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PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN TANA LIA KABUPATEN TANA TIDUNG
(Studi Kasus di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan)

Hermansyah1

Abstrak
Saya yang bernama hermansyah melakukan penelitian ini yang membahas

tentang peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan Kecamatan Tana
Lia Kabupaten Tana Tidung khususnya di Desa Tanah Merah dan Desa
Sambungan yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan peran Kepala Desa,
serta ingin mengetahui faktor yang menjadi faktor pendukung dan faktor
penghambat yang dihadapi Kepala Desa. Skripsi ini berargumentasikan bahwa
peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa sangat besar dan
sangat penting.

Dengan fokus penelitian peran kepala desa sebagai motivator, fasilitator,
dan mediator penelitian ini dilaksanakan di kantor Desa Tanah Merah dan
kantor Desa Sambungan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung.
Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data melalui penelitian
kepustakaan, penelitian lapangan berupa observasi, wawancara dan penelitian
dokumen. Dengan narasumber adalah Kepala Desa, pegawai kantor desa, dan
masyarakat yang ditentukan dalam teknik purposive sampling. Data-data yang
diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis  data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Kepala Desa sudah melaksanakan
perannya sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tanah
Merah dan Desa Sambungan Kecamatan Tana Lia Kabaupaten Tana Tidung dan
dari hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini peneliti menemukan
bahwa dalam memfasilitasi pelaksanaan pembangunan telah dilakukan dengan
baik, yaitu secara fisik maupun non fisik. Kepala desa sebagai mediator
melakukan pembinaan kepada masyarakatnya secara kekeluargaan. Perannya
sebagai motivator dalam pelaksanaan pembangunan dengan bertindak bijaksana
sebagai kepala desa yang menjadi figur dalam pelaksanaan pembangunan yang
ada adalah hal yang paling penting dalam desa karena kepala desa merupakan
pimpinan yang bertanggung jawab di desa.
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PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik,

dengan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,
dimana memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah dalam
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penyelenggaraan Otonomi Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti
Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang mana
masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas,
daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta
potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Kabupaten Tana Tidung adalah kabupaten yang baru di bentuk pada Tahun
2007 berdasarkan Perpres No 10 Tahun 2013 oleh karena itu Kabupaten Tana
Tidung menjadi tempat yang menarik untuk bidang penelitian yang bersentuhan
dengan pedesaan, karena Kabupaten Tana Tidung sendiri pada saat ini jumlah
penduduknya 22.503 jiwa ( Kabupaten Tana Tidung dalam angka 2011)
seluruhnnya bermukim di desa dan tersebar di 29 desa. Kabupaten Tana Tidung
yang baru saja terbentuk pada tahun 2007 sedang giat-giatnya melakukan
pembangunan di segala bidang dan yang menjadi prioritas utama dalam
peningkatan pembangunan adalah pedesaan yang lagi membangun dalam
pembuatan turap (penyiringan), Pelebaran Jalan.

Kecamatan Tana Lia merupakan Kecamatan yang terletak antara
Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan dan Kecamatan Sembakung Kabupaten
Nunukan. Lebih tepatnya Kecamatan Tana Lia berada di Pulau Mandul dan
Termasuk Salah Satu kecamatan dari Kabupaten Tana Tidung.

Pembentukan Kecamatan Tana Lia sesuai Peraturan Daerah Kabupaten
Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Palas
Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas Tengah,
Tanjung Selor, Sesayap Hilir, Tana Lia dan Kecamatan Peso Hilir dalam Wilayah
Kabupaten Bulungan yang ditetapkan pada Tanggal 15 Agustus 2002.

Tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
pembentukan Kabupaten Tana Tidung, maka Kecamatan Sesayap Hilir dan
Kecamatan Tana Lia Termasuk dalam Wilayah Kabupaten Tana Tidung. Hingga
Kini di Wilayah Kecamatan Tana Lia terdapat 3 (tiga) desa yaitu: Desa Tanah
Merah, Desa Sambungan dan Desa Tengku Dacing.

Kerangka Dasar Teori
Peran

Menurut Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003: 55), teori peran
ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam
organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan
produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”. Lebih lanjut, Dougherty &
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Pritchard (1985) dalam Bauer (2003:56) mengemukakan bahwa relevansi suatu
peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan
pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome
yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti
mempengaruhi peran dan persepsi peran atau role perception (Kahn, et al., 1964;
Oswald, Mossholder, & Harris, 1997 dalam Bauer, 2003: 58). Ditinjau dari
Perilaku Organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial
organisasi, selain norma dan budaya organisasi.

Di sini secara umum ‘peran’ dapat didefinisikan sebagai “expectations
about appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)”. Ada dua jenis
perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu: a. role perception: yaitu
persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku; atau dengan
kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi
yang diharapkan dari orang tersebut, dan b. role expectation: yaitu cara orang
lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang
dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting
dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja. Dalam hal ini, suatu
organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan
dengan jelas. Scott et al. (1981) dalam Kanfer (1987: 197) menyebutkan lima
aspek penting dari peran, yaitu: a. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu
sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya. b. Peran itu berkaitan
dengan perilaku kerja (task behavior) – yaitu, perilaku yang diharapkan dalam
suatu pekerjaan tertentu. c. Peran itu sulit dikendalikan – (role clarity dan role
ambiguity) d. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan
beberapa perubahan perilaku utama. e. Peran dan pekerjaan (jobs) itu tidaklah
sama – seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa
peran. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai
dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara
informal. Peran didasarkan pada preskripsi ( ketentuan ) dan harapan peran yang
menerangkan apa yang individu individu harus lakukan dalam suatu situasi
tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang
lain menyangkut peran-peran tersebut.

Kepala Desa
Kepala Desa adalah Pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa

Merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6
tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala
Desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja
oleh camat. Jabatan kepala Desa dapa disebut dengan nama lain, misalnya wali
nagari (Sumatera Barat), pambakal (Kalimantan Selatan), hukum tua ( Sulawesi
Utara),perbekal (Bali). Wewenang Kepala Desa antara lain: a. Memimpin
penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan
bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). b. Mengajukan rancangan peraturan
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desa. c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama
BPD. d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran
Pendapatan  dan Belanja Desa (APBD) untuk di bahas dan di tetapkan bersama
BPD. Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik namun boleh menjadi
anggota partai politik, merangkap jabatan sebagai Ketua atau Anggota BPD, dan
lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD, terlibat
dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala
Daerah.

Kepala Desa dapat diberhentikan atas usul Pimpinan BPD kepada Bupati/
Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD. Istilah Lurah
seringkali rancu dengan jabatan Kapala Desa, memang dijawa pada umumnya,
secara historis pemimpin dari sebuah desa dikenal dengan istilah lurah. Namun
dalam konteks Pemerintahan Indonesia, sebuah kelurahan dipimpin oleh Lurah,
sedang desa dipimpin oleh Kepala Desa. Tentu saja keduannya berbeda, karna lurah
adalah pegawai negeri sipil yang bertanggungjawab kepada camat, sedang kepala
desa bisa dijabat oleh siapa saja yang memenuhi syarat (bisa berbeda-beda antar
desa) yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Desa
(PILKADES).

Desa
Apabila ditinjau dari sudut geografis, desa merupakan perwujudan

geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik
dan kultural yang terdapat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan
daerah-daerah lain. Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Desa Adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi,
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang
diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di
kabupaten atau kota, sebagaimana yang telah dimaksudkan oleh Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa Sanskerta ”dhesi”, yang
berarti tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat kenampakan sebutan desa
fisiknya saja tetapi juga dimensi sosial budayanya. Desa yang berarti tanah
kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan
kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya. Sebutan desa di beberapa
wilayah berbeda-beda, kampung/dukuh (Jawa Barat), gampong (Aceh), huta
(Tapanuli), nagari (Sumatra Barat), marga (Sumatra Selatan), wanus (Sulawesi
Utara), dan dusun dati (Maluku). Pengertian desa menurut para ahli
kependudukan dan undang-undang sebagai berikut. a. (Bintarto) Desa merupakan
perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang
terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik
dengan daerah lain. b. (Sutardjo Kartohadikusumo) Desa adalah suatu kesatuan
hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan
sendiri. c. (William Ogburn dan M.F. Nimkoff)
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Pelaksanaan
Menurut Kamus Webster (dalam Abdul Abdul Wahab 2005:64)

implementasi secara pendek berarti penyediakan sarana untuk melaksanakan
sesuatu, menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Jika lihat makna
implementasi berarti suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan
biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan
peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden.

Hakikat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana
dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada
kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Sebagaimana rumusan
dari Mazmanian dan Sabartier (dalam Wahab 2005:68-69) mengemukakan
“implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya
dalam bentuk Undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau
keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.
Proses tersebut berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya
diawali dengan tahapan pengesahan Undang-undang kemudian output kebijakan
dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, dan
akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap Undang-Undang atau peraturan
yang bersangkutan.

Pembangunan
Pembangunan merupakan satu daya upaya dalam rangka menigkatkan taraf

hidup masyarakat, dari satu keadaan yang kurang baik, dengan menggunakan
sumber daya yang ada. Pembangunan yang menggarah pada satu perubahan dan
perbaikan kearah yang akan datang adalah pembangunan yang berorientasi pada
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Sejarah perkembangan pembangunan di warnai evolusi makna
pembangunan dari pemujaan terhadap pertumbuhan hingga paradigma baru dalam
pembangunan. Menurut kuncoro (1997:33) paradigma baru pembangunan
meliputi pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (basic needs),
pembangunan mandiri (self reliant development), pembangunan yang
berkelanjutan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut jenis
(enthnodecelopment).

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering di temukan adanya
perbedaan sudut pandang (perspektif) yang beragam warna tergantung para ahli
memandangnya dari sudut mana ia memandang. Para ahli memberikan definisi
yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa
saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan
daerah yang lainnya, negara yang satu dengan yang lain pula.

Siagian dalam Riyadi (2004:4) memberikan pengertian tentang
pembangunan sebagai "suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan
perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara
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dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation
building)".

Dimensi-Dimensi Pembangunan
Pembangunan  merupakan suatu proses yang berlanjut secarar terus

menerus, maksudnya adalah dalam setiap pelaksanaannya akan terus berkembang
tanpa mempunyai batas akhir . secara umum hakikat pembangunan nasional
adalah pembangunan manusia seutuhnya  dan pembangunan seluruh masyarakat.
Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat.
Pembangunan dilaksanakan dalam berbagai dimensi kehidupan yang saling
berkaitan yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Dalam hal ini Nyoman
Sumaryadi, (2005:26-28) menyebutkan ada beberapa dimensi-dimensi
pembangunan yaitu: 1. Dimensi sosial, hukum, dan budaya menyangkut
hubungan antar manusia beserta aspek-aspek. Didalamnya terdapat yaitu: a)
Persoalan pola hubungan antar manusia yang optimal sesuai kebiasaan atau
kesepakatan local. b) Penciptaan hubungan antar manusia yang harmonis dan
pencegahan terjadinya perselisihan antar ras, suku, agama dan golongan. c)
Kesempatan yang cukup bagi tiap pemeluk agama untuk menjalankan  ajaran
agama. d) Penegakan hukum yang optimal secara ekonomis dan adil bagi semua
orang dan sebagainya. 2. Dimensi politik merupakan sisi yang sangat ramai
diperdebatkan mengingat sisi ini sangat menentukan arah-arah tiap sisi yang lain.
Sistem politik yang lain adalah sistem yang mampu memperbaiki sisi sosial,
budaya, ekonomi, dan lain-lain di daerah. 3. Dimensi ekonomi meruupakan sisi
yang sering dipandang sebagai yang terpenting dalam semua sisi. Hal ini tentu
berlebihan, sebab kehidupan antar manusia tidaklah semata-mata kehidupan
ekonomi atau pemenuhan berbagai kebutuhan dalam pengertian sempit,
pemenuhan kebutuhan manusia dikatakan lengkap apabila tidak hanya kebutuhan
material yang diperhatikan namun lebih dari itu yakni keseimbangan dari
pemenuhan selurh kehidupan. 4. Dimensi keamanan dan lain-lain merupakan sisi
yang banyak diterjuni oleh pemerintah dengan sistem pendanaan lewat
pembayaran pajak oleh masyarakat, dan lain-lain. Sisi ini tidaklah sederhana
mengingat keragaman masyarakat kita yang sangat tinggi sehingga penjagaan
keamanan dalam kehidupan didalamnya dari kemungkinan terjadi perselisihan
atau perseteruan antar manusia dan sebagainya menjadi sangat diperlukan. Dari
pernyataan ahli tersebut dapat dikatakan bahwa pembangunan yang sesungguhnya
harus dilaksanakan tidak hanya pada salah satu dimensi kehidupan saja,
melainkan seluruh dimensi kehidupan agar dapat tercapainya tujuan hakikat
pembangunan tersebut pembangunan tersebut juga pada akhirnya menghasilkan
suatu kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat
takala hal benar dilakukan dalam pembangunan tersebut.
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Paradigma Pembangunan
Menyangkut pembangunan ini, Suharto (2005:5) menyebutkan bahwa

paradigma pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia
apabila disederhanakan, maka dapat dirumuskan kedalam tiga tugas utama dalam
pembangunan  kesejahteraan social, yaitu: 1) Pertumbuhan Ekonomi (Economy
Growth) Pertumbuhan ekonomi mengacu bagaimana melakukan wirausaha
misalnya melalui industrialisasi, penarikan pajak guna memperoleh pendapatan
finansial yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pembangunan. 2) Perawatan
Masyarakat (Community Care) Perawatan masyarakat menunjuk bagaimana
merawat dan melindungi warga negara dari berbagai macam resiko yang
mengancam kehidupannya (misalnya menderita sakit, terjerabab kemiskinan atau
tertimpa bencana alam dan sosial). 3) Pembangunan Manusia (Human
Development) Pembangunan manusia mengarah pada peningkatan kompetensi
sumber daya alam yang menjamin tersedianya angkatan kerja yang berkualitas
yang mendukung mesin pembangunan. Agar pembangunan nasional berjalan
optimal dan mampu bersaing dipasar global.

Pembangunan Infrastruktur
Kemudian berbicara tentang pembangunan fisik atau infrastruktur, Bachtiar

Effendi, (2002:48) menyebutkan bahwa pentingnya ketersedian infrastruktur yang
memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana
pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi,
air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat
bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para
investor mau menanamkan modalnya di daerah, karena apabila tidak demikian
biaya yang dikeluarkan untuk penanaman modal menjadi lebih besar dan
berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal
dibanding dengan yang lain. Sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif.
Peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam
tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting.
Infrastruktur yang kurang atau bahkan tidak ada akan memberikan dampak yang
besar bagi manusia, Sebaliknya, infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk
kepentingan manusia tanpa memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan
akan merusak alam yang pada hakikatnya akan merugikan manusia termasuk
makhluk hidup yang lain. Berfungsi sebagai suatu sistem pendukung sistem sosial
dan sistem ekonomi, maka infrastruktur perlu dipahami dan dimengerti dengan
jelas, terutama bagi penentu atau pembuat kebijakan. Untuk dapat diketahui
bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang baik hendaknya dengan
memperhatikan berbagai aspek seperti yang dijelaskan diatas oleh para ahli.

Pembangunan Manusia
Menurut Zulkarimen, (1998:64) sesungguhnya yang hendak dibangun

adalah manusia. Oleh karena itu setiap hal yang telah maupun yang akan
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dibangun seharusnya nanti dapat memberikan manfaat kepada manusia.
Pembangunan manusia mempunyai dua sisi yaitu: 1) Pembentukan kemampuan-
kemampuan manusia (Human Capabilities) seperti peningkatan kesehatan,
pengetahuan dan keterampilan. 2) Penggunaan dari kemampuan yang telah
diperoleh itu untuk bersenang-senang, keperluan produktif, atau untuk aktif dalam
urusan budaya, sosial dan politik.

Kemudian ada tiga elemen penting yang menjadi fokus pengukuran
pembangunan manusia menurut Zulkarimen, (1998:65) yaitu: a) Panjang umur
(Longvity), indikator adalah tingkat harapan hidup. Hidup yang panjang dinilai
berharga, serta sejumlah manfaat tidak langsung lainya seperti gizi yang
memadai, dan kesehatan yang baik adalah berkaitan erat dengan tingkat harapan
hidup yang tinggi. b) Pengetahuan. (Knowledge), indikatornya adalah tingkat
melek hurruf (Literacyrate). c) Standar hidup yang pantas (decentliving standarts),
elemen ini yang paling susah diukur, untuk saat ini indikator yang dipakai adalah
pendapatan perkaapita yang digabung dengan daya beli (purchasing power) yang
disesuaikan dengan pendapatan perkapita riel dari pendapatan Bruno Domestik
(GPD).

METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Yaitu suatu metode penelitian deskriptif dimana penelitian bertujuan untuk
memaparkan dan menggambarkan tentang Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan
pembangunan di Kecamatan Tana Lia khususnya di Desa Tanah Merah dan Desa
Sambungan. dalam upaya untuk mengetahui peran dari Kepala Desa yang sedang
menjabat di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan sehingga kita dapat melihat
perkembangan dari dua desa manakah yang lebih berkembamg dan malah
sebaliknya.

HASIL PENELITIAN
Sebagai Motivator

Motivator adalah pendorong, penggerak atau seseorang yang memberikan
motivasi  demi mencapai suatu tujuan yang menjadi harapan untuk dicapai dalam
pembangunan. Adapun pengertian ini berhubungan dengan keberadaan kepala
desa dalam kepemimpinanya dimana kepala desa pada hakekatnya harus
mempunyai kemampuan untuk memunculkan kegairahan masyarakat untuk bisa
berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi
masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di
daerah kekuasaanya, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan
bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan
kemasyarakatan. Dalam hal ini melibatkan para pembantu – pembantunya dengan
aktif sesuai dengan tugas masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat
agar mereka bisa untuk berperan aktif secara terpadu bekerja sama antara kepala
desa serta mendayagunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai
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fungsinya untuk mencapai hasil pembangunan yang telah diprogramkan. Jika hal
ini dapat disadari dan dipahami dapat dipastikan upaya pembangunan akan
tercapai melalui inspirasi-inspirasi kepada yang dipimpinya untuk bekerja secara
bersama-sama, bertindak mencapai tujuan pembangunan yang direncanakan dan
didalam hal ini yang dipimpin akan mengalami proses pengembangan
kepemimpinan sehingga kelak mereka akan menjadi pemimpin yang handal.

Sebagai Fasilitator
Pembangunan desa pada hakikatnya Fasilitator adalah seseorang yang

membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama dan membantu
membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan kepala desa memiliki suatu hak
istimewa dalam menentukan perkembangan wilayahnya seperti memberikan atau
mewujudkan pelayanan yang baik bagi masyarakatnya dalam hal memfasilitasi
atau melengkapi kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembangunan yang
berlangsung seperti merancang pembangunan dan aturan-aturan yang menjadi
rambu-rambu kehidupan masyarakat dalam desa serta mendanai pelaksanaan
tersebut adalah segala bentuk aktifitas manusia (masyarakat dan pemerintah), di
desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan di wilayah
desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban,
pertahanan dan keamanan, agama dan pemerintahan yang dilakukan secara
terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa. Dengan
demikian pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari
masyarakat dan pemerintah desa, baik dengan menggunakan sumber daya yang
bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-
organisasi/lembaga domestik.

Sebagai Mediator
Sebagai seorang mediator yang sangat menentukan keberhasilan setiap

program dan rancangan pembangunan yang telah direncanakan. Oleh karena itu
fungsi ini harus bisa dilaksanakan dan diimplimentasikan oleh seorang Kepala
Desa sebagai perantara dan meliputi beberapa aspek yaitu:
 Kepala Desa bisa menjadi seorang yang tanggap terhadap permasalahan yang

timbul di daerah kekuasaannya mencakup pembangunan baik yang berupa
fisik maupun non fisik

 Kepala Desa bisa memediasi dan mencari solusi dalam setiap permasalahan
konflik yang ada dalam masyarakat sehingga menimbulkan perpecahan dan
hilangnya rasa integritas.

Dengan adanya berbagai problem yang timbul dalam pemerintahann Desa
khususnya Kepala Desa, maka seorang Kepala Desa harus bisa menyelesaikan
hal-hal yang menjadi fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam menanggapi dan
menyelesaikan hal-hal yang menjadi fungsi dan tanggung jawabnya dalam
menanggapi dan menyelesaikan setiap permasalahan Kepala Desa harus berlaku
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adil dan tidak boleh melihat dan menilai seseorang berdasarkan status sosial azas
keadilan perlu difahami dan direalisasikan dalam kehidupan nyata.

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul Peran Kepala Desa Dalam
Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung
(Studi Kasus di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan) maka dapat
disimpulkan sebagai berikut :

Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tanah Merah
dan Desa Sambungan dapat dilihat dari beberapa fokus dibawah ini : a. Peran
Kepala Desa sebagai motivator, pendorong, penggerak atau seseorang yang
memberikan motivasi untuk mencapai suatu tujuan agar pelaksanaan
pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan dari hasil
penelitian dan pembahasan yang menyatakan bahwa Kepala Desa Tanah Merah
telah menjalankan tugas dan fungsinya serta perannya sebagai seorang motivator.

Penulis juga  telah melakukan wawancara dengan beberapa informan yang
menyatakan bahwa Kepala Desa Tanah Merah selalu memberikan motivasi serta
masukan-masukan dan dukungan dengan memberi semangat kepada aparatur
pemerintah di Kantor Desa Tanah Merah selain daripada itu Kepala Desa Tanah
Merah adalah seorang pemimpin yang mempunyai rasa tanggung jawab yang
tinggi kepada masyarakat Desa Tanah Merah. Dalam pelaksanaan pembangunan
yang sedang berjalan peran dari seorang kepala desa harus bisa memberikan
kepuasan serta pelayanan yang baik bagi masyarakat desa. Berdasarkan dari hasil
penelitian dan pembahasan, lain daripada itu penulis melakukan wawancara
dengan beberapa informan agar dapat di ketahui apakah Kepala Desa Sambungan
dapat melaksanakan tugas dan fungsinya serta peranya sebagai seorang motivator,
wawancara penulis dengan beberapa informan yang menyatakan bahwa Kepala
Desa Sambungan selalu tidak hadir pada saat di adakan kegiatan-kegiatan
bersama masyarakat desa sambungan seperti kegiatan gotong royong selain itu
kepala desa juga jarang berada di desa kepala desa juga jarang memberikan
motivasi serta dukungan kepada masyarakatnya dan menyampaikan hal-hal yang
akan di lakukan kedepanya untuk kepentingan Desa Sambungan. dengan adanya
kewenangan yang dimiliki sebagai pimpinan pemerintahan di desa, kepala desa
tidak sekedar memfasilitasi masyarakat dengan pembangunan fisik tetapi juga
melalui pembinaan mental dan spiritual. b. Peran Kepala Desa sebagai fasilitator
berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang menyatakan bahwa
Kepala Desa Tanah Merah telah menjalankan perannya sebagai fasilitator yaitu
dalam hal memfasilitasi atau melengkapi kebutuhan yang diperlukan dalam
proses pembangunan. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan
yang menyatakan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada merupakan wadah utama
dalam melaksanakan kegiatan desa dan semua bisa ada berkat kepala desa saat
ini. Kepala Desa juga terlibat langsung dalam kegiatan pemberian sumbangan
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untuk pembangunan yang dilakukan masyarakat dalam setiap gotong royong.
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang menyatakan bahwa
Kepala Desa Sambungan belum menjalankan perannya dengan baik selain itu
bebera informan yang di wawancara oleh penulis menyatakan bahwa Kepala Desa
Sambungan jarang terlibat langsung dalam kegiatan karena kepala desa jarang
berada di desa pada saat masyarakat melakukan rapat yang hadir hanyalah staf-
staf kantor dan masyarakat desa merasa kecewa terhadap kepala desa. Kepala
desa sibuk dengan usaha kecil yang ia miliki kepala desa juga sering telat saat
turun kekantor dan selalu pulang cepat. c). Kepala Desa sebagai mediator sebagai
seorang mediator yang menentukan keberhasilan setiap program dan rancangan
pembangunan yang telah di rencanakan oleh karena itu peran kepala desa sebagai
mediator harus dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan dari hasil penelitian
dan pembahasan Kepala Desa  Tanah Merah telah menjalankan perannya sebagai
seorang mediator dalam pantauan peneliti yang terlihat dan tampak dalam
aktivitasnya kepala desa cukup antusias penulis telah melakukan wawancara
dengan informan dan menyatakan Kepala Desa Tanah Merah pada saat kegiatan-
kegiatan dan pesta demokrasi desa yang semarak kepala desa selalu hadir pada
saat pembentukan dan pelantikan kepanitiaan. Berdasarkan dari hasil penelitian
dan pembahasan peran Kepala Desa Sambungan sebagai mediator berdasarkan
dari wawancara penulis dengan informan yang menyatakan bahwa Kepala Desa
Sambungan jarang hadir jika ada rapat desa dilaksanakan kami masyarakat yang
tidak terlalu faham tentang pembangunan akan tetapi apa yang terbaik bagi kami
adalah keinginan dari hati kami agar bisa hidup sejahtera hal ini selalu kami
inginkan bagaimana itu bisa terlaksana jika kepala desa saja tidak dapat hadir
pada saat rapat bagaimana hal ini bisa di tanggapi dengan baik sementara kepala
desa tidak dapat hadir.

Saran
Dari kesimpulan diatas yang telah penulis paparkan, maka penulis

menyarankan beberapa rekomendasi-rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai
bahan pertimbangan untuk melaksanakan pembangunan Desa Tanah Merah dan
Desa Sambungan penulis merekomendasikan beberapa hal, yaitu :

Kepala Desa sebagai pimpinan memiliki wewenang dalam membina
kedisiplinan, meningkatkan penilaian, teguran dan arahan secara profesional
kepada bawahan yang tidak menaati aturan yang telah ditetapkan. 2. Dalam
rangka mensukseskan pembangunan desa yang ada serta pemberian pelayanan
yang optimal dalam desa, maka Kepala Desa harus melakukan program pelatihan
untuk aparatur desa khususnya dalam memahami pengoperasian alat-alat
eletronik yang selalu di gunakan yaitu komputer. Sehingga pada akhirnya
kemampuan aparatur desa dalam melayani masyrakat desa tidak berlangsung
lambat.

Berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan penulis besar
harapan bahwa dengan adanya penelitian ini maka tingkat pemahaman kepala
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desa terhadap perannya dalam melayani masyarakat dalam aksi pembangunnan
yang dilakukan menjadi lebih optimal lagi sedangkan bagi masyarakat penelitian
ini dapat membawa kepada suatu pembaharusan mengenai cara pandang
masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan tidak
mementingkan keinginan masyarakat akan tetapi memahami wewenang kepala
desa yang memiliki otoritas dalam menetapkan rancangan peraturan-peraturan
dalam desa dan melakukan pembangunan fisik dan pembinaan.
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