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PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA 

DESA DALAM PEMBANGUNAN 

INFRASTRUKTUR  DESA 

SELADING KABUPATEN NATUNA 

RAJA CANDRA 

Mahasiswa Ilmu administrasi Negara, 

FISIP UMRAH 

ABSTRAK 

Peran Kepala Desa Selading 

Kabupaten Natuna sangat diharapkan 

sebagai kepala desa untuk dapat 

meningkatkan pembangunan infrastruktur 

desa. Pembangunan yang dilaksanakan di 

pedesaan atau tingkat kelurahan 

merupakan realisasi pembangunan 

nasional. Untuk menunjang 

pembanmgunan di pedesaan atau tingkat 

Desa peran serta partisipasi seluruh lapisan 

masyarakat sangat dibutuhkan. Dalam 

merealisasikan tujuan pembangunan, maka 

segenap potensi alam harus digali, 

dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-

baiknya, demikian pula halnya sumber 

daya manusia harus lebih di tingkatkan 

sehingga dapat mengembangkan potensi 

alam yang ada secara maksimal agar 

tujuan pembangunan dapat tercapai. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui Peran Kepemimpinan 

dari Kepala Desa dalam Pembangunan 

Infrastruktur Desa Selading Kabupaten 

Natuna. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif, data yang digunakan 

adalah data primer berupa wawancara 

dengan informan yang berjumlah 5 orang 

yang terdiri dari 1 orang seketaris desa, 1 

orang kepala pembangunan, 1 orang kaur 

umum serta 2 orang masyarakat yaitu 

tokoh masyarakat Desa Selading 

Kabupaten Natuna. 

Penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa peran kepemimpinan 

yang diterapkan oleh Kepala Desa 

Selading masih kurang mampu dalam 

mengkoordinir penyelenggaraan 

pembangunan, kurang mampu dalam 

merealisasikan tujuan pembangunan 

sehingga masyarakat belum bisa 

melepaskan diri dari perangkap 

kemiskinan dan keterbelakangan, dan 

masih kurangnya inisiatif dari Kepala Desa 

dalam hal pembangunan desa contohnya 



 

 

dalam bidang infrastruktur desa, hal ini 

dikarenakan pembangunan dalam bidang 

infrastruktur desa sangat berdekatan dan 

dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Saran dalam penelitian ini agar 

kantor Desa Selading Kabupaten Natuna 

terus meningkatkan peran kepemimpinan 

kepala desa sehingga dengan adanya peran 

kepemimpinan tersebut akan terus 

menciptakan pemimpin yang cekatan, 

bersemangat dan mengarahkan 

pegawainya kearah yang lebih baik, 

sehingga dapat menciptakan kualitas kerja 

yang baik dari yang sebelumnya, dan perlu 

adanya peningkatan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat dan 

pelayanan yang diberikan pun harus lebih 

baik lagi sehingga masyarakat merasa 

nyaman dan masyarakat dapat menilai 

bahwa pemerintah desa sudah bekerja 

dengan baik. 

Kata Kunci: Kepemimpinan, Kepala Desa, 

Pembangunan 

 

ABSTRACT 

The role of the Head of the 

Selading the Natuna is expected as the 

head of government village to enhance the 

development of infrastructure the village 

of which was carried out in the country or 

the village level is the realization of the 

national development. For that support the 

development in the country or the level of 

the role and participation all levels of 

society is very needed. In realizing 

development goals, then all of the natural 

potential to be dug is developed and 

utilized as well as possible, so it is human 

resources should be further enhanced so 

as to develop the potential of the existing 

maximum for the purpose of development 

can be achieved. 

The purpose of this research is to 

know the role of leadership from the Head 

of the village in of Infrastructure 

Development of Selading of Natuna. The 

study with the qualitative data used is the 

primary form of an interview with 

informants who were five people 



 

 

consisting of one secretary of the village, 

one head of development, one by kaur 

general as well as two of the society of 

community leaders in Selading of Natuna. 

Research is the conclusion that the 

role of leadership that is applied by the 

Head of the Selading are still 

disadvantaged in mengkoodinir the 

implementation of development, less 

capable in realizing development goals, so 

people can not escape from the trap of 

poverty and backwardness, and still a lack 

of initiative from the Village in terms of 

the construction of the village for example 

in the field of infrastructure in the village, 

this is because of development in the field 

of infrastructure the village very close 

together and can be felt directly by the 

community. 

But in this study to the office of 

Selading the Natuna will continue to 

enhance the role of the leadership of the 

village head so that the role of the 

leadership will continue to create a 

nimble, energetic and direct its staff 

towards better, so it can create quality 

towards a better before, and there is need 

for services provided to the community 

and the service provided must also be 

better yet, so people can evaluate that 

village officials have worked well. 

Keywords: Leadership, head of the village, 

devel 

PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA 

DESA DALAM PEMBANGUNAN 

INFRASTRUKTUR DESA SELADING 

KABUPATEN NATUNA 

RAJA CANDRA 

Mahasiswa Ilmu administrasi Negara, 

FISIP UMRAH 

A. Latar Belakang 

Pelaksanaan pembangunan nasional 

yang ditujukan bagi peningkatan taraf 

hidup dan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia yang sebagian besar berada 

dipedesaan maka bagi kelangsungan 

kegiatan pembangunan lebih diarahkan 



 

 

kepada pembangunan pedesaan, sehingga 

pembangunan nasional akan berhasil 

apabila pembangunan pedesaannya 

meningkat. 

Hak dalam melaksanakan 

pembangunan desa juga diatur dalam 

undang-undang No. 23 tahun 2014 

tersebut yaitu, Pemerintah Kabupaten/Kota 

dan pihak ketiga yang merencanakan 

pembangunan bagian wilayah desa 

menjadi wilayah pemukiman, industri dan 

jasa wajib mengikutsertakan Pemerintahan 

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dalam perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan. 

Kepala desa yang merupakan 

pemimpin tertinggi haruslah melaksanakan 

tugas dan fungsinya dengan baik dalam 

proses penyelenggaraan pembangunan. 

Selanjutnya tugas dan fungsi kepala desa 

diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 

72 tahun 2005 tentang desa pada pasal 14 

adalah:  

1. Menyelenggarakan urusan 

pemerintah. 

Urusan pemerintah yang 

diselenggarakan antara lain 

pengaturan kehidupan masyarakat 

sesuai dengan kewenangan desa 

seperti pembuatan peraturan desa, 

pembentukan lembaga 

kemasyarakatan, pembentukan 

Badan Usaha Milik Desa, dan 

kerjasama antar desa. 

2. Menyelenggarakan urusan 

pembangunan. 

Urusan pembangunan yang 

dimaksud antara lain 

pemberdayaan masyarakat dalam 

penyediaan sarana prasarana 

fasilitas umum desa seperti jalan 

desa, jembatan desa, irigasi desa, 

dan pasar desa. 

3. Menyelenggarakan urusan 

kemasyarakatan. 

Urusan kemasyarakatan 

yang dimaksud antara lain 

pemberdayaan masyarakat melalui 



 

 

pembinaan kehidupan sosial 

budaya masyarakat seperti bidang 

kesehatan, pendidikan, dan adat 

istiadat. 

Pemerintahan desa merupakan 

pemerintahan formal dari kesatuan 

masyarakat desa, sebagai badan kekuatan 

terendah, pemerintah desa memiliki 

kekuasaan atau wewenang untuk mengatur 

rumah tangga sendiri (otonomi desa) serta 

wewenang dan kekuasaan sebagai 

pelimpahan dari pemerintahan diatas, 

dimana desa tempat segala urusan dari 

segenap unsur kesatuan masyarakat desa. 

Kepala desa (Kades) merupakan 

penyelenggara dan sekaligus penanggung 

jawab atas jalannya roda pemerintahan dan 

pembangunan didalam wilayahnya. 

Disamping menjalankan urusan 

pemerintahan dan pembangunan, Kepala 

Desa (Kades) juga mempunyai kewajiban 

lain yaitu menyenlenggarakan urusan 

dibidang kemasyarakatan membina 

ketentraman dan ketertiban masyarakat 

serta membina dan mengembangkan jiwa 

dan semangat gotong royong masyarakat. 

Adapun yang menjadi prioritas 

Pemerintah Desa Selading saat ini yaitu 

dalam membangun infrastruktur yang 

secara merata dan menyeluruh. Namun 

masyarakat Desa Selading Kabupaten 

Natuna fasiltas infrastruktur yang sudah 

ada dari masa jabatan Kepala Desa 

(Kades) yang lama adalah adanya sarana 

rumah ibadah, sarana pendidikan, sarana 

olahraga dan air bersih yang kesemuanya 

tersebut dalam kondisi baik. Namun ada 

beberapa hal yang belum maksimal seperti 

penerangan yang digunakan penduduk saat 

ini menggunakan listrik yang hanya 

mampu hidup dari jam 18:00 Wib sampai 

jam 23:00 Wib, serta beberapa 

pembangunan infrastruktur yang masih 

belum memadai seperti pustu, pos kamling 

dan pembangunan infrastruktur jalan yang 

ada di Desa Selading yang terlihat dalam 

catatan profil Desa Selading jalan desa 

yang hanya sepanjang 3,5 km serta belum 

di aspal atau semenisasi dan sebagian 



 

 

jalannya masih berupa pelantar 700 m. 

Selama ini jalan yang menjadi akses 

masyarakat Desa Selading hanya 700 m. 

Berdasarkan apa yang sudah di 

paparkan di atas maka masalah pokok 

yang menjadi pembahasan penelitian ini 

adalah pentingnya Peran Kepemimpinan 

Kepala Desa dalam Pembangunan 

Infrastruktur Desa Selading Kabupaten 

Natuna. Desa Selading Kabupaten Natuna 

di pimpin oleh Kepala Desa (Kades), 

Kepala Desa bertugas memimpin 

penyelenggraan pemerintah desa, membina 

kehidupan masyarakat desa, membina 

perekonomian, memelihara ketentraman 

dan ketertiban desa. Kemudian kewajiban 

Kepala Desa bertanggung jawab kepada 

masyarakat melalui Badan 

Permusyawaratan Desa, serta 

menyampaikan laporan pelaksanaan 

tugasnya kepada Bupati. 

Bedasarkan penjelasan dari latar 

belakang diatas maka penulis merasa 

tertarik untuk meneliti lebih dalam serta 

mengukur sejauh mana “PERAN 

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA 

DALAM PEMBANGUNAN 

INFRASTRUKTUR DI DESA 

SELADING KABUPATEN NATUNA”. 

B. Keranga Teoritis 

Amirullah (2004:245) mendefinisikan 

kepemimpinan sebagai hubungan dimana 

seseorang (pemimpin) mempengaruhi 

orang lain untuk mau bekerja sama 

melaksanakan tugas-tugas yang saling 

berkaitan guna mencapai tujuan yang 

diinginkan pemimpin dan atau kelompok. 

Definisi tersebut menekankan pada 

permasalahan hubungan antara orang yang 

mempengaruhi (pemimpin) dengan orang 

yang dipengaruhi (bawahan). Dari 

beberapa definisi yang telah disebutkan, 

penulis dapat memberi kesimpulan bahwa 

kepemimpinan merupakan orang yang 

memiliki kewenangan untuk memberi 

tugas, mempunyai kemampuan untuk 

mempengaruhi orang lain melalui pola 

hubungan yang baik guna mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. 



 

 

Kepemimpinan dalam konteks 

struktural tidak hanya terikat pada bidang 

atau sub bidang yang menjadi garapannya, 

tetapi juga oleh rumusan tujuan dan 

program pencapaiannya yang telah 

ditetapkan oleh pemimpin yang lebih 

tinggi posisinya. Setiap anggota harus 

melaksanakannya tanpa menyimpang. 

Sehingga dalam hal ini kepemimpinan 

diartikan sebagai proses pemberian 

motivasi agar orang-orang yang dipimpin 

melakukan kegiatan atau pekerjaan sesuai 

dengan program yang telah ditetapkan. 

Menurut Rivai (2007:4) 

mengutarakan bahwa “kepemimpinan 

resmi   (formal) adalah seseorang yang 

ditunjuk sebagai pemimpin, atas dasar 

keputusan dan pengangkatan resmi untuk 

memangku suatu jabatan dalam struktur 

organisasi dengan segala hak dan 

kewajiban yang melekat berkaitan dengan 

posisinya. Pola ini terlihat pada sebagian 

ketentuan yang mengatur hirarki organisasi 

dan biasanya tergambar dalam bagan 

organisasi”.  

Selanjutnya pendapat Rivai 

(2007:5) kepemimpinan dapat dibagi 

menjadi beberapa hal yaitu: 

1. Tanggung Jawab yaitu 

kesanggupan seseorang dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang 

diserahkan kepadanya dengan 

sebaik-baiknya dan tepat pada 

waktunya serta berani memikul 

resiko atas keputusan yang 

diambilnya atau tindakan yang 

dilakukannya. 

2. Supervisi yaitu suatu usaha 

menstimulir, mengkoordinir dan 

membimbing    secara  kontiniu  

seorang  pekerja  baik  secara  

individual maupun  secara  

kolektif, agar lebih mengerti dan 

lebih  efektif  dalam mewujudkan 

seluruh fungsi pekerja, sehingga 

dengan demikian mereka mampu 

dan lebih cakap berpartisipasi 

dalam masyarakat modern. 

3. Inisiatif  Yaitu kemampuan  untuk  

mengevaluasi  secara  mandiri  



 

 

untuk mengambil  kendali  dalam  

suatu  situasi  sebelum  orang  lain  

bertindak. 

Menurut Kartono, (2002:153), 

berpendapat bahwa kepemimpinan adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi yang 

konstruktif kepada orang lain untuk 

melakukan satu usaha kooperatif mencapai 

tujuan yang sudah direncanangkan, 

selanjutnya dikatakan pemimpin harus 

mahir melaksanakan kepemimpinannya. 

C. Hasil Penelitian 

1. Tanggung Jawab 

Dalam pembangunan desa harus 

mengarah kepada optimalisasi dan 

mobilisasi sumber daya pembangunan agar 

terjadi peningkatan kualitas hidup, 

peningkatan keterampilan dan peningkatan 

prakarsa serta partisipasi masyarakat. 

Mengingat pentingnya partisipasi 

masyarakat ini maka perlu adanya peranan 

pemimpin desa, terutama Kepala Desa itu 

sendiri. Kepala Desa sebagai pimpinan 

formal dalam suatu pemerintahan untuk 

mempengaruhi masyarakat agar ikut 

berpartisipasi dalam pembangunan desa. 

Kepala Desa mempunyai gaya tersendiri 

dalam menggunakan pengaruhnya agar 

masyarakat lebih aktif lagi dalam 

berpartisipasi baik dari segi perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 

dalam pembangunan desa. Sehingga 

dengan pembangunan desa tersebut dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2. Supervisi 

Hal ini dapat kita lihat dari cara 

pembinaan yang dilakukan seorang Kepala 

Desa. Aktivitas untuk memberi 

tuntutan/pembinaan merupakan salah satu 

unsur yang sangat penting dalam 

pembangunan baik itu untuk perangkat 

desa maupun untuk masyarakatnya. 

Tujuannya adalah agar Perangkat Desa 

atau masyarakatnya tahu dan mengerti apa 

yang harus dikerjakan serta timbul 

kemauan untuk mengerjakan sesuatu 

sesuai dengan kehendak Kepala Desa. 

Bimbingan, pembinaan dan atau 

pengarahan dapat diartikan sebagai 



 

 

rangkaian kegiatan atau proses 

memelihara, menjaga, dan memajukan 

organisasi melalui setiap pelaksanaan 

tugas personal, baik secara struktural 

maupun fungsional agar pelaksanaan 

tugas-tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan yang tidak terlepas dari 

usaha mewujudkan tujuan negara atau cita-

cita bangsa Indonesia (Nawawi, Handari: 

1988:110). 

Melalui pembinaan inilah dibangkitkan 

semangat dan kemauan serta ditumbuhkan 

jiwa membangun dalam diri warga 

masyarakat Desa Selading. Dalam 

melakuan aktivitas pembinaan ini, aparat 

Desa menyatukan dirinya terhadap semua 

warga di manapun dan dalam keadaan 

apapun dan tidak menciptakan batas sosial, 

sehingga warga merasa menjadi satu 

dengan aparat desa. 

3. Inisiatif 

Dengan berbagai kenyataan seperti 

yang dikemukakan diatas, maka dapat 

dikatakan bahwa tugas dan kewajiban 

seorang Kepala Desa sangatlah berat. 

Mengingat tugasnya yang berat tersebut 

maka dalam menjalankan tugas dan 

kewajibannya terutama dalam hal 

menjalankan serta meningkatkan 

pembangunan bagi masyarakat ia perlu di 

bantu oleh perangkat desa untuk 

mengadakan kerja sama dan koordinasi 

dengan aparat pemerintah yang ada di 

atasnya dengan aparat lain yang terkait. 

Peran kepemimpinan kepala desa 

dalam pembangunan infrastruktur desa 

selading merupakan pemegang kendali 

dalam pembangunan di wilayah desa. Oleh 

karena itu Kepala Desa beserta jaarannya 

merupakan penanggung jawab atas 

jalannya roda pemerintahan dan roda 

pembangunan sehingga maju mundurnya 

pembangunan di Desa tergantung dari 

kinerja pemerintah Desa dalam 

mempengaruhi masyarakat untuk turut 

serta di dalam pembangunan. 

Sebagaimana penyelenggaraan 

pemerintahan di desa yang merupakan 

wilayah setingkat dengan Desa, yang 



 

 

diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa 

ditegaskan bahwa Kepala Desa 

mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan pemerintahan, melaksanakan 

pembangunan desa, Pembinaan 

masyarakat dan pemberdayaan masyarakat 

desa. 

Hal diatas menunjukkan peranan 

pemerintah Desa dalam hal pembangunan 

fisik hanya isa menjalankan perintah 

pengaturan dari pemerintah tingkat atas. 

Kedudukan Kepala Desa sebagai kepala 

pemerintahan dan pembangunan serta 

pemimpin formal masyarakat sangatlah 

penting di dalam kelancaran pembangunan 

sehingga mengharuskan pemerintah Desa 

mempunyai aparatur dan pemimpin yang 

ahli di bidangnya, sehingga pemerintah 

dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Pembangunan pedesaan merupakan proses 

pengembangan kemandirian. 

Pengembangan kemandirian akan dapat 

meningkatkan   

pendapatan dengan peningkatan 

pendapatan akan menciptakan 

kesejahteraan keluarga dalam upaya 

menghindarkan masyarakat pedesaan dari 

himpitan kemiskinan akan terentaskan. 

D. Penutup 

1. Kesimpulan 

Mengacu dari hasil penelitian ini yang 

telah dilakukan mengenai Peran 

Kepemimpinan Kepala Desa dalam 

Pembangunan Infrastruktur Desa Selading 

Kabupaten Natuna, dapat disimpulkan 

sebagai beriktu:  

a. Kepala Desa selaku pemimpin 

tertinggi didesa harus mampu dan 

bisa merealisasikan tujuan 

pembangunan dengan senantiasa 

selalu meningkatkan harkat dan 

martabat masyarakat yang dalam 

kondisinya tidak mampu 

melepaskan diri dari perangkap 

kemiskinan dan keterbelakangan. 

Dengan membangun masyarakat 

berarti memampukan atau 



 

 

memandirikan mereka. Dimulainya 

proses pembangunan dengan 

berpijak pada pembangunan 

masyarakat, diharapakan akan 

dapat memacu partisipasi 

masyarakat dalam proses 

pembangunan itu sendiri. 

b. Kurangnya kemampuan kepala 

desa dalam mengadakan 

musyawarah pembangunan desa, 

seharusnya kepala desa terlebih 

dahulu mengadakan musyawarah 

dan menjelaskan tujuan dari 

pembangunan itu sendiri, 

kemudian barulah menentukan 

langkah-langkah dalam 

pelaksanaan  pembangunan. 

c. Dalam pembangunan desa 

mengarah kepada optimalisasi dan 

mobilisasi sumber daya 

pembangunan agar terjadi 

peningkatan kualitas hidup, 

peningkatan keterampilan dan 

peningkatan prakarsa serta 

partisipasi masyarakat. Mengingat 

pentingnya partisipasi masyarakat 

ini penting maka perlu adanya 

peranan pemimpin desa, terutama 

kepala desa itu sendiri. 

d. Kepala desa dituntut untuk mampu 

dalam mengkoordinir 

penyelenggaraan pembangunan. 

Selain itu, segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pembangunan 

desa selalu dengan musyawarah 

bersama. Dalam konteks 

penyelenggaraan pemerintah 

daerah yang terpenting adalah 

bagaimana pemerintah desa 

mampu meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat desa, dan 

mampu meningkatkan daya saing 

desa. Pelaksanaan pembangunan 

desa akan berhasil apabila kepala 

desa mengkoordinir 

penyelenggaraan pembangunan. 

e. Dalam pembangunan desa kepala 

desa diharapkan untuk ikut serta 

dalam pelaksanaan pembangunan 

tersebut. Hal ini tentunya bisa 



 

 

memberikan pembinaan kepada 

masyarakat, memotivasi dan 

semangat gotong royong 

masyarakat dalam proses 

pelaksanaan yang telah 

direncanakan sebelumnya. Melalui 

pembinaan inilah dibangkitkan 

semangat dan kemauan serta 

ditumbuhkan jiwa membangun 

dalam diri warga. 

f. masyarakat Desa Selading. Dalam 

melakukan aktivitas pembinaan ini, 

aparat Desa menyatukan dirinya 

dengan semua warga dimanapun 

dan dalam keadaan apapun dan 

tidak menciptakan batas sosial, 

sehingga warga merasa menjadi 

satu dengan aparat desa. 

g. Sebagai seorang Kepala Desa, 

sekaligus pemimpin dalam 

pemerintahan desa maka seorang 

pemimpin mampu dan mau 

bekerjasama dengan perangkat 

desa yang lainnya maupun aparat 

pemerintah lain diatasnya dalam 

menjalankan tugas dan 

kewajibannya. 

h. Masih kurangnya inisiatif dari 

Kepala Desa dalam hal 

pembangunan desa dalam bidang 

infrastruktur, hal ini dikarenakan 

pembangunan dalam bidang 

infrastruktur sangat berdekatan dan 

dapat dirasakan langsung oleh 

masyarakat, sehingga apabila 

pembangunan desa dalam bidang 

infrastruktur terhambat atau 

terganggu karena bukan tidak 

mungkin aktivitas masyarakat Desa 

Selading juga akan terganggu. 

 

2. Saran 

a. Adapun saran-saran yang dapat 

disimpulkan dari hasil penelitian 

ini adalah: 

 Dilihat dari hasil wawancara dari 

indikator tanggung jawab adalah: 

1. Diharapkan kepada Kepala Desa 

agar lebih jelas dalam memberikan 

pengarahan kepada bawahan dan 



 

 

aparat desa mengenai apa yang 

sudah semestinya dikerjakan, 

melalui aparat desalah nantinya 

bisa mengajak masyarakat agar 

mau berpartisipasi dalam 

pembangunan. 

2. Dalam hal pembangunan desa 

Kepala Desa diharapkan 

memimpin langsung dalam 

pelaksanaan pembangunan karena 

kehadiran Kepala Desa dilokasi 

pembangunan sangat berarti bagi 

pelaksanan pembangunan desa itu 

sendiri, dan bisa memberikan 

semangat dan motivasi kepada 

masyarakat dan aparat desa. 

3. Dalam pengambilan keputusan, 

Kepala Desa cukup mampu dalam 

mengambil keputusan dalam proses 

penyelenggaraan pembangunan 

dengan baik, dan kepala desa juga 

diharapakan tegas dengan 

keputusan yng telah diambil. Oleh 

karena itu, keputusan dan 

kebijakan kepala desa haruslah 

sesuai dengan keutuhan dan 

kepentingan masyarakat desa yang 

dihasilkan dari musyawarah desa. 

Sehingga keputusan yang diambil 

tidak bertentangan dengan 

kepentingan masyarakat dan 

masyarakat tersalurkan aspirasinya. 

4. Kurangnya musyawarah dalam 

pelaksaan pembangunan desa maka 

dari itu diharapkan kepada kepala 

desa terlebih dahulu mengadakan 

musyawarah dan menjelaskan 

tujuan dari pembangunan itu 

sendiri, kemudian menentukan 

langkah-langkah dalam 

pelaksanaan pembangunan. 

Selanjutnya saran, ide-ide dan 

tanggapan masyarakat dirumuskan 

dalam perencanaan perumusan 

desa. 

b. Dilihat dari hasil wawancara dari 

indikator supervisi adalah: 

1. Dalam hal ini kepala desa 

diharapakan aktif dalam 

memberikan informasi kepada 



 

 

seluruh aparatur desa sebagai 

bentuk koordinasi kepala desa 

dengan aparatur desa dan 

masyarakat, dengan 

memberikan kesempatan 

kepada masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi karena partisipasi 

masyarakat merupakan salah 

satu komponen untuk mencapai 

pembangunan yang intensif, 

sebab tanpa dukungan dan 

partisipasi masyarakat maka 

pembangunan tidak akan 

berhasil. 

2. Dalam hal ini kepala desa 

kurang mampu dalam 

mengkoordinir 

penyelenggaraan pembangunan 

desa, untuk itu diharapkan 

kepala desa untuk lebih 

meningkatkan kemampuannya 

dalam mengkoordinir 

penyelenggaraan pembangunan 

dengan mengadakan 

musyawarah bersama dengan 

membentuk kelompok-

kelompok pembagian tugas 

aparat desa, tokoh masyarakat 

dan masyarakat desa. 

3. Dalam hal pembangunan, 

diharapakan kepala desa turun 

langsung dan ikut serta dalam 

pelaksanaan tersebut, dengan 

memberikan pembinaan kepada 

masyarakat, memotivasi dan 

semangat gotong royong 

masyarakat. Melalui pembinaan 

inilah  dibangun semangat dan 

kemauan serta ditumbuhkan 

jiwa membangun dalam diri 

warga masyarakat itu sendiri. 

c. Dilihat dari hasil wawancara dari 

indikator inisiatif adalah: 

1. Kepala desa sudah mampu 

menyelesaikan persoalan yang 

ada dan menjadi penganyom 

bagi masyarakatnya. Apapun 

yang selama ini dilakukan oleh 

kepala desa dalam mengelola 

setiap potensi yang ada dalam 



 

 

lingkungan masyarakat untuk 

dapat mewujudkan 

kesejahteraan bagi rakyatnya. 

2. Diharapakn kepada kepala desa 

untuk lebih inisiatif lagi dalam 

hal pembangunan infrastruktur 

desa, karena dalam hal 

pembangunan infrastruktur 

sangat berdekatan dan langsung 

bisa dirasakan oleh masyarakat, 

dan diharapakan kedepannya 

kepala desa untuk lebih kreatif 

dan inovatif lagi dalam 

membangun desa dalam bidang 

infrastruktur sehingga 

ketersediaan sarana dan 

prasarana semakin memadai 

dan berdaya guna bagi 

masyarakat. 

3. Perlunya meningkatkan 

kesadaran masyarakat atas 

program-program yang sudah 

di siapkan oleh pemerintah desa 

sehingga tidak timbul 

kerancuan dan dapat 

menciptakan kondisi 

masyarakat yang harmonis dan 

sejahtera. 

d. Perlunya peningkatan pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat 

agar masyarakat dapat menikmati 

kenyamanan dan dapat mencegah 

adanya problematika sehingga 

masyarakat  dapat menilai bahwa 

pemerintah desa sudah bekerja 

dengan baik dan memberikan 

pelayanan yang baik. 

e. Disamping itu tentunya kepala desa 

harus bisa memberikan pelayanan 

yang baik kepada masyarakat 

sehingga masyarakat merasa 

nyaman dalam setiap kehidupan 

sehari-hari. 

f. Kepala desa hendaknya lebih 

berpikir objektif dalam menangani 

sebuah permasalahan sehingga 

konflik yang terjadi di dalam 

masyarakat dapat teratasi dengan 

baik. 
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