan 

wawancara dengan informan I.6. 

(Ketua RT 1 RW 2 Desa Tebang) 

mengenai adanya keseimbangan 

antara jumlah sekolah dengan 

tenaga pengajar dan didapati 

hasilnya sebagai berikut :  

“Ya, kalau mengenai jumlah 

sekolah dan jumlah tenaga 

pengajar disetiap sekolah 

yang ada di Desa Tebang 

sepertinya tergolong 

memenuhi standar lah karena 

hal itu terbukti bahwa anak 

saya yang masih SD dan 

SMP dapat mengikuti Ujian 

semester dan UN sama 

dengan sekolah lain yang ada 

di Indonesia”. (Rabu, 05-08-

2015).  

 

  Sehingga dapat di analisa dari 

hasil wawancara dengan masing-
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masing informan mengenai 

adanya keseimbangan antara 

jumlah sekolah dengan tenaga 

pengajar hasilnya hampir 

keseluruhan informan 

menyatakan bahwa hal tersebut 

telah sesuai sesuai dengan 

standar yang ada, dimana setiap 

tingkatan sekolah mulai dari SD, 

SMP dan SMA memiliki struktur 

organisasi pengajar yang jelas 

sesuai dengan standar pendidikan 

nasional pada umumnya 

termasuk standar Dinas 

Pendidikan Kabupaten 

Kepulauan Anambas dan hal 

tersebut dibuktikan dengan dapat 

dilakukannya proses belajar 

mengajar sesuai jadwal nasional 

dengan bukti adanya 

penyelenggaraaan Ujian Nasional 

serenatak dengan daerah lain 

seleuruh Indonesia tanpa 

menunda akibat keterlambatan 

dalam proses belajar mengajar 

tentunya. 

Disamping itu juga dilakukan 

wawancara dengan informan 

kunci (Kepala Desa Tebang 

Kecamatan Palmatak) dan 

didapati hasilnya sebagai berikut 

: 

“Menanggapi tentang 

keseimbangan antara jumlah 

sekolah dengan tenaga 

pengajar saya rasa hal 

tersebut sudah sesuai standar 

karena pada masing-masing 

sekolah baik di tingkat SD, 

SMP, SMA sudah ada tenaga 

guru yang professional di 

bidangnya masing-masing 

sehingga proses kegiatan 

belajar mengajar dapat 

terlaksana secara efisien dan 

efektif”. (Jumat, 14-08-2015). 

 

Sehingga dapat dianalisis 

jawaban informan kunci (Kepala 

Desa Tebang Kecamatan 

Palmatak) yang menyatakan 

bahwa adanya keseimbangan 

antara jumlah sekolah dengan 

tenaga pengajar tersebut di akui 

hal tersebut  sepertinya memang 

telah sesuai dengan standard an 

prosedur kegiatan belajar 

mengajar baik yang ada di 

tingkat SD, SMP dan SMA di 

Desa Tebang rata-rata guru yang 

memberikan materi pembelajaran 

disekolah-sekolah tersebut telah 

berstatus pegawai negeri sipil 

dan tersertifikasi sesuai dengan 

bidang pelajaran yang diajarkan 

dan adapun tenaga pengajar yang 

masih berstatus honorer mereka 

memiliki latar belakang 

pendidikan sebagai tenaga 

pengajar yang professional 

tentunya sehingga kegiatan 

belajar mengajar dapat terjamin 

pelaksanaannya dan sesuai 

dengan target dan standar 

pendidikan nasional secar umum. 

Disamping itu dapat dianalisa 

sewaktu penelitian di Desa 

Tebang Kecamatan Palmatak 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

mengenai adanya keseimbangan 

antara jumlah sekolah dengan 

tenaga pengajar didapati hasilnya 

sama dengan jawaban dari 

informan dan informan kunci 

adapun hasilnya sebagai berikut: 
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Mengenai adanya 

keseimbangan antara jumlah 

sekolah dengan tenaga pengajar 

hal tersebut memang hal tersebut 

telah sesuai dengan standar 

kegiatan belajar mengajar 

disekolah-sekolah pada 

umumnya dimana di setiap 

sekolah mulai dari jenjang 

tingkatan SD, SMP, dan SMA 

semuanya telah memiliki tenaga 

pengajar yang memadai baik dari 

segi latar belakang pendidikan 

tenaga pengajar tersebut dan 

profesionalisme tenaga pengajar 

dalam memberikan pelajaran 

baik secara teori maupun praktik 

hal tersebut juga ditunjang 

sertifikasi tenaga pengajar bagi 

yang berstatus pegawai negeri 

sipil dan bagi tenaga pengajar 

yang bersifat honorer pada 

umumnya mempunyai latar 

belakang pendidikan pada bidang 

pelajaran tertentu dan juga 

sertifikat dalam memenangi 

kegiatan lomba atau pertandingan 

dalam bidang pelajaran tertentu 

dan hal tersebut terbukti bahwa 

kegiatan belajar mengajar di 

sekolah-sekolah yang ada di 

SD,SMP, dan SMA di Desa 

Tebang dapat dilaksanakan 

sebagaimana mestinya seperti 

halnya pelaksanaan Ujian 

Nasional yang terlaksana 

serentak sesuai dengan jadwal 

yang ditentukan oleh Dinas 

Pendidikan Kabupaten 

Kepulauan Anambas setiap 

tahunnya. 

 

 

 

 

C. Faktor penghambat dalam 

Peranan Kepala Desa Dalam 

Memajukan Pembangunan 

Desa Tebang Kecamatan 

Palmatak Kabupaten 

Kepulauan Anambas Tahun 

2013. 

1. Adanya jumlah tenaga medis 

yang memadai dalam 

pelayanan kesehatan 

penduduk desa. 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan masing-masing informan 

mengenai adanya jumlah tenaga 

medis yang memadai dalam 

pelayanan kesehatan penduduk 

desa diantaranya sebagai berikut: 

Hasil wawancara dengan 

informan kunci (Kepala Desa 

Tebang Kecamatan Palmatak) 

dan didapati hasilnya sebagai 

berikut : 

“Kalau mengenai jumlah 

tenaga medis khususnya 

dokter umum dan bahkan 

dokter spesialis di desa kami 

ini memang sepertinya belum 

memadai dan memerlukan 

adanya penambahan, karena 

semakin hari semakin banyak 

penduduk dan jenis penyakit 

yang ada ada pun bervariasi 

sehingga memerlukan 

penanganan kesehatan yang 

lebih optimal dari tenaga 

kesehatan yang ahli dalam 

bidangnya sehingga 

pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh pemerintah 

pun dapat dirasakan oleh 

seluruh warga masyarakat di 
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Desa Tebang ini”. (Jumat, 

14-08-2015). 

 

Mengenai adanya jumlah 

tenaga medis yang memadai 

dalam pelayanan kesehatan 

penduduk desa hal tersebut 

memang ada, namun sepertinya 

kurang memdai dari segi jumlah 

dan kualitas maksudnya adalah 

jumlah dokter yang tersedia di 

Desa Tebang hanya ada 2 orang 

dokter yang ditempatkan di 

Puskesmas Pembantu itupun 

saling bergantian dalam 

memberikan pelayanan kesehatan 

sedangkan terkadang jumlah 

pasien yang berobat melebihi 

kapasitas sehinggga jumlah 

dokter yang ada di Desa Tebang 

perlu adanya penambahan 

personil dan juga diperlukan 

adanya dokter spesialis seperti 

halnya spesialis penyakit dalam 

atau spesialis kandungan karena 

ketika ada warga masyarakat 

yang sakit dan memerlukan 

penanganan yang lebih serius dan 

intensif maka akan dilakukan 

rujukan ke daerah lain seperti 

Batam dan Tanjungpinang untuk 

dapat dilakukan penanganan 

medis yang lebih baik. 

 Sedangkan sarana 

transportasi masih sulit dan 

bahkan tidak ada layanan 

transportasi yang tersedia akibata 

cuaca yang buruk seperti 

gelombang air laut yang tinggi 

atau cuaca di udara sedang tidak 

bersahabat maka hal tersebut 

dapat mengakibatkan pasien 

lebih menderita dan bahkan 

meninggal dunia akbita terlambat 

mendapatkan penanganan 

kesehatan dari dokter ahli atau 

spesialis dalam menangani 

penyakit tertentu seperti penyakit 

jantung, paru-paru dan lain 

sebagainya. 

 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan. 

 Berdasarkan hasil temuan 

dalam penelitian ini, Peranan Kepala 

Desa Dalam Memajukan 

Pembangunan Desa Tebang 

Kecamatan Palmatak Kabupaten 

Kepulauan Anambas Tahun 2013 

berjalan dengan baik. Hal tersebut 

disebarkan dalam beberapa indikator 

: 

1. Ketersediaan lapangan pekerjaan 

yang mencukupi. 

2. Jumlah tenaga kerja di Desa 

Tebang sesuai dengan lapangan 

pekerjaan.  

3. Jumlah penduduk desa yang 

tinggal di bawah standar yang 

ditetapkan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS).  

4. Adanya legalitas status 

kepemilikan tanah dan bangunan 

milik penduduk desa. 

5. Ketersediaan balai pengobatan 

atau klinik bagi penduduk desa. 

6. Ketersediaan fasilitas jalan bagi 

penduduk desa.  

7. pelayanan kantor desa yang tertib 

administrasi. 

8. Tingkat pendidikan yang 

ditempuh oleh penduduk desa.  

9. Adanya keseimbangan antara 

jumlah sekolah dengan tenaga 

pengajar. 
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 Namun ada indikator yang 

menjadi faktor penghambat 

dalam Peranan Kepala Desa 

Dalam Memajukan 

Pembangunan Desa Tebang 

Kecamatan Palmatak Kabupaten 

Kepulauan Anambas Tahun 2013 

yaitu : 

1. Pada indikator tentang adanya 

jumlah tenaga medis yang 

memadai dalam pelayanan 

kesehatan penduduk desa. 

Hal ini berdasarkan dari 

jawaban yang di paparkan oleh 

responden dan juga informan 

kunci dan juga pengamatan 

langsung yang dilaksanakan oleh 

peneliti di lapangan sewaktu 

mengadakan penelitian ini. 

5.2. Saran-Saran 

 Adapun saran-saran yang dapat 

peneliti ungkapkan berkenaan 

dengan judul Peranan Kepala Desa 

Dalam Memajukan Pembangunan 

Desa Tebang Kecamatan Palmatak 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

Tahun 2013 ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Diharapkan kepada pihak 

pemerintah Desa Tebang 

Kecamatan Palmatak Kabupaten 

Kepulauan Anambas agar 

melakukaan koordinasi dengan 

Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kepulauan Anambas tentang 

alternatif penyediaan dan 

penambahan jumlah tenaga 

medis atau tenaga kesehatan 

khususnya dokter umum dan 

dokter spesialis agar dapat 

ditempatkan di Puskesmas 

Pembantu yang ada di Desa 

Tebang mengingat jarak tempuh 

dari Desa Tebang ke Ibu Kota 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

cukup jauh apalagi jika 

masyarakat harus melakukan 

pengobatan di luar daerah seperti 

di Kota Batam dan Kota 

Tanjungpinang kendalanya 

adalah faktor ketidakpastian 

jadwal transportasi baik 

transportasi laut maupun udara 

selain itu biaya transportasi 

cukup mahal, namun apabila 

ketersediaan tenaga medis yang 

mencukupi maka hal tersebut 

dapat diminimalisir tentunya. 

2. Diharapkan kepada Kepala Desa 

Tebang agar dapat 

memeperhatikan kondisi 

masyarakat baik dari segi 

perekonomian dan perumahan 

masyarakat di Desa Tebang 

dengan lebih mengoptimalkan 

bantuan sosial dari pemerintah 

daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas, Provinsi Kepulauan 

Riau dan bahkan program 

PNPM-Mandiri Perdesaan dan 

juga Dana Desa agar masyarakat 

di Desa Tebang dapat merasakan 

kemajuan dalam hal 

pembangunan desa dan 

merasakan program pemerintah 

yang pro rakyat. 

3. Diharapkan kepada Kepala Desa 

Tebang agar dapat meningkatan 

sarana dan prasarana serta 

fasilitas umum seperti 

ketersediaan jalan umum, 

peningkatan status kepemilikan 

tanah dan bangunan milik warga 

masyarakat di Desa Tebang 

dengan melakukan sosialisasi 

tentang manfaat dan pentingnya 
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bagi warga masyarakat Desa 

Tebang yang mempunyai tanah 

dan bangunan di wilayah daratan 

agar segera mengurus surat 

sertifikat bagi yang masyarakat 

yang telah mempunyai surat alas 

hak dan bagi warga masyarakat 

yang belum sama sekali memiliki 

surat keterangan kepemilikan 

tanah apakah dari pemerintah 

desa ataupun dari pemerintah 

Kecamatan setempat agar dapat 

segera melakukan pengurusan 

agar nanti ketika proses jual beli 

tanah dan bangunan jelas dasar 

hukum yang digunakan dan tidak 

ada pihak yang merasa dirugikan 

oleh pihak lain. 

4. Diharapkan kepada Kepala Desa 

Tebang afar dapat memberikan 

pelayanan administrasi 

pemerintahan di Desa Tebang 

dengan menjunjung tinggi nilai-

nilai penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik serta 

meningkatkan profesionalisme 

kerja sehingga masyarakat 

merasakan dampak positif fari 

pelayanan yang dilakukan secara 

efisien dan efektif oleh 

pemerintah Desa Tebang 

Kecamatan Palmatak Kabupaten 

Kepulauan Anambas.  
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