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ABSTRAK 

 

 

Keberhasilan pembangunan desa salah satunya dipengaruhi oleh peran Kepala Desa, 

dengan demikian maka perannya Kepala Desa menjadi penting yang sangat diperlukan 

dalam proses pembangunan desa guna untuk memperlancar pembangunan serta 

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. 

Artikel ini menyoroti tentang peran Kepala Desa dalam meningkatkatkan pembangunan 

desa di Desa Pangkil.Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan.  

Temuan menunjukan bahwa Kepala Desa sangat berperan dalam memotivasi 

memfasilitasi, dan menggerakkan warga disetiap kegiatan-kegiatan pembangunan Desa. 

Dalam perannya temuan juga menunjukan bahwa peran Kepala Desa yang paling sering 

terlihat atau peran yang paling menojol yaitu Kepala Desa sebagai fasilitator hal ini 

terlihat bahwa Kepala Desa sering memfasilitasi setiap kegiatan-kegiatan pembangunan 

Desa, penelitian yaitu di Desa Pangkil. 

Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, Pembangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The success of rural development is influenced by the role of the chief, so the village chief 

becomes important role indispensable in the process of rural development in order to facilitate 

development and increase public awareness to participate in rural development. This article 

highlights the role of the village chief in increase Pangkil.Kecamatan rural development in the 

village of Teluk Bintan Bintan regency. 

The findings show that the village chief was instrumental in facilitating motivate, and 

mobilize citizens in every village development activities. In his role findings also showed that the 

role of the village chief who most often seen or the most menojol role is as a facilitator village 

chief it is seen that the Village Head often. facilitate any development activities village, which is in 

the village Pangkil. 

 

Keywords : Role, Village Head, Development 
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A. PENDAHULUAN 

Pembangunan dilaksanakan dengan 

tujuan untuk mengadakan perubahan yang 

berkesinambungan kearah kemajuan yang 

lebih baik Dengan pelaksanaan 

Pembangunan yang dikerjakan perlu 

memacu pemerataan Pembangunan serta 

hasil dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan,membangkitkan prakarsa dan 

Peran serta aktif masyarakat serta untuk 

meningkatkan pendayagunaan potensi 

Daerah secara optimal dan terpadu dalam 

mengisi otonomi Daerah yang nyata, 

dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta 

memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa. 

Kepala Desa bertanggung jawab dalam 

pembinaan dan pengendalian penyusunan 

RPJM-Desa dan RKP-Desa. Penyusunan 

RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan 

persiapan, pelaksanaan, dan pelembagaan. 

Sedangkan  penyusunan RKP-Desa 

dilakukan melalui kegiatan persiapan 

pelaksanaan dan pemasyarakatan.  Untuk 

meningkatkatkan Pembangunan ditingkat 

Desa Maka perlu untuk memperkuat 

Pemerintahan Desa, agar makin mampu 

untuk menggerakkan masyarakat dalam 

partisipasinya terhadap Pembangunan serta 

melaksanakan administrasi yang secara 

meluas dan efektif. Selanjutnya sebagai 

bentuk dari keinginan yang kuat untuk terus 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

khususnya di Desa Pangkil Kecamatan 

Teluk Bintan, pada tahap awal pemerintah 

kabupaten harus mampu memainkan peran 

sebagai pendorong/penggerak guna memacu 

pertumbuhan ekonomi dan penyediaan 

Lapangan kerja bagi masyarakat setempat. 

Karena itu pembangunan desa dengan segala 

permasalahannya merupakan pembangunan 

yang langsung berkaitan dengan sebagian 

terbesar masyarakat yang berada ditingkat 

desa dan diharapkan kepala desa menjadi 

penggerak ditengah-tengah masyarakat 

dalam rangka mencapai tujuan dan menuju 

kearah yang lebih baik bagi masyarkatnya. 

dengan demikian peran dari seorang kepala 

desa dalam meningkatkan pembangunan 

tidak menutup kemungkinan akan berjalan 

baik karena adanya kerja sama antara kepala 

desa dan masyarakat.  

Fenomena yang ada di desa pangkil  

mengenai pembangunan fisik di desa 

pangkil dilakukan  karena sarana masih 

kurang sehingga pemerintah melakukan 

pembangunan fisik, namun sekarang ini 

sudah ada peningkatan pembangunan di desa 

pangkil dimana ditahun-tahun sebelumnya 

pembangunan fisik masih kurang, dan 

sekarang sudah banyak ditingkatkan lagi 

oleh kepala desa, pembangunan fasilitas-

fasilitas yang baru misalanya perbaikan jalan 

yang rusak, sehingga tidak terjadinya 

permasalahan lagi dengan jalan yang rusak, 

masyarakat pun tidak menjadi masalah lagi. 

Selanjutnya Kepala Desa Pangkil juga 

membuat tambatan perahu, ini sangat 

menjadi permasalahan bagi masyarakat desa 

pangkil, masyarakat mengeluh karena 

tambatan perahu ini sangat penting bagi 

masyarakat. 

Pangkil terutama pada nelayan, karena 

masyarakat pangkil itu khawatir kalau air 

surut mereka susah kalau tidak ada tambatan 
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perahu di desa pangkil. karena kualitas desa 

pangkil itu rata-rata nelayan makanya 

mereka meminta kepala desa untuk 

membuatnya karena itu sangat penting buat 

masyarakat desa pangkil. ini yang menjadi 

permasalahan oleh masyarakat desa pangkil. 

Pelebaran parit supaya air nya tidak 

tersumbat / membuat gorong-gorong, 

masyarakat cenderung khawatir kalau hujan 

air nya melimpah kemana-kemana, sampah 

semua nya tergenang di rumah warga 

sehingga kepala desa membuat fasilitas 

tersebut sehingga kalau hujan tidak lagi 

sampah berserak kemana-mana dan air 

melimpah. 

Melihat dari uraian masalah tersebut 

sehingga penelitian ini dapat dirumuskan 

permasalahan  yang harus dijawab yaitu :  

1. Bagaimana Peran Kepala Desa dalam 

Meningkatkan Pembangunan Di Desa 

Pangkil ? 

2. Faktor Penghambat Kepala Desa 

Meningkatkan Pembnagunan Di Desa 

Pangkil? 

Adapun yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah : 

 Untuk mengetahui peran kepala Desa 

Dalam Meningkatkan Pembangunan Di 

Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintan 

Kabupaten Bintan. Faktor penghambat 

peran Kepala Desa dalam 

meningkatkan pembangunan di Desa 

Pangkil. 

Hasil penelitian ini diharapkan akan 

bermanfaat untuk : 

a) Secara akademis. Penelitian ini dapat 

dirujukan tentang Peran Kepala Desa 

Dalam Meningkatkan Pembangunan Di 

Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintan 

Kabupaten Bintan, Sehingga dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan 

khususnya bagi penulis. Selain itu, 

penelitian ini dapat dijadikan bahan 

informasi yang berguna bagi 

masyarakat dan bahan terhadap 

perkembangan ilmu pemerintahan. 

b) Secara praktis. Penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

bahan informasi untuk Kantor Kepala 

Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintan 

Kabupaten Bintan. 

B. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian peran 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia 

(Alwi,2007:858), menyebutkan pengertian 

peran sebagai berikut : 

a) Peranadalah pemain yang diandaikan 

dalam sandiwara maka ia adalah 

pemain sandiwara atau pemain 

utama. 

b) Peran adalah bagian yang dimainkan 

oleh seorang pemain semua peran 

yang diberikan. 

c) Peran adalah bagian dari Tugas 

utama yang harus dilaksanakan. 

Sedangkan menurut Burhanudin,( 

2011:51) peran adalah prilaku yang 

diharapkan disuatu posisi, peran berkaitan 

dengan pengharapan prilaku untuk posisi- 

posisi  tertentu, Teori peran menjelaskan 

prilaku- prilaku yang diharapkan ini 

biasanya sudah disepakati oleh individu 
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pemegang posisi atau jabatan tesebut 

ataupun oleh para anggota organisasi. 

Perbedaan antara kedudukan dengan 

peran adalah untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan adalah keduanya tidak dapat 

dipisahkan, karna yang satu tergantung 

pada yang lain dan sebaliknya, taka da 

peran tanpa ada kedudukan, atau 

kedudukan tanpa peran, seperti setiap 

orang mempunyai macam- macam peran 

yang berasal dari pola pergaulan hidupnya, 

hal ini sekaligus berarti bahwa peran 

menentukan apa yang diberikan 

masyarakat kepadanya. 

Menurut Suhardono (2015:15) 

pengertian peran menurut ilmu sosial. 

Peran dalam ilmu sosial berarti suatu 

fungsi yang dibawakan seseorang ketika 

menduduki suatu posisi dalam struktur 

sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan 

tertentu , seseorang dapat memainkan 

fungsinya karena posisi yang didudukinya 

tersebut. Berdasarkan konsep yang telah 

diuraikan diatas, maka dapat dibuat suatu 

definisi  yaitu bagaimana konsep-konsep 

atau variabel-variabel yang dapat diukur, 

dilihat untuk mengetahui besar kecilnya. 

hal-hal yang digunakan untuk 

menunjukkan Peran Kepala Desa, yaitu: 

1. Peran Kepala Desa sebagai 

Organisator yaitu tindakan Kepala 

Desa dalam mengorganisasi semua 

aktor yang terlibat dalam 

pemerintahan dan Pembangunan 

Desa. Diukur dengan indikator :  

a) Kejelasan Kerja Kepala Desa 

Dengan Bawahanya  

b) Adanya hubungan kerjasama dan 

koordinasi yang baik antara 

Kepala   Desa dengan bawahan. 

2. Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator 

yaitu tindakan Kepala Desa dalam 

penyediaan fasilitas, sarana dan 

prasarana yang mendukung proses 

pemerintahan dan pembangunan 

Desa. Diukur dengan indikator : 

a) Kesesuaian kesediaan Anggaran 

dengan kebutuhan pembangunan 

b)  Tingkat penyediaan fasilitas, 

sarana dan prasarana 

3. Peran Kepala Desa sebagai Inovator 

yaitu tindakan Kepala Desa dalam 

memunculkan ide dan pemikiran 

akan hal-hal baru yang belum pernah 

ada di desa yang mendukung 

pemerintahan dan pembangunan 

desa. Diukur dengan indikator : 

a) Ketepatan ide dengan kebutuhan 

pembangunan 

b) Ide dengan kemampuan 

pembangunan 

2.  Kepala Desa 

Mengenai peran kepala desa, dalam 

melaksanakan pembangunan di 

wilayahnya adalah sebagai perencana 

pembangunan, pengawas pembangunan, 

dan pelopor pembangunan. peran kepala 

desa sangat penting dalam mengadakan 

pendekatan dan menumbuhkan serta 

mengembangkan swadaya gotong royong 

masyarakat untuk dapat merealisasikan 

pelaksanaan pembangunan yang telah 

direncanakan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa.  
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Hubungan Peran Kepala Desa  dengan 

Pembangunan sangat penting karena 

kehadiran sosok kepala desa sangat 

diperlukan untuk menunjang keberhasilan 

pembangunan di desa. Kehadirannya 

sangat diperlukan dalam menggerakkan 

partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan di wilayahnya masing-

masing, khususnya untuk pemerataan 

hasil-hasil pembangunan dengan 

menumbuhkan prakarsa serta 

menggerakkan swadaya gotong royong 

masyarakat dalam pembangunan. 

Kepala Desa mempunyai tugas untuk 

memimpin pemerintahan 

desa,mengkoordinasikan  pembangunan 

 desa dan  membina kehidupan masyarakat 

di segala bidang. Keberadaan sosok 

Kepala Desa sebagai pemimpin menjadi 

penting manakala ia dapat bertindak 

sebagai fasilitator, innovator maupun 

motivator untuk mengarahkan warganya 

dan juga Perangkat Desa lainnya dalam 

rangka pembangunan. 

Menurut Prof. Drs HAW. Widjaja. 

Dalam bukunya yang berjudul Otonomi 

Desa (2003:3) menyatakan bahwa : Desa 

adalah sebagai kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai susunan asli 

berdasarkan hak asal usul yang bersifat 

istimewa,landasan dan pemikiran dalam 

mengenai pemerintahan Desa adalah 

keanekaragaman partisipasi otonomi 

asli,demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat. 

 

 

3. Pembangunan 

 Menurut Nugroho dan 

Dahuri,(2004:83),bahwa Pembangunan 

dapat diartikan juga sebagai suatu upaya 

terkoordinasi untuk menciptakan alternatif 

atau suatu cara untuk melakukan suatu 

kegiatan dengan cara lain yang lebih 

mudah atau pilihan lain yang lebih banyak 

secara sah kepada setiap warga Negara 

untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya 

yang paling manusiawi. 

Menurut Soetomo (2008), 

Pembangunan sebagai proses perubahan 

dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara 

yang berbeda. perbedaan tersebut dapat di 

dalam hal sumber atau faktor yang 

mendorong perubahan tadi, misalnya yang 

ditempatkan dalam posisi yang lebih 

dominan, sumber perubahan internal atau 

eksternal, disamping itu sebagai proses 

perubahan juga dapat dilihat dari intensitas 

atau fundamental tidaknya prubahan yang 

diharapkan. disatu pihak dijumpai 

persfektif yang melihatnya sebagai sekedar 

objek yang sama dengan sumber daya 

alam yang dapat digerakkan dan 

dimanfaatkan uantuk mencapai tujuan 

Pembangunan. 

Menurut Sondang P.Siagian (2008), 

Pembangunan didefenisikan sebagai 

rangkaian usaha mewujudkan 

pertumbuhan dan perubahan secara 

terencanana dan sadar yang ditempuh oleh 

suatu Negara bangsa menuju modernitas 

dalam rangka pembinaan bangsa. Wilayah 

perdesaan ditinjau dari wawasan 

perwilayahan merupakan bagian yang 
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tidak terpisah dari keseluruhan sistem 

perwilayahan. 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

penelitian yang dapat menggambarkan 

secara jelas mengenai pemecahan masalah 

yang diteliti berdasarkan data-data yang 

digunakan untuk menganalisis dan 

menyampaikan secara garis besar. Menurut 

Wiratha (2006:155), bahwa Deskriptif  

Kualitatif yaitu menganilis, 

menggambarkan, situasi, berupa hasil 

wawancara atau pengamatan mengenai 

masalah yang diteliti yang terjadi 

dilapangan. 

Lokasi  penelitian  ini  terletak di 

Kantor Desa Pangkil Kecamatan Teluk 

Bintan Kabupaten Bintan. Alasan mengapa 

peneliti ingin melakukan penelitian di Desa 

Pangkil dikarenakan Desa ini memiliki  

Indikator yaitu Pemerintahan, Kelembagaan 

Masyarakat dan Pendiddikan Masyarakat. 

Sepanjang Pengetahuan peneliti belum 

pernah dilakukan penelitian terhadap Peran 

Kepala Desa dalam Meningkatkan 

Pembangunan di Kantor Kepala Desa 

Pangkil sehingga peneliti tertarik untuk 

meneliti fenomena apa yang terjadi disana 

Jenis data dalam penelitian ini adalah : 

a. Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari hasil penelitian 

dilapangan, hal ini dilakukan oleh 

penulis untuk medapatkan data yang 

lengkap untuk memecahkan masalah 

yang diteliti. Adapun data primer pada 

penelitian ini meliputi observasi dan 

wawancara. 

b. Dan data sekunder yaitu pengumpulan 

data yang diperoleh untuk memperkuat 

data primer. Data skunder yang 

diperoleh untuk memperkuat data 

primer. Data sekunder yang diperoleh 

dapat berupa data yang belum diolah 

maupun telah diolah,  dan dalam 

bentuk angka atau uraian. Data 

Sekunder yang diperoleh dalam 

penelitian ini berupa dokumen-

dokumen dan laporan-laporan yang 

berhubungan dengan permasalaha yang 

diteliti di Kantor Desa Pangkil 

Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten 

Bintan. Serta literatur-literatur 

penelitian seperti buku-buku, artikel,  

makalah,  dan peraturan-peraturan. 

Dalam penelitian ini tidak mengguna- 

kan sampel melainkan  Informan. Dalam 

suatu penelitian yang menggunakan metode 

Deskriptif Kualitatif, Pemilihan Informan 

merupakan faktor penting karna Informan 

adalah orang-orang yang memberikan 

Informasi dan data selanjutnya yang akan 

dianalisa, oleh karena itu Informan harus 

melalui pemilihan yang benar- benar selektif 

sesuai dengan konteks penelitian ini. 

Untuk memperoleh data, peneliti 

menetapkan Informan yang berjumlah 6 

orang. Yang terdiri dari, 1 orang Kepala 

Desa, 1 orang BPD, 1 orang Sekretaris Desa, 

1 orang Kaur Pembangunan, 2 orang Tokoh 

Masyarakat, para informan tersebut 

mempunyai latar belakang yang berbeda-
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beda sesuai dengan apa yang peneliti 

dapatkan di lapangan. 

Dari data informan diatas, semua 

informan dijadikan sumber informasi 

dikarenakan informan disini mempunyai 

porsi yang sama. Di dalam partisipasi 

masyarakat terhadap Peran Kepala Desa 

Dalam Meningkatkan Pembangunan Di 

Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintan 

Kabupaten Bintan. 

Data yang penulis peroleh baik data 

primer maupun sekunder selanjutnya 

dikelompokkan menurut jenis dan 

kegunaanya masing-masing, kemudian data 

tersebut diolah dan dianalisa secara 

Deskriptif. Menurut Sugiyono (2008:62) 

analisis deskriptif adalah cara yang 

digunakan untuk menganalisis data 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku umum. 

Menurut Miles dan Huberman ( 

Sugiyono, 2008:247) kegiatan analisa data 

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi 

secara bersama yaitu: 

1.  Reduksi Data Meruduksi data berarti 

merangkum, memilih hal- hal yang 

pokok, memfokuskan hal- hal yang 

penting, dicari tema dan polaya. 

Dengan demikian data yang telah 

diruduksi akan memberikan gambaran 

yang jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data 

atau informasi. 

2. Penyajian Data, Untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah 

penggunaan teks yang bersifat naratif 

serta berwujd kesimpulan informasi 

yang tersusun sehingga memberi 

kemungkinan penarikan kesimpulan. 

3. Verification/ Conclusion Drawing 

penarikan kesimpulan Verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara atau belum 

terlalu jelas tetapi kemudian semakin 

meningkat menjadi lebih terfe 

 

D. PEMBAHASAN 

Pembangunan dilaksanakan dengan 

tujuan untuk mengadakan perubahan yang 

berkesinambungan kearah kemajuan yang 

lebih baik. Dengan pelaksanaan 

Pembangunan yang dikerjakan perlu 

memacu pemerataan Pembangunan serta 

hasil dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, membangkitkan 

prakarsa dan Peran serta aktif masyarakat 

serta untuk meningkatkan pendayagunaan 

potensi Daerah secara optimal dan terpadu 

dalam mengisi otonomi Daerah yang nyata, 

dinamis, serasi dan bertanggung jawab. 

Mengenai peran Kepala Desa, dalam 

melaksanakan pembangunan di wilayahnya 

adalah sebagai perencana pembangunan, 

pengawas pembangunan, dan pelopor 

pembangunan. Peran Kepala Desa sangat 

penting dalam mengadakan pendekatan dan 

menumbuhkan serta mengembangkan 

swadaya gotong royong masyarakat untuk 

dapat merealisasikan pelaksanaan 

pembangunan yang telah direncanakan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa. 

Pembangunan sebagai proses 

perubahan dapat dipahami dan dijelaskan 
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dengan cara yang berbeda. perbedaan 

tersebut dapat di dalam hal sumber atau 

faktor yang mendorong perubahan tadi, 

misalnya yang ditempatkan dalam posisi 

yang lebih dominan, sumber perubahan 

internal atau eksternal, disamping itu 

sebagai proses perubahan juga dapat dilihat 

dari intensitas atau fundamental tidaknya 

prubahan yang diharapkan. disatu pihak 

dijumpai persfektif yang melihatnya sebagai 

sekedar objek yang sama dengan sumber 

daya alam yang dapat digerakkan dan 

dimanfaatkan untuk mencapai tujuan 

Pembangunan. 

Untuk melihat Peran Kepala Desa 

Dalam Meningkatkan Pembangunan Di 

Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintan 

Kabupaten Bintan. Maka mengacu pada 

pendapat Suhardono yaitu : 

1. Peran Kepala Desa sebagai 

Organisator  

Yaitu tindakan Kepala Desa dalam 

mengorganisasi semua aktor yang terlibat 

dalam pemerintahan dan Pembangunan 

Desa. Desa sebagai pendorong dan pemberi 

semangat kepada masyarakat setempat, agar 

ikut melakukan tindakan yang positf 

sehingga apa yang diharapkan dapat lebih 

berkembang dan suatu saat dapat menjadi 

penopang perekonomian yang ada. Diukur 

dengan indikator : 

a) Kejelasan kerja yang diberikan 

Kepala Desa kepada bawahan 

Kejelasan kerja yang diberikan 

Kepala Desa Pangkil kepada bawahan 

nya sudah cukup baik, saling bekerja 

sama sesuai dengan aturan yang 

diperintahkan. Dan Kepala Desa kepada 

bawahanya agar dikerjakan dengan baik, 

tepat waktu, sesuai dengan yang 

diharapkan kepala desa.  hasil 

wawancara dengan responden yaitu 

pihak yang terlibat dalam Pembanggunan 

Di Desa Pangkil Kecamatan Teluk 

Bintan Kabupaten Bintan. tentang 

kejelasan kerja yang diberikan Kepala 

Desa kepada bawahanya, menyatakan 

“sudah cukup baik kejelasan kerja 

Kepala Desa”. 

Berdasarkan data yang peneliti 

dapatkan dilapangan bahwa kejelasan 

kerja kepala desa sebagai yang paling 

tinggi jabatan di desa sudah jelas. Kepala 

desa memberi tugas dengan bawahannya 

sesuai dengan tugas mereka masing-

masing, sehingga bisa berjalan sesuai 

yang di inginkan kepala desa, kepala 

desa lah menjadi contoh terlebih dahulu 

sehingga jelas kerja yang diberikan 

kepada bawahannya, dan bawahan juga 

mengerti dengan tugas yang diberikan 

oleh kepala desa kepada mereka.  

Berdasarkan data tersebut peneliti 

akan menjelaskan bahwa setiap senin 

Kantor Desa Pangkil melakukan apel 

pagi pada jam 07.30. Dan hari selasa 

sampai dengan hari jum’at jam kerja 

Kantor Desa Pangkil seperti biasa. 

Namun pada hari jum’at pulang kerja 

pada jam 15.00 wib. 

Dan selain itu, Tidak semuanya Kaur, 

Kepala Desa, Seketaris Desa itu hadir 

sampai dengan hari jum’at, kadang 

mereka ada dinas diluar dan ada 
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tugasnya yang harus dikerjakan di 

tempat lain. Sehingga tidak hadir pada 

hari yang tertentu sesuai dengan 

tugasnya masing-masing, dan Kepala 

Desa pastinya jarang bisa setiap harinya 

hadir di kantor desa, dan sesuai jam kerja 

harus datang ke kantor Desa, terkdang 

Kepala Desa banyak urusan yang harus 

diselesaikan di luar kantor, sehingga 

tidak hadir di kantor desa. 

Berdasarkan pengamatan serta 

jawaban yang diberikan responden  dapat 

peneliti sudah menganalisa bahwa dari 

keseluruhan yang peneliti dapatkan 

sudah cukup baik kejelasan kerja yang 

diberikan Kepala Desa kepada 

bawahanya, mereka saling bekerja sama 

dengan bawahanya untuk segala urusan, 

seperti pembinaan disiplin pegawai, 

pendidikan dan pelatihan kerja, 

pemberian motivasi kerja. itu sudah bisa 

kita lihat apa yang diberikan kepala desa 

kepada bawahanya selalu jelas. 

b) hubungan kerjasama dan 

koordinasi yang baik antara 

Kepala Desa dengan bawahan.  

Yaitu Koordinasi Kepala Desa 

dengan bawahan nya sangat penting 

dalam pembangunan. Karena masalah 

Pembangunan atau sekecil apa pun selalu 

di koordinasi oleh kepala desa kepada 

bawahanya dan kepala desa selalu 

bekerja sama untuk melaksanakan tugas 

baik apa pun selalu koordinasi dengan 

bawahanya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

responden yaitu pihak-pihak yang 

terlibat tentang hubungan kerja sama dan 

koordinasi kepala Desa dengan 

bawahanya, responden menyatakan 

“koordinasi Kepala Desa dengan 

bawahanya selalu jelas, karena masalah 

sekecil apapun selalu koordinasi terlebih 

dahulu dengan bawahanya dan mereka 

saling bekerja sama untuk memajukan 

desa mereka kedepanya untuk lebih baik 

lagi. 

Dari hasil wawancara dengan 

responden tersebut dapat di analisis 

bahwa, mereka menyatakan sudah cukup 

baik hubungan kerja sama antara Kepala 

Desa dengan bawahan, Kepala Desa 

sekecil apa pun masalah selalu 

koordinansi dengan bawahan, dan 

masalah akan ditingkatkan pembangunan 

di Desa. Kepala Desa terlebih dahulu 

koordinasi dengan bawahanya, apa yang 

akan dilakukan untuk kemajuan Desa 

bersama, dan hubungan Kepala Desa 

sudah cukup baik dengan bawahan dan 

mitra kerja pemerintahan desa. peran 

Kepala Desa sebagai seorang pemimpin 

seorang yang disegani ,dipatuhi, dan 

sebagai contoh yang baik untuk 

bawahanya, dan memberi tingkah laku 

yang baik itu kepada bawahan. 

2. Peran Kepala Desa sebagai 

Fasilitator 

Yaitu tindakan Kepala Desa dalam 

penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana 

yang mendukung proses dan Pembangunan 

Desa. Kepala Desa sebagai fasilitator yaitu 

orang yang memberikan bantuan dan 

menjadi nara sumber yang baik untuk 
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berbagai permasalahan serta memfailitasi 

kegiatan-kegiatan pembangunan desa 

memberikan kemudahan dan kelancaran 

dalam proses pembangunan sehingga 

program pembangunan desa dapat berjalan 

dengan baik.Diukur dengan indikator : 

a) Kesesuaian kesediaan Anggaran  

dengan kebutuhan pembangunan 

Merupakan tersedianya anggaran 

yang mencukupi untuk pembangunan di 

desa pangkil, misalnya ketersediaan 

biaya untuk memperbaiki jalan, dan 

tersedianya biaya untuk pembangunan 

lain-lainnya lagi, dengan tersedianya 

biaya untuk pelaksanaan pelaksanaan 

pembangunan di desa pangkil bisa 

terlaksana, kesediaan Anggaran dengan 

kebutuhan pembangunan di Desa tepat 

sasaran, Responden menyatakan “ 

Kesediaan Anggaran dengan kebutuhan 

pembangunan di Desa pangkil sudah 

cukup untuk pembangunan memang 

sudah ada anggaran yang dikeluarkan 

setiap tahunya. 

Berdasarkan hasil pengamatan dari 

responden tentang kesesuaian anggaran 

dengan kebutuhan Desa Pangkil  dapat di 

analisa bahwa, anggaran dengan 

kesesuain di desa pangkil sudah sesuai, 

dari hasil yang saya wawancarai mereka 

menyatakan bahwa anggaran untuk 

pembangunan di desa pangkil memang 

setiap tahunya ada anggaran untuk 

membangun atau meningkatkan lagi 

pembangunan yang sudah ada di desa 

pangkil, sesuai dengan kebutuhan 

pembangunan yang dibutuhkan. 

b) Tingkat Penyediaan Sarana Dan 

Prasarana 

Yaitu tersedianya sarana dan 

prasarana di desa pangkil akan lebih 

mudah utuk melaksanakan pemabngunan 

di desanya, hasil wawawncara dengan 

responden, yaitu pihak-pihak yang 

terlibat tentang tersedianya sarana dan 

prasarana di desa pangkil responden 

menyatakan “tingkat penyediaan fasilitas 

sarana dan prasana di Desa Pangkil 

sudah maksimal, tetatpi masih banyak 

lagi diperlukan karna sarana dan 

prasarana masih banyak dibutuh kan lagi 

di desa pangkil, sehingga akan 

mempermudah untuk melakukan 

pembangunan di Desa Pangkil. 

Berdasrkan hasil wawancara dari 

beberapa responden dapat peneliti 

analisa disini bahwadisini peneliti 

menyatakan belum maksimal sarana dan 

prasarana di desa pangkil, sedangkan 

kepala desa menyatakan sarana dan 

prasarana yang saya berikan sudah 

cukup, tetapi masih banyak lagi yang 

harus ditingkatkan lagi untuk masyarakat 

desa pangkil. jadi kesimpulannya yang 

saya dapatkan disini sudah cukup baik 

sarana dan prasarana yang diberikan 

kepala desa untuk desa pangkil. 

3. Peran Kepala Desa sebagai Inovator 

Yaitu tindakan Kepala Desa dalam 

memunculkan ide dan pemikiran akan hal-

hal baru yang belum pernah ada di desa 

yang mendukung pemerintahan dan 

pembangunan desa. diukur dengan 

indikator : 
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a) Ide dengan Kebutuhan 

Pembangunan 

Yaitu kepala desa pasti sering kali 

memberi ide untuk pembangunan yang 

akan dibangun di desanya, pastinya dia 

musyawarah terlebih dahulu untuk 

melaksanakan pembangunan apa yang 

akan mereka bangun di deanya tersebut. 

Hasil wawancara dengan pihak-pihak 

terlibat tentang apakah sering kepala 

desa memberikan ide untuk 

pemabngunan di desanya, maka mereka 

menyatakan “Sering kali kepala desa 

memberikan ide untuk pemabanguann di 

desa pangkil, kepala desa 

bermusyawarah terlebih dahulu kalau 

ada pembangunan yang akan dibangun, 

dan memberi ide untuk memajukan 

desanya yang lebih baik lagi. 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat 

peneliti analisis bahwa, sering kali 

Kepala Desa Pangkil memberi Ide atau 

tanggapan mengenai Pembangunan di 

Desanya, Kepala Desa juga sering 

memberi saran atau masukan mengenai 

Pembangunan yang akan dibangun di 

Desanya. Karna Kepala Desa juga Peran 

penting dalam melakukan Pembangunan 

di Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintan 

Kabupaten Bintan. dan Kepala Desa 

pastinya memberikan ide yang terbaik 

untuk memajukan Pembangunan di 

Desanya sesuai yang diharapkan 

masyarakat desa pangkil. 

b)  Ide dengan kemampuan 

pembangunan 

Yaitu kepala desa memberikan ide 

untuk pembangunan terkadan bertolak 

belakang dengan kemampuan 

pemabngunan yang akan dibangun di 

desanya, tidak semuanya ide yang 

diberikan kepala desa untuk 

pembanguanan sesuai. Hasil wawancara 

dengan responden yaitu pihak-pihak 

yang terlibat dalam pembangunan di 

desa pangkil apakah sesuai Ide yang 

diberikan Kepala Desa dengan 

kemampuan Kebutuhan Pembangunan 

yang akan di bangun Di Desa Pangkil 

tersebut. responden menyatakan “Ide 

yang diberikan Kepala Desa dengan 

kemampuan Pembangunan tidak 100% 

sesuai dengan pembangunan yang akan 

dibangun di desa pangkil, terkadang 

bertolak belakang. 

Dari hasil wawancara, tersebut dapat 

saya analisis bahwa, dari responden yang 

menyatakan Belum 100% Ide yang 

diberikan Kepala Desa dengan 

kemampuan Pembangunan di Desa 

Pangkil tersebut tidak ssesuai dengan 

kemampuan  Pembangunan di Desa 

Pangkil, terkadang ide yang diberikan 

selalu bertolak belakang dengan 

kemampuan pembangunan yang 

diharapkan masyarakat Desa Pangkil.  

2. Faktor yang mempengaruhi Peran 

Kepala Desa dalam meningkatkan 

Pembangunan ada yang berupa faktor 

pendukung dan faktor penghambat.  

Dalam Melaksanakan peningkatan 

pembangunan diperlukan Sumber Daya 

Manusia yang mampu merencanakan, 
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pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan 

serta pengembangan lebih lanjut secara 

partisipatif. Secara umum faktor yang 

mempengaruhi dalam koordinasi 

pembangunan ada yang berupa faktor 

pendukung dan faktor penghambat. Kedua 

faktor tersebut masih bersifat umum bentuk-

bentuk faktor yang mempengaruhi dalam 

pelaksanaan Pembangunan. Menurut Teori 

Bintarto Faktor Penghambat dan Pendorong 

Pembangunan Sebagai Berikut : “Untuk 

kondisi sekarang faktor penghambat dalam 

pembangunan Desa Pangkil diantaranya :  

1) Sumber Daya Manusia 

2) Sumber Dana yang terbatas 

Selanjutnya, dalam wawancara juga 

ditanyakan factor pendorong dalam 

pembangunan desa pangkil, informan kunci 

menyatakan bahwa : “Faktor pendorong 

dalam pembangunan di desa pangkil seperti: 

1) Partisipasi masyarakat untuk bekerja 

sama dalam pembangunan 

2)   Pendidikan dan pembangunan 

masyarakat desa 

Mengacu dari tanggapan informan kunci 

tersebut, maka dapat diketahui factor 

penghambat dalam pembangunan di desa 

pangkil yaitu Dalam Melaksanakan 

peningkatan pembangunan diperlukan 

Sumber Daya Manusia yang mampu 

merencanakan, pelaksanaan, pemanfaatan 

dan pemeliharaan serta pengembangan lebih 

lanjut secara partisipatif. 

Sumber Daya Manusia sebagai pelaku 

untuk melaksanakan koordinasi kegiatan 

pembangunan.di dalam ruang lingkup Desa 

yang termasuk Sumber Daya Manusia yang 

memiliki peran sangat penting untuk 

melaksanakan pembangunan desa, faktanya 

apabila ditinjau dari tingkat pendidikan 

kebanyakan masih rendah sekali. Apabila 

secara teori tingkat pendidikan sangat 

mempengaruhi kinerja dalam menjalankan 

kegiatan pemerintahan. 

Sumber daya manusia memegang 

peranan penting dalam pembangunan. Oleh 

karena itu dalam melaksanakan 

pembangunan suatu wilayah atau negara 

perlu diketahui keadaan sumber daya 

manusia yang ada di wilayah tersebut. 

Semakin lengkap dan tepat data mengenai 

sumber daya manusia yang tersedia, 

semakin mudah dan tepat pula perencanaan 

pembangunan yang di buat. penduduk 

Indonesia salah satu modal dasar 

pembangunan. Jumlah penduduk yang besar 

dengan kualitas yang tinggi (tingkat 

pendidikan, kesehatan dan gizi) akan 

menjadi modal pembangunan yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan. 

Sumber daya manusia adalah semua 

potensi yang berhubungan dengan data 

kependudukan yang dimiliki oleh suatu 

daerah atau negara yang dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

kualitas sumber daya manusia merupakan 

merupakan komponen penting dalam setiap 

gerak pembangunan. Hanya dari sumber 

daya manusia yang berkualitas tinggilah 

yang dapat mempercepat pembangunan 

bangsa. jumlah penduduk yang besar, 

apabila tidak diikuti dengan kualitas dalam 

proses pembangunan. 
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Manusia secara individual menempati 

posisi sentral, karena manusia bukan hanya 

sebagai subyek pendukung melainkan juga 

mencipta dan tujuan pembangunan. Dalam 

proses pembangunan, manusia merupakan 

sumber daya yang berperan sebagai unsur 

pendukung utama disamping sumber daya 

alam dan teknologi, oleh karena itu 

hendaknya kualitas sumber daya manusia 

perlu di tingkatkatkan sehingga dapat 

mengelola potensi-potensi yang disediakan 

oleh alam tanpa bantuan pihak asing dan 

dapat memperlancar pembangunan yang 

memadai, hanyalah akan menjadi beban 

pembangunan. 

Sumber dana yang terbatas yang 

menyebabkan permasalahan dalam 

pembangunan. Sumber dana sebagai faktor 

yang tidak terpisahkan dari pembangunan. 

Kondisi yang dialami oleh Desa Pangkil 

menyebabkan pembangunan yang ada 

mengalami keterbatasan, yang seharusnya 

pembangunan bisa mencapai maksimal 

menjadi terbatas. Pemerintah Desa mesti 

mencari terobosan agar mendapatkan 

anggaran tambahan untuk meningkatkan 

pembangunan fisik dan begitu pula dengan 

pembangunan non fisik yang ada di desa. 

ketersediaan sumber dana sangat penting 

untuk pembangunan, dengan tersedianya 

dana maka berjalan lah pembangunan 

dengan baik, dapat dilaksanakan sesuai 

dengan yang di inginkan, adapun 

penggunaan dimasing-masing kegiatan 

digunakan untuk : 

1. Belanja Operasional Pemerintahan 

Desa 

Belanja Operasional Pemerintahan 

Desa digunakan untuk membiayai sarana 

dan prasarana aparatur, program pelayanan 

administrasi perkantoran, program 

peningkatan disiplin aparatur dan program 

peningkatan pengembangan system 

pelaporan pencapaian kinerja keuangan. 

2. Belanja Publik dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

Khusus untuk Belanja Publikasi dan 

Pemberdayaan Masyarakat diarahkan atau 

digunakan untuk : 

a) Pembangunan Infrastruktur 

b) Bidang Pengembangan Pendidikan 

c) Pembangunan Lahan Sekolah SMA 

3. Bidang Pekerjaan Umum 

a) Rehab Jalan dari RT 001 ke RT 002 

b) Membuat gorong-gorong 

4. Bidang Penataan umum 

- Rehab dermaga 

Sedangkan faktor pendorong dalam 

pembangunan di desa pangkil yaitu, 

pendidikan dan pembangunan masyarakat 

desa, pendidikan adalah modal utama 

dalam pembangunan, mustahil rasanya 

untuk mengatakan bahwa kemajuan suatu     

negara dapat dicapai tanpa adanya 

investasi dalam bidang pendidikan, karena 

pada dasarnya pendidikan adalah sumber 

daya yang terbesar bagi manusia, melalui 

pendidikan manusia dapat berpikir secara 

sistematis, lebih luas cakrawalnya dan 

kritis menghadapi persoalan. sedangkan 

masyarakat desa juga dibutuhkan dalam 

pembangunan. 

Sedangkan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan sangat penting, 
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partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan merupakan salah satu unsur 

penting bagi pembangunan dan bahkan 

menjadi salah satu tujuan pembangunan itu 

sendiri,partisipasi memberi perluasan 

kesempatan kerja, kesediaan dan 

kemampuan bekerja dari anggota 

masyarakat yang didalamnya sebagai 

bentuk partisipasi yang paling besar. 

Masyarakat berpartisipasi dalam proses 

pembangunan karena adanya kesadaran 

bahwa pembangunan yang diprogramkan 

atau dilaksanakan merupakan kebutuhan 

agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif 

dalam proses pembangunan, maka ada tiga 

factor yang secara pribadi harus dipunyai 

oleh setiap aggota masyarakat yaitu, 

kemauan, kemampuan, dan kesempatan. 

Untuk menumbuhkan partisipasi itu maka 

prasarat dan unsur- unsur pendukungnya 

haruslah benar- benar diperhatikan teruma 

kemauan, kemampuan dan kesempatan 

masyarakat dalam berpartisipasi. 

Apabila tiga faktor ini telah dipunyai 

oleh setiap anggota masyarakat partisipasi 

yang kita harapkan akan Nampak, apabila 

program pelaksanaan pembangunan 

tercapai disitulah masyarakat akan 

menikmati kesejahteraan. partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan program 

pembangunan dapat berupa kehadiran 

masyarakat pada saat menyusun rencana 

program berlangsung serta kegiatan desa 

lainnya. 

Keberhasilan pembangunan di setiap 

desa dapat dilihat pada tahap demi tahap 

dari mulai perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan pertanggungjawaban 

yang di dasari dengan pemberdayaan 

masyarakatnya serta diakhiri dengan 

evaluasi dan pemeliharaan sehingga tiap 

jenis dirasakan bersama serta terevaluasi 

bersama. Secara umum yang sering 

menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan, 

dikarenakan masyarakat hanya diminta 

untuk berpartisipasi dalam memberikan 

input, tanpa mengetahui dengan jelas 

manfaat yang akan diperoleh dan 

dirasakan secara langsung ataupun secara 

tidak langsung. 

Selain itu masyarakat kurang informasi 

yang jelas tentang kesempatan yang 

disediakan untuk berpartisipasi dalam 

memanfaatkan hasil pembangunan, dengan 

demikian pemberian kesempatan  

berpartisipasi dalam pembangunan harus 

dilandasi pemahaman bahwa masyarakat 

layak diberi kesempatan, karena memiliki 

kemampuan yang diperlukan dan 

masyarakat mempunyai hak untuk 

berpartisipasi dan memanfaatkan setiap 

pembangunan. Partisipasi dalam 

perencanaan, dapat dilihat dari. 

Dua aspek posistif dan negatif. pada 

segi positif partisipasi adalah mendorong 

munculnya keterlibatan secara emosional 

terhadap program-program pembangunan 

desa yang telah direncanakan bersama. 

sedangkan negatifnya adalah kemungkinan 

tidak dapat dihindarinya pertentangan 

antar kelompok dalam masyarakat yang 

dapat menunda atau bahkan menghambat 

tercapainya suatu keputusan bersama.  
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E. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan pada Bab-bab sebelumnya 

maka penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut : Peran Kepala Desa dalam 

meningkatkan Pembangunan Desa di Desa 

Pangkil sudah berjalan dengan baik, Kepala 

Desa selaku pemerintah desa telah 

menjalankan perannya sesuai dengan tugas, 

dan fungsinya sebagai Kepala Desa dalam 

meningkatkan kegiatan-kegiatan atau 

program Pembangunan desa yang sudah 

berjalan hingga saat ini. dan Kepala Desa 

harus mampu melaksanakan dan siap dengan 

masukan-masukan dari aspirasi masyarakat 

yang ada di Desa, agar dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai Kepala Desa dalam 

meningkatkan Pembangunan berjalan sesuai 

dengan Rencana.  

Maka Peran Kepala Desa sebagai  

Organisator, Inovator, dan fasilitator sebagai 

dalam meningkatkan Pembangunan Desa, 

Desa Pangkil sudah cukup optimal. dimana 

Peran Kepala Desa selaku pemerintah desa 

telah menjalankan perannya sesuai dengan 

tugas,  dan fungsinya sebagai Kepala Desa 

untuk memotivasi warga, memfasilitasi 

warga dalam kegiatan kegiatan 

Pembangunan Desa, serta menggerakkan 

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan gotong royong dan kegiatan 

lainnya. Dengan demikian secara langsung 

Kepala Desa sudah memberikan kesadaran 

bahwa pentingnya kerja sama di dalam 

proses Pembangunan yang nantinya dapat 

dinikmati secara bersama-sama. 

Faktor penghambat dalam peran kepala 

desa dalam meningkatkan pembangunan di 

desa pangkil Kecamatan Teluk Bintan 

Kabupaten Bintan. 

1. Sumber Daya Manusia 

2. Sumber Dana yang terbatas 

Faktor pendorong dalam peran kepala 

desa dalam meningkatkan pembangunan di 

Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintan 

Kabupaten Bintan 

1. Partisipasi masyarakat untuk bekerja 

sama dalam pembangunan 

2. Pendidikan dan pembangunan 

masyarakat desa 

Setelah penulis melakukan penelitian ini 

dan mengetahui permasalahan yang terjadi 

dilapangan, maka penulis memberikan 

saran/masukan sebagai berikut : 

1. Diharapkan kedepanya, Kepala Desa 

Pangkil dapat lagi meningkatkan 

Pembangunan yang baik lagi untuk 

Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintan 

Kabupaten Bintan. 

2. Perlunya peningkatan suatu pola kerja 

yang baik antara Kepala Desa dengan 

bawahanya agar dicapai persamaan 

pandangan atau persepsi terhadap 

tujuan yang ingin dicapai. 

3. Perlunya kerja sama yang baik antara 

kepala desa dengan bawahanya, untuk 

memajukan Desa bersama kedepanya. 
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