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ABSTRAK 

 

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KEMAJUAN DESA 

TOTOKARTO KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU 

 

Oleh 

 

RIZKI ARUM DEWI 

 

Kepemimpinan  perempuan merupakan kemampuan seorang pemimpin 

perempuan untuk mempengaruhi orang lain (bawahannya atau orang yang 

dipimpin) sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki 

oleh pemimpin tersebut. Dalam kepemimpinan perempuan terdapat perbedaan-

perbedaan inheren antara laki-laki dan perempuan dalam hal gaya 

kepemimpinannya. Perempuan cenderung mengapdopsi kepemimpinan  yang 

lebih demokratis, mereka mendorong partisipasi, berbagai kekuasaan dan 

informasi serta mencoba untuk meningkatkan kemanfaatan bagi pengikutnya. 

Dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara, data reverensi dari Undang-

Undang, buku-buku bacaan yang mempunyai relevansi dengan masalah yang 

penulis teliti. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah pengaruh 

gaya kepemimpinan perempuan dalam melaksanakan tugasnya untuk kemajuan 

Desa Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu? 2. Apakah yang 

menjadi penghambat kepala desa perempuan dalam pelaksanaan program 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Desa Totokarto Kecamatan 

Adiluwih Kabupaten Pringsewu? Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk 

mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan perempuan dalam melaksanakan 

tugasnya untuk kemajuan Desa Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu. 2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi penghambat kepala desa 

perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat di Desa Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu metode observasi, 

wawancara, dokumentasi dan analisa data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam 

kemajuan Desa Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dilihat dari 

tingkat kebutuhan sosial masyarakat secara garis besar sudah terpenuhi dengan 

baik, namun rendahnya sumber daya manusia juga mempengaruhi tingkat 

keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan program-programnya dalam 

memajukan desa. Adapun faktor pendukung pemerintah desa dalam melaksanakan 

program-programnya meliputi:sumbangan dan dukungan masyarakat serta adanya 

kesadaran masyarakat dalam berpartidipasi terhadap program-program kepala 
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desa. Sedangkan faktor pengahambatnya meliputi: dana desa dan sumber daya 

manusia, kurangnya dana desa mampu menjadi dampak negatif dalam proses 

pembangunan, dampak yang ditimbulkan bisa saja terhambatnya proses 

pembangunan sarana dan prasarana yang seharusnya sudah terealisasi malah 

sebaliknya, terkait rendahnya sumber daya manusia juga berdampak pada 

keberhasilan pencapaian program-program pembangunan dan kurangnya  

kesadaran masyarakat dalam program pembangunan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, karena judul 

ini akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Adapun judul 

karya ilmiah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah :  

“KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KEMAJUAN DESA 

TOTOKARTO KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU” 

Untuk memahami maksud judul skripsi ini, terlebih dahulu akan penulis 

uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Hal ini 

selain dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, juga untuk 

mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang dikehendaki penulis. 

Berikut ini dapat dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul. 

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang (pemimpin atau leader) 

untuk mempengaruhi orang lain (yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya) 

sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh 

pemimpin tersebut.
1
 Menurut Ordway Tead dalam bukunya The Art or 

Leadership, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar 

mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diingkan.
2
 

                                                 
1
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta:2006, h.288. 
2
 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan: apakah pemimpin abnormal itu? PT. 

Raja Grafindo Persada, Jakarta:2004, h.5. 
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Perempuan adalah : berasal dari kata empu yang mempunyai arti dihargai, 

dipertuan atau dihormati.
3
 Perempuan adalah wanita,

4
 dengan arti bahwa wanita 

adalah perempuan dewasa yang sudah dapat berpikir mana yang baik dan mana 

yang buruk, mana yang benar dan yang salah.  Gaya kepemimpinan perempuan 

adalah cara yang digunakan oleh pemimpin perempuan dalam mempengaruhi para 

pengikutnya atau bawahannya untuk melaksanakan atau mengerjakan apa yang 

dikehendakinya. Perempuan juga sama maknanya dengan wanita, maka dalam 

penelitian ini penulisa akan menggunakan kata perempuan dan wanita secara 

bergantian karena menyesuaikan dengan teks dan kalimat. 

Desa adalah : suatu wilayah di beri wewenang untuk mengatur wilayahnya 

sendiri. Desa Totokarto merupakan desa yang berada di Kecamatan Adiluwih, 

salah satu desa pemekaran dari Desa Bandung Baru pada tanggal 13 Desember 

2011 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pemekaran 

Desa Bandung Baru menjadi 4 desa yaitu: Bandung Baru Induk, Bandung Baru 

Barat, Totokarto, dan Kutawaringin. 

Kemajuan Desa adalah : suatu proses perubahan sosial secara berencana 

dengan meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam rangka 

kesejahteraan ekonomi, modernisasi, kemajuan desa, wawasan lingkungan dan 

bahkan peningkatan kualitas masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup.
5
 

Keadaan Desa Totokarto dilihat dari kemajuan desa dalam bidang pembangunan 

fisik dalam bentuk sarana dan prasarana sudah ada peningkatan, dari segi 

                                                 
3
Chistina S. Handayani, Ardhian Novianto, Kuasa Wanita Jawa, PT LKiS Pelangi 

Aksara,Yogyakarta:2004, h.6. 
4
Hamid St, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Pustaka Dua, Surabaya, h.124. 

5
 Nuswantorotejo.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-kemajuan-masyarakat-

desa_17.html?m=1. 
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pembangunan tempat ibadah, pembangunan sumur bor, pembangunan jalan, 

pembangunan talud, dan lainnya. Sedangkan dalam pembangunan nonfisik 

pemerintah desa sudah melakukan pembinaan kepada masyarakat Desa Totokarto 

terkait potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, memberikan pelatiham-

pelatihan dengan mendatangkan narasumber sesuai bidang yang dibutuhkan 

masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia agar lebih berkualitas. 

Berdasarkan penegasan judul di atas bahwa  kepemimpinan perempuan 

merupakan studi yang memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan-perbedaan 

inheren antara laki-laki dan perempuan dalam hal gaya kepemimpinannya. 

Perempuan cendurung mengadopsi kepemimpinan yang lebih demokratis, mereka 

mendorong patisipasi, berbagi kekuasaan dan informasi dan mencoba untuk 

meningkatkan kemanfaatan bagi pengikutnya. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Terbentuknya judul dalam penelitian ini, dikarenakan adanya sebuah 

masalah atau problem sehingga tergerak untuk dilakukan penelitian. Adapun hal-

hal menarik atau alasan-alasan penulis dalam memilih judul skripsi ini ialah 

sebagai berikut : 

1. Judul ini mempunyai signifikasi akademik. Kajian terhadap pemikir tokoh 

perempuan sudah banyak dilakukan, tetapi kajian terhadap hak-hak 

perempuan mengenai kepemimpinannya sebagai kepala desa masih 

banyak kontroversi dan perdebatan antara pro dan kontra, sehingga 

menarik untuk dikaji.
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2. Karena masih sedikit penulisan karya ilmiah yang menyangkut 

kepemimpinan perempuan, terlebih skripsi yang membahas hal ini di UIN 

Raden Intan Lampung.
 

3. Tersedianya literatur-literatur yang memadai untuk dapat membahas dan  

menulis skripsi ini dengan baik dan relevan sesuai dengan disiplin 

keilmuwan yang penulis tekuni di Fakultas Ushuluddin Jurusan Pemikiran 

Politik Islam. 
 

4. Untuk megetahui kepemimpinan kepala Desa perempuan dalam 

melaksanakan tugasnya untuk kemajuan Desa Totokarto, Kecematan 

Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. 

5. Untuk mengetahui penghambat kepala desa perempuan dalam pelaksanaan 

program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Desa 

Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

C. Latar Belakang 

Kepemimpinan merupakan konsep mempengaruhi dalam menentukan 

tujuan organisasi, motivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, 

mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga 

mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, 

pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara 

hubungan kerja sesama kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang 

luar, kelompok atau organisasi.
6
 

Pemimpin adalah faktor yang paling penting dalam kemajuan satu bangsa. 

Pemimpin yang mempunyai gagasan positif bagi kemajuan bangsa akan menjadi 

                                                 
6
 Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisme, Jakarta:Raja Grafindo Persada 

2006, h.2-3. 
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faktor yang sangat penting melalui ucapan, gaya pemerintahan, tindakan-tindakan 

dan program-program yang disusunnya. Para pemimpin adalah “panutan” 

masyarakatnya. Kita harus dapat memilih pemimpin yang dapat dipercaya, 

bermoral, tidak korupsi, sejalan kata dengan perbuatan, lebih mementingkan nasib 

bangsa dari pada kepentingan golongan, partai atau keluarganya sendiri, punya 

visi misi tentang masa depan bangsa dan seterusnya.
7
 

Pemimpin dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas 

kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Kemampuan dan 

keterampilan dalam pengarahan adalah faktor penting efektivitas suatu organisasi. 

Bila organisasi dapat mengidentifikasikan kualitas-kualitas yang berhubungan 

dengan kepemimpinan, kemampuan untuk menyeleksi pemimpin-pemimpin yang 

efektif akan meningkat. Dan apabila organisasi dapat mengidentifikasikan 

perilaku dan teknik tersebut dapat dipelajari. 

Pembangunan Nasional adalah pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan 

untuk rakyat, yang dilakukan semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek 

politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan. Pembangunan 

nasional dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah guna untuk kemajuan dan 

kesejahteraan bersama, masyarakat merupakan pelaku utama dan pemerintah 

berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang 

menunjang keberhasilan. Pelaksanaannya mengacu kepada kepribadian bangsa 

dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan yang berdaulat, 

mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. 

Pelaksanaannya bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tetapi juga 

                                                 
7
 Marzali Amri, Antropologi dan Pembangunan Indonesia, Jakarta:Kencana 2005, h.98-

99. 



6 

 

merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia dalam melaksanakan 

pembangunan. 

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8
 

Dalam PP. RI No.43 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan “untuk 

mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan 

desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”.
9
 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang yaitu, 

memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan 

peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan 

mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan 

ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina 

perekonomian desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, 

mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan 

melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu beda. Pembedaan 

fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena 

keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut 

kedudukan, fungsi, dan peran masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan. 

                                                 
8
 UUD No.6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. 

9
 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun.2014, tentang Desa. 
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Pembedaan itu disebut dengan “gender”. Meskipun ada perbedaan antara laki-laki 

dan perempuan dalam kedudukan, fungsi, dan peran. Tetapi ada persatuan dalam 

hal kedudukan, baik laki-laki dan perempuan sama-sama berkedudukan sebagai 

subjek pembangunan, laki-laki dan perempuan mempunyai peranan yang sama 

dalam merencanakan, melakanakan, memantau dan menikmati hasil 

pembangunan. Hak yang sama di bidang pendidikan misalnya, anak laki-laki dan 

perempuan mempunyai hak yang sama untuk dapat mengikuti pendidikan sampai 

ke jenjang pendidikan formal tertentu. Tentu tidaklah adil, jika dalam era yang 

seperti ini menomorduakan pendidikan bagi perempuan apalagi jika perempuan 

mempunyai kecerdasan atau kemampuan. 

Pengembangan para kaum perempuan dalam kegiatan pembangunan sudah 

banyak dilakukan, bahkan sudah masuk dalam penyelenggaraan pemerintahan 

ditingkat desa atau kelurahan. Sudah banyak kepala desa atau kepala kelurahan di 

Indonesia yang disandang oleh kaum perempuan. Dalam menjalakan tugas dan 

kewajiban sebagai “manajer” pemerintahan desa atau kelurahan, ternyata belum 

banyak hambatan, godaan dan tantangan yang harus dilalui oleh mereka. Namun 

demikian tidak sedikit kepala desa atau kepal kelurahan mencapai prestasi yang 

berhasil atau gemilang dalam melaksanakan pekerjaan mereka.Hal tersebut 

misalnya disebabkan adanya dukungan kemampuan dalam pendidikan, 

pengalaman berorganisasi dan motivasi dari kaum perempuan itu sendiri. 

Pada dasarnya semua orang dapat menjadi pemipin (leadership), Wanita 

tidak semuanya lemah ia ibarat sebuah bangunan yang kokoh dan merupakan 

pondasi yang berstruktur kuat. Hal ini dapat dilihat dari perannya pada kehidupan 
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bermasyarakat, dalam konsumen pembangunan bukan hanya sebagai 

pembangunannya saja, sungguh menyedihkan apabila kita melihat dari sudut 

pandang yang berlainan bahkan sudah banyak kenyataannya peran seorang 

perempuan tradisional dianggap sebagai “cadangan” contohnya umur belia sudah 

diharuskan menikah tanpa mengenyam pendidikan wajib. 

Namun semakin berkembangnya zaman yang diawali dengan sosok 

perempuan yang berjuang khususnya dalam pergerakan emansipasi wanita yaitu 

R.A Kartini dampaknya sekarang telah banyak dirasakan. Keberadaan perempuan 

kini mulai dihargai dan disetarakan walaupun masih banyak pro dan kontranya. 

Contoh perempuan yang berhasil menjadi pemimpin yaitu Megawati Soekarno 

Putri, ini merupakan bukti nyata perempuan dapat menjadi pemimpin Kepala 

Negara. 

Terciptanya peran perempuan dalam berkesepempatan memegang peranan 

sebagai kepemiminan dapat membawa dampak positif bagi kaum perempuan 

khususnya dalam kesetaraan gender dengan tidak adanya perbedaan 

(diskriminasi). Arti seorang perempuan dalam kepemiminan sekarang ini sangat 

dibutuhkan terutama dalam pembangunan sekarang ini sangat dibutuhkan dalam 

segi pemikiran dan kreasi untuk mengembangkan dalam mewujudkan tujuan. 

Tidak ada yang salah bukan jika seorang perempuan menjadi seorang pemimpin. 

Agama islam mengajarkan adanya persamaan antara manusia, baik antara 

laki-laki dan perempuan, maupun antara bangsa suku dan keturunan, di mata 

Allah laki-laki dan perempuan itu sama. Perbedaan yang meninggikan atau 

merendahkan seseorang sesunguhnya hanya nilai pengabdian dan ketakwaan 
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kepada Allah SWT.
10

 Kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW 

membawa perubahan yang cukup mendasar berkaitan dengan kedudukan 

perempuan.Secara perlahan perempuan mendapat tempat yang terhormat, sampai 

akhirnya berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan terkikis dari akar 

budayanya. Sabda Nabi Muhammad SAW :“Sesungguhnya wanita itu adalah 

belahan (mitra) laki-laki.” (HR. Ahmad, Tarmizi, Abu Daud, dan Darimi). 

Laki-laki dan perempuan berbeda dilihat secara fisik, namun untuk 

melaksanakan pekerjaan tentu tidak ada beda antara keduanya, apalagi jika 

dikaitkan dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, dimana yang 

dibutuhkan saat ini dalam setiap pekerjaan bukan fisik seseorang tetapi 

keahliannya. Hal tersebut tentunya menjadi alasan munculnya kaum wanita dalam 

aktivitas kepemimpinan. 

 Hadirnya gerakan perempuan di belahan dunia membawa pengaruh dalam 

nuansa pergerakan perempuan Indonesia.
11

 Pengaruh tersebut dapat dilihat dalam 

bentuk munculnya ide-ide emansipatif.  Negara demokrasi seperti Indonesia sudah 

seyogyanya perempuan mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam 

membangun bangsa sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 (1) 

menyatakan tentang kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan 

pemerintahan tanpa pengecualian. Pasal ini menunjukkan kepedulian terhadap hak 

asasi sekaligus keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tudak adanya 

diskriminasi diantara perempuan menjadi seorang pemimpin. 

 Kepala desa sebagai seorang pemimpin yang baik harus senantiasa 

memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, mulai dari pelayanan dalam 

                                                 
10

A. fauzie Nurdin, Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan, Gama Media, 

Yogyakarta:2009, h.31. 
11

  Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengurus Utamanya di Indonesia, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta: 2008, h.87. 
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bentuk pengaturan ataupun pelayan-pelayan lain dalam rangka mencapai 

kesejahteraan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang 

pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya. Pelayanan masyarakat pada 

dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas itu sendiri. Pelayanan 

yang berkualitas sangat bergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola 

penyelenggaraan, dukungan sumber daya manusia dan kelembagaan. 

Kedudukan kepala Desa sebagai pemimpin (leader) turut ikut menentukan 

keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat di desanya. Oleh karena itu, Kepala Desa dituntut harus mampu 

mengembangkan kepemimpinannya, mampu menggerakkan desanya, untuk 

mencapai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat di desanya. 

Desa Totokarto merupakan desa yang berada di Kecamatan Adiluwih 

salah satu desa pemekaran dari Desa Bandung Baru pada tanggal 13 Desember 

2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 24 Tahun 2011 

tentang pemekaran  desa Bandung Baru menjadi 4 desa yaitu: Bandung Baru 

Induk, Bandung Barat, Totokarto dan Kutawaringin. Keadaan Desa Totokarto 

sekarang lebih maju, dilihat dari segi pelayanan dan pembangunan. 

Dari segi pelayanan sekarang di Desa Totokarto sudah tersedianya kantor 

kelurahan, ini merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintahan desa kepada 

masyarakat, dengan tersedianya kantor kelurahan akan mempermudah kerja 

pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan 

dalam pembangunan yaitu sudah tersedianya sarana dan prasaranan umum yang 

dialokasikan kepada masyrakat yaitu dengan adanya sumur bor yang sangat 
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bermanfaat untuk masyarakat saat musim kemarau, pembangunan jalan alternatif, 

pembangunan tempat ibadah, pembangunan puskesdes, dan lainnya. 

Selain pembangunan fisik ada juga pembangunan nonfisik yaitu 

pembangunan yang dilakukan pemerintah desa dalam memberikan pembinaan 

untuk masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dengan tujuan untuk membangun 

potensi dan sumber daya manusianya. 

Berdasarkan dari pengamatan penulis kedudukan perempuan sebagai 

pemimpin tidak dapat dikesampingkan, harus diakui kemampuannya dan tidak 

dipandang sebelah mata. Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa peranan 

perempuan dalam pembangunan tampaknya harus mendapat porsi yang seimbang 

dengan kaum laki-laki. Pandangan masyarakat yang hanya menganggap sosok 

perempuan  sebagai“kanca wingking” bagi laki-laki sudah mengalami perubahan. 

Bahwa kemampuan sama sekali tidak terkait dengan jenis kelamin, tetapi 

kehidupan publik masyarakat kualifikasi kesempatan dimungkinkan, akan tetapi 

dalam kenyataannya, kepemimpinan kepala desa di Desa Totokarto masih ada 

masyarakat yang meragukan kemampuannya karena seorang perempuan. 

Masyarakat di desa ini masih ada yang mendiskriminasi kepemimpinan kepala 

desa perempuan dengan kepala desa laki-laki.Yang beranggapan bahwa pola dan 

peran sosial antara laki-laki dan perempuan berbeda serta beranggapan bahwa 

laki-laki yang lebih pantas menjadi pemimpin dalam setiap bidang kehidupan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Kepemimpinan Perempuan dalam 

Kemajuan Desa Totokarto, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu” 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh gaya kepemimpinan perempuan dalam 

melaksanakan tugasnya untuk kemajuan Desa Totokarto, Kecematan 

Adiluwih, Kabupaten Pringsewu? 

2. Apakah yang menjadi penghambat kepala desa perempuan dalam 

pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di 

Desa Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

 

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan hal utama yang menyebabkan seseorang 

melakukan tindakan. Dengan tujuan, tindakan akan terarahkan secara fokus, 

begitupun dalam penelitian ini memiliki tujuan tertentu. 

Berdasarkan masalah yang dirumuskan yang diatas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Pengaruh gaya kepemimpinan perempuan dalam melaksanakan 

tugasnya untuk kemajuan Desa Totokarto, Kecematan Adiluwih, 

Kabupaten Pringsewu. 

2. Apakah yang menjadi penghambat kepala desa perempuan dalam 

pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat 

di Desa Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 
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2. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan 

keilmuan pada umumnya dan khususnya bagi ilmu pemerintahan 

daerah dan pemikiran politik. 

b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama 

kuliah di Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, 

Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

c. Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang 

kepemimpinan Kepala Desa Perempuan. 

2. Secara Praktis 

Bagi Pihak Kepala Desa: 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi kepala desa 

dalam membangun desa lebih demokratis, kepala desa diharapkan juga agar 

lebih peka terhadap situasi dan keadaan masyarakatnya, dalam penelitian ini 

juga kepala desa agar lebih meningkatkan kualitas kerjanya untuk 

memperbaiki taraf hidup masyarakatnya dalam bidang apapun dan 

diharapkan lebih bisa memfasilitasi masyarakatnya dalam segala kagiatan 

yang ada di desa Totokarto. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau 

“field research”. Penelitian lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan 
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yang sebenarnya, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode 

untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada 

suatu saat ditengah masyarakat. Penelitian lapangan pada umumnya 

bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan 

sehari-hari
12

. 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yaitu 

jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap 

mengenal setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi 

mengenal suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan 

unit yang diteliti, atau sebagai prosedur dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya
13

.  Dalam 

hal ini penulis akan mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan Kepemimpinan Perempuan Dalam Kemajuan Desa Totokarto 

Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua 

sumber data yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh 

orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan 

                                                 
12

Kartini Kartono, PengantarMetodelogiRisetSosial, Mandar Maju, Bandung:1996, h.32. 
13

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Social,  Gama Press, Yogyakarta:1987, 

h.63. 
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memerlukannya
14

.  Dalam hal ini penulis menjadikan kepala desa dan  

aparatur desa sebagai responden dalam mencari data-data yang diperlukan. 

Kepengurusan desa terdiri dari kepala desa, sekertaris, bendahara dan 

anggota kaur berdasarkan anggota bidang. Adapun masyarakat Desa 

Totokarto yang penulis jadikan informan dalam menambah informasi-

informasi yang penulis butuhkan. Jumlah responden dan informan dalam 

penelitian ini sesuai dengan yang penulis butuhkan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk 

umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan 

menyajikan. Data sekunder disebut juga dengan data tersedia
15

. Data 

sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari 

buku-buku, literature, karya-karya dan dokumentasi terkait objek 

penelitian. 

Kedua data tersebut dipergunakan dengan saling melengkapi, karena data 

yang ada dilapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang dengan 

data kepustakaan. Dengan mempergunakan kedua sumber data tersebut 

maka data yang terhimpun dapat memberikan validitas dan dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

G. Metode Pengumpulan Data 

Dalam usaha menghimpun data dari lokasi penelitian, maka penulis 

menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut : 

a. Observasi 

                                                 
14

M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya, Ghalia 

Indonesia, Bogor:2002,h. 81. 
15

Ibid 
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Dalam pengertian psikologi, observasi atau yang disebut pula dengan 

pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan 

menggunakan seluruh indra
16

.  Metode ini digunakan dengan jalan 

mengamati dan mencatat segala fenomena-fenomena yang nampak dalam 

objek penelitian. Disamping itu juga dapat menyaring data yang tidak objektif 

dari data yang dikemukakan oleh para responden melalui interview. 

Mengingat data yang didapat melalui wawancara kadang-kadang dipengaruhi 

oleh sifat subjektifitas orang yang menyampaikan keterangan tersebut. 

Dengan demikian data yang diperoleh benar-benar merupakan data yang 

dapat dipertanggung jawabkan. 

b. Wawancara (interview) 

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuisioner lisan 

adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara. Dalam hal ini penulis menggunakan interview 

terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan 

membawa sederatan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud 

dalam interview terstruktur
17

. Teknik ini memberikan peluang yang wajar 

kepada responden untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan secara bebas dan mendalam. Teknik interview ini 

dijadikan metode utama dalam pengumpulan data untuk kepentingan 

penelitian ini. Adapun yang penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah 

Kepala Desa Perempuan, Aparatur Desa, dan masyarakat. 

c. Dokumentasi 

Sebagai objek yang diperhatikan (ditatap) dalam memperoleh informasi, kita 

mempersatukan tiga macam sumber, yaitu tulisan (paper), tempat (place) dan 

                                                 
16

Op.Cit, Kartini Kartono, h. 146. 
17

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek, PT. Rineka 

Cipta, Jakarta:1998, h. 145-146. 



17 

 

kertas atau orang (people). Dalam mengadakan penelitian yang bersumber 

pada tulisan inilah kita telah menggunakan metode dokumentasi. 

Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang barang tertulis. 

Didalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan 

sebagainya
18

. 

H. Metode Analisa Data 

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, 

maka langkah selanjutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah 

terkumpul dengan cara mengklarifikasikan semua jawaban untuk dianalisa. Data 

yang diperoleh di lapangan dianalisa dengan menggunakan teknik kualitatif. 

Teknik kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian 

dipisah-pisahkan menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan
19

. 

Teknik analisis yang digunakan deskriptif yaitu dengan mencari gambaran 

yang sistematis, faktual, dan aktual mengenai fakta-fakta dan kegiatan-kegiatan 

yang terkait dengan Kepemimpinan Perempuan dalam Kemanjuan Desa Totokarto 

Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

 

I. Tinjauan Pustaka 

Sejauh pengetahuan penulis, belum ada judul karya ilmiah yang serupa 

dengan skripsi ini. Akan tetapi yang mengkaji tentang Kepemimpinan Perempuan 

pernah penulis temukan yaitu: 

1. Karya Safitri, mahasiswi IAIN Raden Intan Lampung  2011 dengan judul 

Kepemimpinan Perempuan sebagai Kepala Negara Menurut Pandangan 

                                                 
18

Ibid, h.149 
19

 Sutrisno Hadi, Metode Research jilid I, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta:1993, h. 

132. 
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Islam : Studi Pemikiran Fatma Mernissi, yang memfokuskan pada 

fenomena mengenai diskriminasi dan ketidakadilan gender yang menimpa 

kaum perempuan terutama kepemimpinan perempuan sebagai kepala 

negara. Pengembangan pemikiran Fatima Mernissi tentang perempuan 

dalam kontek Islam pemikiran Mernissi sebenernya ingin menampilkan 

kepribadian Islam pada kesetaraan gender. Menurutnya, Isam secara 

substantive tidak melarang perempuan untuk berpolitik, berkarir, dan 

memperoleh pendidikan yang tinggi bahkan menjadi pemimpin negara, 

seperti yang terdapat pada Al-Qur’an mengenai kedudukan dan tidak 

adanya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. 

2. Karya Nana Lutfiana, mahasiswi Universitas Negeri Semarang 2013 

dengan judul Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Karas 

Kepoh Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang. Menurutnya peran 

kepemimpinan kepala desa perempuan dalam pelaksanaan program 

pembangunan kepada masyarakat sudah memberikan kemajuan terhadap 

Desa Karas Kepoh. Kali ini dapat dilihat bahwa kepala desa perempuan 

sudah berperan aktif dalam kegiatan pembangunan berperan sebagai 

motivator yang memotivasi bawahan dan masyarakat untuk dapat 

mengikutin kegiatan pembangunan. Peran tersebut dibuktikan dengan 

beridirinya bangunanjembatan gantung, akses jalan raya dan bangunan 

pusat layanan internet lainnya. Selain itu juga kepala desa dengan di bantu 

oleh perangkat desa memberikan pelayan berupa pengurusan administrasi 

kependudukan. Kepala desa Karas Kepoh memberikan pelayan dengan 
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cepat dan dilayani selama 24 jam, baik pelayanan pada jam kerja maupun 

diluar jam kerja tentunya dengan ditunjang sarana dan prasarana yang 

memadai. Tipe kepemimpinan yang diterapkan kepala desa Karas Kepoh 

adalah tipe kepemimpinan yang demokratis, dengan salah satu contoh 

kepala desa memberikan penjelasan kepada perangkat desa, tokoh 

masyarakat dan masyarakat untuk member usulan atau masukan 

bagaimana baiknya agar kegiatan pembangunan  itu dapat dilaksanakan 

dengan baik. Semua perjuangan kepala desa perempuan mempunyai 

maksut untuk mensejahterakan masyarakat desa Karas Kepoh agar lebih 

maju diberbagai sektor terutama disektor pembangunan. 

Fokus kajian karya ilmiah tersebut berbeda dengan kajian yang penulis 

tekuni. Penelitian yang penulis tekuni yaitu: penelitian yang memfokuskan pada 

kajian kepemimpinan perempuan dalam kemajuan Desa Totokarto, Kecamatan 

Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi 

penghambat dalam melaksanakan tugasnya, serta upaya apa yang dilakukan 

pemimpin perempuan dalam menanggulangi hambatan-hambatan tersebut. 

 

 



BAB II 

KEPEMIMPINAN DAN PEMIMPIN PEREMPUAN 

 

A. Tinjauan Tentang Kepemimpinan 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan (Leadership) adalah kemampuan seseorang (pemimpin 

atau leader)  untuk mempengaruhi orang lain (yang dipimpin atau pengikut-

pengikutnya). Sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana 

kehendaki oleh pemimpin tersebut. Kadangkala dibedakan antara 

kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses 

sosial. Sebagai kedudukan,kepemimpinan merupakan suatu komplek dari hak-

hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu 

badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat.
1
 

Menurut C.N. Cooley (1902), The leader is always the nucleus of 

tendency,  and on the other hand, all social movement, closely examined will 

befound to consist of tendencies having such nucleus. Maksudnya, pemimpin 

itu selalu merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan, dan pada 

kesempatan lain,semua gerakan sosial diamati secara cermat akan ditemukan 

kecenderungan yang memiliki titik pusat. 

Bagi setiap lembaga organisasi kepemimpinan yang efektif adalah 

merupakan kunci keberhasilan. Menurut Wahjosumijo dalam praktek 

organisasi kata memimpin mengandung konotasi : “menggerakkan, 

                                                             
1
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada,  

Jakarta:1973, h.318. 
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mengarahkan, membina, melindungi, memberi teladan, memberikan dorongan, 

memberikan bantuan dan sebagainya”
2
. 

Dari kata tersebut dapat dirumuskan memimpin mengandung makna 

yang luas yaitu “Kemampuan untuk menggerakkan segala sumber daya yang 

ada sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan”. 

Di lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun nonformal 

selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang 

memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai 

orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang 

seperti itu disebut pemimpin atau manajer. Dari kata itulah, kemudian muncul 

istilah kepemimpinan setelah melalui proses yang panjang. 

Masalah kepemimpinan sama tuanya dengan sejarah manusia. Dalam 

kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya keterbatasan dan kelebihan 

tertentu pada manusia.Apakah orang-orag dalam masyarakat atau organisasi 

tidak dapat menjalankan tugas atau fungsinya tanpa adanya seorang pemimpin? 

Pemimpin diperlukan, sedikitnya terdapat empat macam alasan: (a) karena 

banyak orang memerlukan figur pemimpin, (b) dalam beberapa situasi 

seoarang pemimpin perlu tampil mewakili kelompoknya, (c) sebagai tempat 

pengambilan resiko bila terjadi tekanan terhadap kelompoknya dan (d) sebagai 

tempat untuk meletakkan kekuasaan. 

Pengertian kepemimpinan bervariasi sebanyak orang yang mencoba 

mendefinisikan konsep mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, 

                                                             
2
  Wahjosumidjo, Kepemimpinan Departermen P&K, Pusat Pendidikan dan Latihan 

Pegawai, 1982, h.83 
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motivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk 

memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi 

interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian 

dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja 

sama kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang luar 

kelompok atau organisasi. 

Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk 

menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat 

sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu 

sukarela/sukacita. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang yaitu 

karena ancaman, pengahargaan, otoritas, dan bujukan. 

Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarahkan dan 

mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan 

para anggota kelompok. Tiga implikasi penting yang terkandung dalam hal 

yaitu: 

(1) kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun 

pengikut, 

(2) kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin 

dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok 

bukanlah tanpa daya, 

(3) adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang 

berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui 

berbagai cara. 
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Oleh karena itu, kepemimpinan itu pada hakikatnya adalah proses 

mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam 

upaya mencapi tujuan oraganisasi seni mempengaruhi dan mengarahkan orang 

dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerja sama yang 

bersemangat dalam mencapai tujuan bersama, kepemimpinan untuk 

mempengaruhi, memberi inspirasi dan mengarahkan tindakan seseorang atau 

kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan, melibatkan tiga hal yaitu, 

pemimpin, pengikut dan situasi tertentu, kepemampuan untuk mempengaruhi 

suatu kelompok untuk mencapai tujuan dan sumber pengaruh dapat secara 

formal maupun tidak formal. 

Konsep kepemimpinan erat sekali hubungannya dengan kekuasan 

pemimpin dalam memperoleh alat untuk memengaruhi perilaku para 

pengikutnya. Terdapat beberapa sumber dan bentuk kekuasaan yaitu kekuasaan 

paksaan, legitimasi, keahlian, penghargaan, referensi, informasi, dan hubungan. 

Pada dasarnya kemampuan untuk mempengaruhi orang atau suatu 

kelompok untuk mencapai tujuan tersebut ada unsur kekuasaan. Kekuasaan 

adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa 

yang diinginkan oleh pihak lainnya. 

Praktik kepemimpinan berkaitan dengan mempengaruhi tingkah laku 

dan perasaan orang lain baik secara individual maupun kelompok dalam arahan 

tertentu, sehingga melalui kepemimpinan merujuk pada proses untuk 

membantu mengarahkan dan memobilisasi orang atau ide-idenya. 
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Di dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang 

berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah Saw. wafat 

menyentuh juga maksud yang terkandung di dalam perkataan amir (yang 

jamaknya umara) atau penguasa. Oleh karena itu, kedua istilah ini dalam 

bahasa Indonesia disebut pemimpin formal. 

2. Kriteria Kepemimpinan 

Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria. Kriteria 

apa saja tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan 

apakah itu sifat kepribadiannya, ketrampilannya, bakatnya, sifat-sifatnya, atau 

kewenangan yang dimilikinya. 

Pemimpin memiliki sifat kepribadian seperti vitalis dan staminan fisik, 

kecerdasan dan kearifan dalam bertindak, kemauan menerima tanggung jawab, 

kompeten dalam menjalankan tugas, memahami kebutuhan pengikutnya, 

memiliki keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain, kebutuhan untuk 

berprestasi, maupun memotivasi dan memberi semangat, mampun 

memecahkan masalah, meyakinkan, memiliki kapasitas untuk menang, 

memiliki kapasitas untuk mengelola, memutuskan, menentukan prioritas, 

mampu memegang kepercayaan, memiliki pengaruh, mampu beradaptasi atau 

memiliki fleksibilitas. 

Karakteristik pemimpin yang berhasil memiliki sifat dan keterampilan 

tertentu. Cirinya antara lain dapat beradaptasi dengan situasi, peka terhadap 

lingkungan sosial, ambisius serta berorientasi pada hasil, tegas, dapat 

bekerjasama, meyakinkan, mandiri, mampu mempengaruhi orang lain, enerjik, 
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tekun, percaya diri, tahan setres, dan memikul tanggung. Sedangkan 

keterampilan yang harus dimiliki pemimpin anatara lain cerdas, tampil secara 

konseptual, kreatif, diplomatis, dan taktis, lancar berbahasa, memiliki 

pengetahuan terhadap tugas kelompok, mampu mengorganisasi, mampu 

mempengaruhi dan meyakinkan, dan mamiliki keterampilan. 

Seorang pemimpin yang berhasil harus memiliki seperangkat bakat 

tertentu. Bakat yang harus dimiliki pemimpin antara lain kekuatan fisik dan 

susunan syaraf, pengahayatan terhadap arah dan tujuan organisasi, mandiri, 

multi terampil, besar keingintahuannya, humoris adaptif, waspada (pekat, jujur, 

optimis, berani, gigih), realistis, komunikatif, berjiwa wiraswata, berani 

mengambil risiko, intuitif, berpengetahuan luas, memiliki motivasi tinggi, 

imajinatif, antusiasme, keramah-tamahan, integritas, keahlian teknis, 

kemampuan mengambil keputusan, kecerdasan, keterampilan mengajar, 

kepribadian, serta mampu membina hubungan yang baik dengan siapapun. 

Sifat-sifat yang diidentifikasi berhubungan erat dengan kepemimpinan 

adalah kecerdasan, kemampuan untuk bergaul dengan orang lain, keterampilan 

teknis dalam bidangnya, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan orang 

lani, kestabilan emosi dan kontrol pribadi, keterampilan perencanaan dan 

pengorganisasian, keinginan yang kuat untuk menyelenggarakan kelompok, 

kemampuan untuk menggerakkan kelompok, kemampuan untuk berbuat secara 

efektif, efesien, dan tegas. 

Efektivitas kepemimpinan dalam kaitannya dengan jumlah dan jenis 

kekuasaan yang dipunyai seorang pemimpin dan cara kekuasaan tersebut 
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digunakan. Kekuasaan dilihat sebagai hal yang penting untuk memengaruhi 

bawahan, kawan sejawat, atasan, dan orang yang berada di luar organisasi 

seperti para pelanggan dan pemasok. 

Kekuasaan seorang pemimpin bisa berasal dari beberapa sumber, yaitu 

kekuasaan berdasarkan posisi, kekuasaan personal, dan kekuasaan politik. 

Kekuasaan berdasar posisi meliputi legitimate power atau otoritas formal, 

control terhadap sumber daya dan penghargaan, kontrol terhadap hukuman, 

control terhadap informasi, dan kontrol terhadap lingkungan. Kekuasaan 

personal meliputi kepakaran, loyalitas, kesetiakawanan, dan kerisma. 

Kekuasaan politik meliputi kontrol terhadap proses pengambilan keputusan, 

koalisi, kerja sama, dan pelembagaan. 

Pemimpin yang baik adalah mereka yang selain memiliki kemampuan 

pribadi baik berupa sifat maupun bakat, juga mampu membaca keadaan 

pengikut dan lingkungannya. Pemimpin perlu mengetahui kematangan 

pengikut sebab ada kaitan langsung antara gaya kepemimpinan yang tepat 

untuk diterapkan dengan tingkat kematangan prngikut agar pemimpin 

memperoleh ketaatan atau pengaruh yang memadai. Proses kepemimpinan 

akan berlangsung efektif bilamana kepribasian pemimpin memiliki aspek-

aspek sebagai berikut: mencintai kebenaran dan beriman kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, dapat dipercaya dan mampu pempercayai orang lain, mampu 

bekerja sama dengan orang lain, ahli bidangnya dan memiliki pandangan yang 

luas yag didasari oleh kecerdasan yang memadai, suka menolong, senang 

bergaul, dan lain-lain. 

Kriteria kepemimpinan secara singkat dapat dikemukakan bahwa 

pemimpin yang efektif adalah jujur, takwa terhadap Tuhan Yang Maha 
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Esa,integritas, vitalitas fisik dan mental, kecerdasan, kearifan, bertanggung 

jawab, kompeten, memahami kebutuhan pengikutnya, keterampilan 

interpersonal, kebutuhan untuk berprestasi, mampu memotivasi dan memberi 

semangat, mampu memacahkan masalah, meyakinkan, memilki kapasitas 

untuk menang, memiliki kapasitas untuk mengelola, memutuskan, menetukan 

prioritas, mampu memegang kepercayaan, memiliki pengaruh, mampu 

beradaptasi atau memiliki fleksibilitas. 

3. Fungsi dan Tipe Kepemimpinan 

a. Fungsi Kepemimpinan 

Fungsi kepemimpinan artinya jabatan (pekerjaan) yang dilakukan 

atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu bagian tubuh. Fungsi 

kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam 

kehidupan kelompok/organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan 

bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu. Fungsi 

kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam 

interaksi sntar individu di dalam situasi sosial suatu kelompok/organisasi. 

Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi seperti: 

a) Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan 

(direction) dalam tindakan atau aktivitas pemimpin. 

b) Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan (support) atau 

keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-

tugas pokok kelompok/organisasi. 

Secara operasional dapat dibedakan dalam lima fungsi pokok 

kepemimpinan, yaitu: 
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a) Fungsi Instruksi 

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai 

komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, 

dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan 

secara efektif. 

b) Fungsi Konsultasi 

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam 

usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerapkali memerlukan bahan 

pertimbangan, yang megharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang 

yang dipimpinnnya yang dinilai mempunyai berbagai informasi yang 

diperlukan dalam menetapkan keputusan. 

c) Fungsi Partisipasi 

Dalam menjalankan fungai ini pemimpin berusaha mengaktifkan 

orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil 

keputusan maupun dalam melaksanakannya. 

d) Fungsi Delegasi 

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang 

membuat/menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa 

persetujuan dari pemimpin. 

e) Fungsi Pengendalian 

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang 

sukses/efektifmampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan 

dalam koordinasi yangefektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan 

bersama secara maksimal. Fungsi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan 

bimbingan, pengarahan, koordinasi,dan pengawasan. 
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b. Tipe Kepemimpinan 

 Dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, maka akan 

berlangsung aktivitas kepemimpinan. Apabila aktivitas tersebut dipilah-

pilah akan terlihat gaya kepemimpinan dengan polanya masing-masing. 

Gaya kepemimpinan tersebut merupakan dasar mengklasifikasikan tipe 

kepemimpinan. 

Menurut Rivai, gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar, yaitu: 

a. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan pelaksaan tugas 

b. Gaya kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan hubungan kerja 

sama. 

c. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan hasil yang 

dipakai
3
. 

Berdasarkan ketiga pola dasar tersebut terbentuk perilaku 

kepemimpinan yang terwujud pada ketegori kepemimpinan yang terdiri dari 

tiga tipe pokok kepemimpinan, yaitu: 

a) Tipe Kepemimpinan Otoriter 

Tipe kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang. 

Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Kedudukan dan tugas anak 

buah semata-matahanya sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan 

kehendak pemimpin. 

b) Tipe Kepemimpinan Kendali Bebas 

Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan 

otoriter. Pemimpin berdudukan sebagai simbol. Kepemimpinan dijalankan 

                                                             
3
Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi,PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta:2006, h.56-58 
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dengan memeberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam 

mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan 

kepentingan masing-masing, baik secara perorangan maupun kelompok-

kelompok kecil. Pemimpin hanya mengfungsikan dirinya sebagai penasehat. 

c) Tipe Kepemimpinan Demokratis 

Tipe kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor utama 

dan terpenting dalam setiap kelompok/organisasi. Pemimpin memandang 

dan menempatkan orang-orang yag dipimpinnya sebagai subjek yang 

memiliki kepribadian dengan berbagai aspeknya, seperti dirinya juga. 

Kemauan, kehendak, kemampuan, buah pikiran, pendapat, kreativitas, 

inisiatif yang berbeda-beda dandihargai disalurkan secara wajar. Tipe 

pemimpin ini selalu berusaha untuk memanfaatkan setiap orang yang 

dipimpin. 

Ketiga tipe kepemimpinan di atas dalam pratiknya saling isi mengisi 

atau saling menunjang secara bervariasi, yang disesuaikan dengan situasinya 

sehingga akan menghasilkan kepemimpinan yang efektif. 

4. Gaya kepemimpinan 

Gaya artinya sikap, gerakan, tingkah laku, sikap yang elok, gerak 

gerik yang bagus, kekuatan kesanggupan untuk berbuat baik. 

 Sedangkan gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang 

digunakan  pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi 

tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola 

perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh pemimpin. 
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 Gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang 

pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya. 

Gaya kepemimpinan menggambarkan kombinasi yang konsisten dari 

falsafah, keterampilan, sifat, dan sikap yang mendasari perilaku seseorang. 

Gaya kepemimpinan yang menunjukkan, secara langsung maupun tidak 

langsung, tentang keyakinan seorang pemimpin terhadap kemampuan 

bawahannya. Artinya, gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, 

sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering 

diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja 

bawahannya. 

 Sehingga gaya kepemimpinan yang paling tepat adalah suatu gaya 

yang dapat memaksimumkan produktivitas, kepuasan kerja pertumbuhan, 

dan mudah menyesuaikan dengan segala situasi. 

 Gaya kepemimpinan merupakan dasar dalam mengklasifikasikan tipe 

kepemimpinan. Gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar yang 

mementingkan pelaksanaan tugas yang mementingkan hubungan kerja 

sama, dan mementingkan hasil yang dapat dicapai. 

  Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seorang 

pemimpin yang khas saat memengaruhi anak buahnya, apa yang dipilih oleh 

pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi 

anggota kelompok membenuk gaya kepemimpinannya. 

 Untuk membentuk fungsi-fungsi tersebut, pemimpin dapat mengambil 

berbagai gaya kepemimpinan. Empat perbedaan gaya kepemimpinan 

diejelaskan dalam model path-goal sebagai berikut:  
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a. Kepemimpinan Pengarah (Directive Leadership) 

 Pemimpinan memberitahukan kepada bawahan apa yang diharapkan 

dari mereka, memberitahukan jadwal kerja yang harus disesuaikan dan 

standar kerja, serta memberikan bimbingan atau arahan secara spesifik 

tentang cara-cara menyelesaikan tugas tersebut, termasuk di dalamnya 

aspek perencanaan, oraganisasi, koordinasi dan pengawasan. 

b. Kepemimpinan Pendukung (Supportive Leadership) 

 Pemimpin bersifat ramah dan menunjukkan kepedulian akan 

kebutuhan bawahan. Ia juga memperlakukan semua bawahan sama dan 

menunjukkan tentang keberadaan mereka, status, dan kebutuhan-

kebutuhan pribadi, sebagai usaha untuk mengembangkan hubungan 

interpersonal yang menyenangkan di antara anggota kelompok. 

Kepemimpinna pendukung memberikan pengaruh yang besar terhadap 

kinerja bawahan pada saat mereka sedang mengalami frustasi dan 

kekecewaan. 

c. Kepemimpinan Partisipatif (Participativ Leadership) 

 Pemimpin parsitipatif berkonsultasi dengan bawahan dan 

menggunakan saran-saran dan ide mereka sebelum mengambil suatu 

keputusan. Kepemimpinan partisipatif dapat meningkatkan motivasi 

kerja bawahan. 

d. Kepemimpinan Berorientasi Prestasi (Achievement Oriented 

Leadership) 

 Gaya kepemimpinan dimana pemimpin menetapkan tujuan yang 

menentang dan mengharapkan bawahan untuk berprestasi semaksimal 
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mungkin serta terus menerus mencari pengembangan prestasi dalam 

proses pencapaian tujuan tersebut. 

  Dengan menggunakan salah satu dari empat gaya di atas, dan dengan 

memperhitungkan faktor-faktor seperti yang diuraikan tersebut, seorang 

pemimpin harus berusaha untuk mempengaruhi persepsi para karyawan 

atau bawahannya dan mampu memberikan motivasi kepada mereka, 

dengan cara mengarahkan mereka pada kejelasan tugas-tugasnya 

pencapaian tujuan, kepuasan kerja dan pelaksanaan kerja yang efektif. 

 Menurut Hersey dan Blanchard dalam Crawford, Kydd dan Riches 

(2005) menyatakan dalam teori situasional mereka bahwa perilaku 

kepemimpinan harus berbeda, tergantung pada kedewasaan para 

pengikutnya atau bawahannya. Situasi dalam teori ini sendiri ditentukan 

oleh kedewasaan, dengan dua dimensi yang dinyatakan: kedewasaan 

menurut profesi dan kedewasaan menurut profesi dan kedewasaan 

berkenaan dengan psikologis. Terdapat juga dimensi pada perilaku 

kepemimpinan: perilaku tugas, dimana pemimpin yang menentukan atau 

menekankan tugas; dan perilaku hubungan, pemimpin menghabiskan 

waktunya untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dengan 

dan di antarakelompoknya. 

 

B. Kepemimpinan Perempuan 

Istilah perempuan berasal dari kata empu yang mempunyai arti dihargai, 

dipertuan atau dihormati, yang mempunyai puki, dapat menstruasi, dapat 
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melahirkan anak dan menyusui, istri, bini, lawan jenis laki-laki
4
. Perempuan 

adalah wanita
5
, dengan arti bahwa wanita adalah perempuan dewasa yang 

sudah dapat berpikir mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang 

benar dan yang salah. Istilah perempuan juga dapat dipandang dari beberapa 

konsep misalnya seks (jenis kelamin) yang memandang perempuan secara 

biologis dan konsep gender yang memandang perempuan secara konstruksi 

sosial. Menurut jenis konsep, jenis kelamin adalah persifatan pembagian dua 

jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada 

jenis kelamin tertentu, yakni bahwa laki-laki adalah manusia yang memiliki 

atau bersifat seperti berikut: memiliki Penis, memiliki jakala, dan 

memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi 

seperti rahim dan saluran untuk melahirkann, mereproduksi telur, memiliki 

vagina dan alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada 

manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya, dalam artian tidak dapat 

dipertukarkan dan sudah menjadi kodrat Tuhan. 

Dari beberapa konsep pengertian tentang perempuan dan laki-laki yang 

diungkapakan, maka timbul perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara 

alami (biologis) dalam berbagai konteks budaya seringkali mendasari deferensiasi 

peran (divison of labor) yang ada. Akibatnya sering terjadi ketidakseimbangan 

peran antara laki-laki dan perempuan yang dalam beberapa kasus dapat 

memunculkan adanya dominasi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dengan ciri 

biologisnya serta sifat-sifat senantiasa diidentikkan dengan orientasi instrumental, 

yakni aktif, penonjolan diri, pelindung, dan pemimpin. Perempuan dengan ciri-ciri 

                                                             
4
 Chistina S. Handayani, Ardhian Novianto, Kuasa Wanita Jawa , PT LKiS Pelangi 

Aksara, Yogyakarta:2004, h.6. 
5
Hamid St, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Pustaka Dua, Surabaya, h.324. 
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biologisnya diidentikkan dengan sifat emosional seperti pasif, berkorban untuk 

feminim, yakni berkaitan dengan orientasi keperluan orang lain, tergantung 

pemberi cinta, dan pengasuh. 

Di kalangan masyarakat kita, kuatnya pengaruh budaya patriarki yang 

membedakan anatara kekuasaan laki-laki dengan perempuan yang didasarkan 

pada peran gender tradisional, masih tetap melingkupi berbagai aspek kehidupan 

yang ada. Meskipun gerakan emansipasi telah mampu menjadi lokomotif 

penggerak masuknya peran ke berbagai sektor publik (pendidikan, ekonomi, 

industri) namun, kenyataan yang ada masih memperlihatkan bahwa diantara 

mereka banyak yang hanya terlibat pada bidang-bidang yang merupakan 

kepanjangan dari peran gender tradisional. 

Hingga saat ini ideologi patriarki yang menempatkan kedudukan laki-laki 

di atas perempuan dan segala sesuatu yang dimiliki perempuan (stereotyp) yang 

memberikan pelabelan atau penandaan tertentu terhadap laki-laki dan perempuan 

masih tetap mengakar dan meresap dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat 

kita. Lain pula dengan laki-laki, seorang perempuan yang memimpin suatu 

organisasi juga memilki sifat atau ciri-ciri kepribadian yang halus, lembut, dan 

bersifat bijaksana terhadap bawahannya dapat memimpin dengan sukses. Dalam 

kepemimpinan seperti yang disebutkan di atas, banyak terjadi negosiasi dan 

penyesuaian yang tidak dapat ditoleransi oleh banyak orang. Seringkali keputusan 

yang diambil berdasarkan pada kasus/individu buka generalisasi belaka. 

C. Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam 

Di antara kaum yang tertindas di dunia ini, kaum perempuan berada di 

deretan teratas
6
. Salah satu dari aspek tertindasnya itu adalah adanya pemahaman 

yang melarang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. M. Said Ramadhan 

                                                             
6
 Kaukab Siddique, Menggugat Tuhan Yang Maskulin, Paramadina, Jakarta:2002, h.15. 



36 
 

al-Buthi berpendapat bahwa pada dasarnya masalah yang sering dijadikan lahan 

empuk yang digunakan untuk menggugat Islam dalam hal kesetaraan kaum 

perempuan dan laki-laki adalah masalah kepemimpinan
7
. Bila kita lirik sekarang 

masih banyak kaum perempuan yang cukup mahir dalam dunia kepemimpinan. 

Partisipasi kaum perempuan semakin lama semakin miningkat dan 

mendominasi, hal ini dikarenakan bakat kegigihannya dalam menyerukan 

kesamaaan hak-haknya dengan kaum laki-laki, termasuk dalam menyangkut 

persoalan kepemimpinan. Tuntutan persamaan hak perempuan ternyata 

didasarkan kepada beberapa anggapan bahwa perempuan dan laki-laki tidak 

banyak terdapat perbedaan, hanya kesempatan berkembanglah yang 

membedakannya.  

Diskursus perempuan dalam Islam mendapat perhatian yang sangat serius. 

Peran dan fungsi perempuan menjadi pokok perhatiannya. Pada dasarnya 

perempuan dan laki-laki dalam pandangan Islam didudukkan secara sama dalam 

hukum. Uraian ini sangat jelas dalam firman Allah Surah An-Nissa ayat 1. 

                       

                               

          

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu. 

 

 

                                                             
7
 M. Said  Ramadhan al-Bathi, Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan 

Islam, Intermedia, Jakarta:2002, cet ke-1, h.109.  
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Sebuah Hadits mengatakan: 

Semua manusia adalah sama, bagaikan gigi-gigi sisir. Tidak ada tuntutan 

kemuliaan seseorang Arab atas seorang Ajam (bukan Arab), atau seorang 

kulit putih atas kulit hitam atau seorang pria atas seorang wanita, Hanya 

ketaqwaan seseorang yang menjadi pilihan Allah
8
. 

 

Akan tetapi dalam prespektif yang lain perempuan didudukkan sebagai 

obyek yang harus dipimpin laki-laki: “Lelaki adalah pemimpin bagi kaum 

perempuan” (Q.S. An-Nissa ayat  34) bukan berarti perempuan tidak mendapat 

kedudukan yang layak.  Perempuan dalam batasan tertentu malah menjadi sebuah 

tonggak negara, dengan peran sertanya dalam mendidik keturunan
9
. perempuan 

juga menempati sebagai pengayom bagi siapa saja, sehingga dapat memberikan 

ketenangan dan kebahagiaan. Ungkapan inni sangat popular lewat sebuah hadits 

yang mengatakan “Surga di bawah telapak kaki ibu”. 

Dalam Islam perempuan ditempatkan dalam 3 kategori besar yaitu: 

1. Perempuan sebagai Anggota Umat Beriman 

 Perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dari umat mendapat perlakuan 

sama persis dengan laki-laki. Baik dalam urusan ibadah dan Muamalah, 

tiada kelebihan laki-laki atas perempuan. Dengan demikian perempuan 

mempunyai hak yang sama dalam usaha melakukan perbaikan dalam 

masyarakat. Memang dalam batasan tertentu menurut mazhab Hambali, 

seorang perempuan yang kafir tidak disiksa seberat laki-laki kafir. Bahkan 

dalam sejarah banyak banyak ditemukan bahwa perempuan bagi umat 

memberikan makna dan simbol kesucian dengan pengabdiannya yang luar 

biasa
10

. 

                                                             
8 Suwandono, S.Sos. M.Si, Pemikiran Politik Islam, Fisipol UMY, Yogyakarta, h.27. 
9 Hibbah Rauf Izzt, Wanita dan Politik Pandangan Islam, Remaja Rosda Karya, 

Bandung:1997.  
10

 Harun Nasution dan Bahtiar Effendi, Hak Azazi Mnusia Dalam Islam, Yayasan Obor 

Indonesia, Jakarta:1987, h.230.  
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Dengan perannya tersebut perempuan mempunyai arti penting dalam 

dimensi spiritual.  Di samping dalam lingkup spiritual, perempuan 

mempunyai peran penting dalam hal pendidikan anak. 

2. Perempuan sebagai Anggota Keluarga 

Kedudukan perempuan di keluarga dalam Islam ditempatkan sebagai 

tempat terhormat. Bahkan perempuan di rumah tangganya menjadi pilar 

utama yang menopang keberlangsungan keluarga. Kehormatan perempuan 

ini tercermin dalam ungkapan hadits: “Seorang bertanya kepada Nabi, 

pekerjaan apakah yang sangat disenangi Tuhan? Ia berkata: menunaikan 

shalat tetapt pada waktunya. Orang itu melanjutkan: kemudian apa? Nabi 

bersabda : bersikap ramahlah kepada ayah dan ibumu”. 

Bahkan dalam ungkapan hadits yang lain, yang paling dihormati di dalam 

keluarga adalah ibu, baru kemudian ayah. Sebelum kehadiran Islam, 

seperti yang di ungkapkan Qur‟an kelahiran seorang wanita adalah sebuah 

aib bahkan jika lahir hidup akan dikubu hidup-hidup. 

Dalam mempertimbangkan kejadian ini, maka Al-Qur‟an memberikan 

jaminan persamaan akan hak hidup perempuan: 

“ Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, 

karena dosa apakah dia dibunuh … maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui 

apa yang telah dikerjakannya” (QS. 31:8-9). 

Dalam pandangan Islam, kedudukan perempuan di keluarga memberikan 

penjagaan suyariat.” 

 

Dialah pendidik dan penanam utama syariat sedari dini kepada keluarga 

yang lain. Lebih dari itu, seorang perempuan akan menjadi peletak 

kepemimpinan dan syura dalam kelurga. Dari sinilah arti penting 

perempuan dalam pendidikan. 
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3. Perempuan Sebagai Anggota Dalam Masyarakat 

Peranan perempuan dalam masyarakat merupakan pokok persoalan. Di 

mana kecenderungan penilaian bahwa normativitas Islam menghambat 

ruang gerak perempuan dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh 

pemahaman bahwa tempat terbaik bagi perempuan adalah rumah, 

sedangkan di luar rumah banyak terjadi kemudharatan. Pandangan yang 

paling umum adalah bahwa keluarnya perempuan dari rumah untuk 

maksud tertentu dihukumi dengan sabhat, antara diperbolehkan dan tidak. 

Dalam bahasan fiqh ibadah, jika sabhat lebih baik ditinggalkan. Sedangkan 

dalam fiqh muamallah bisa dijalankan dengan rukhshah darurat. Akan 

tetapi menuraut pandangan Qhardawy, bahwa keluarnya perempuan dari 

rumah untuk keperluan tertentu adalah diperbolehkan. Bahkan menahan 

perempuan di dalam rumah hanyalah bentuk perkecualian dalam jangka 

waktu tertentu sebagai bentuk penghukuman
11

. 

Agama Islam mengajarkan adanya persamaan antara manusia, baik antara 

laki-laki dan perempuan maupun antarbangsa, suku, dan keturunan di mata Allah 

perempuan dan laki-laki itu sama
12

. Perbedaan yang meninggikan atau 

merendahkan seseorang sesungguhnya hanya nilsi pengabdian dan ketakwaan 

kepada Allah SWT
13

. Kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw 

membawa perubahan yang cukup mendasar berkaitan dengan kedudukan 

perempuan. Secara perlahan perempuan mendapat tempat yang terhormat, sampai 

akhirnya berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan terkikis dari akar 

                                                             
11

 Yusuf Qardhawy, Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur’an dan Sunnah, Pustaka al-

Kautsar, Jakarta:1997. H.231.  
12

 Fatima Mernissi, Islam dan Demokrasi, terj. Amiruddin Arrani, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta:1994, h.10. 
13

 Nurdin Fauzie A, Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan, Gama Media, 

Yogyakarta:2009, h.31. 
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budayanya. Sabda Nabi Muhammad Saw :“Sesungguhnya wanita itu adalah 

belahan (mitra) laki-laki.” (H.R Ahmad, Tirmizi, Abu Daud dan Darimi). 

Laki-laki dan perempuan berbeda dilihat secara fisik, namun untuk 

melaksanakan pekerjaan tentu tidak ada beda antara keduanya, apalagi jika 

dikaitkan dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, dimana yang 

dibutuhkan saat ini dalam setiap pekerjaan bukan fisik seseorang tetapi 

keahliannya. Hal tersebut tentu menjadi alasan munculnya kaum wanita dalam 

aktifitas kepemimpinan. 

Fiman Allah SWT Q.S al-Hujarat : 13
14

 

                               

                     

 

Artinya:  Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal. 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam islam tidak ada perbedaan antara laki-

laki dan perempuan, sebab sebagian mereka berasal dari sebagian yang lain, laki-

laki dan perempuan adalah sama dihadapan Allah SWT, hanya ketakwaanlah yang 

membedakan manusia satu dengan manusia yang lain. Karena pada dasarnya 

manusia diciptakan sama, sekalipun mereka berasal dari bangsa ataupun suku 

yang berlainan. Allah SWT memang sengaja menciptakan mereka dalam 
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keragaman bangsa dan suku dengan maksud agar mereka saling mengenal satu 

sama lain
15

. 

Adapun hadits yang berbicara tentang kepemimpinan perempuan metode 

Maanil hadits Imam Syafi‟i 

ثَىَب .1 ه  َعْبد   أَْخبََزوَب َعْبَدان   َحدَّ ْقبَتَ  ْبه   م َُسّ أَْخبََزوَب ّللاَّ َمزَ  ابْهه  َعهْ  وَبفهع   َعهْ  ع  يَ  ع   َعهْ  َعْىٍ َمب ّللاَّ   َرضه

ًه  ّللاَّ   َصهَّّ انىَّبهيِّ  َسهَّمَ  َعهَْي هُّك مْ  قَبلَ  ََ هُّك مْ  َراع   ك  ك  ل   ََ ًه  َعهْ  َمْسئُ  يَّته يز   َرعه اْْلَمه م   َراع   ََ ج  انزَّ ٌْمه  َعهَّ َراع   ََ ًه  أَ  بَْيته

اْنَمْزأَة   يَت   ََ ٍَب بَْيته  َعهَّ َراعه جه َْ يه  َس نَده ََ هُّك مْ  ََ هُّك مْ  َراع   فَك  ك  ل   ََ ه  َعهْ  َمْسئُ  يَّتًه َرعه .  

Dari „Abdan dari Abdullah dari Musa bin „Uqbah dari Nafi‟ dari Ibnu 

Umar radhiyallahu „anhuma dari Nabi SAW bersabda: Setiap kamu adalah 

pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya itu. Kepala negara 

adalah pemimpin, laki-laki adalah pemimpin atas  anggota keluarganya, wanita 

adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, maka setiap kamu 

adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinanmu itu.  

ثَىَب .2 يد   ْبه   ق تَْيبَت   َحدَّ ثَىَب َسعه َحدَّ  نَْيث   َحدَّ د   ثَىَبََ ْمح   ْبه   م َحمَّ ثَىَب ر  َمزَ  اْبهه  َعهه  وَبفهع   َعهْ  انهَّْيث   َحدَّ  َعهه  ع 

 ِّّ هُّك مْ  أَلَ »  قَبلَ  أَوًَّ   -َسهم عهيً ّللا صهّ- انىَّبه هُّك مْ  َراع   ك  ك  ل   ََ ًه  َعهْ  َمْسئُ  يَّته يز   َرعه  َراع   انىَّبسه  َعهَّ انَّذهِ فَبْلَمه

 َُ  ٌ ل   ََ ًه  َعهْ  َمْسئُ  يَّته م   َرعه ج  انزَّ ٌْمه  َعهَّ َراع   ََ ًه  أَ َُ  بَْيته  ٌ ل   ََ اْنَمْزأَة   َعىٍْ مْ  َمْسئُ  يَت   ََ يه  بَْعههٍَب بَْيته  َعهَّ َراعه نَده ََ ََ 

 َّ ٌه نَت   ََ اْنَعْبد   َعْىٍ مْ  َمْسئُ  يه  َمبله  َعهَّ َراع   ََ َُ  َسيِّده  ٌ ل   ََ هُّك مْ  أَلَ  َعْىً   َمْسئُ  ك   َراع   فَك  ل   هُّك مْ ََ ه  َعهْ  َمْسئُ  يَّتًه َرعه    

Dari berbagai jalan dari Nafi‟ dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda: 

Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, 

kepala negara adalah pemimpin bagi rakyatnya dan dia bertanggung jawab atas 

kepemimpinannya, laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia 

bertanggung jawab atas kepemimpinannya, wanita adalah pemimpin di rumah 
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 Ratna Bantara Munti, Perempuan Sebagai kepala Rumah Tangga, Lembaga Kajian 

Agama dan Gender dan Perserikatan Perempuan, Jakarta:1999,h.37. 
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suaminya dan anak-anaknya dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya, 

dan seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya dan dia bertanggung 

jawab atas kepemimpinannya. Maka setiap kamu adalah pemimpin dan 

bertanggung jawab atas kepemimpinanmu itu. 

Al-Qur‟an telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-

laki dan perempuan, al-Qur‟an memberikan hak-hak kepada kaum perempuan 

sebagaimana hak-hak kaum laki-laki. Diantaranya dalam masalah kepemimpinan, 

al-Qur‟an memberikan hak kepada perempuan untuk menjadi pemimpin, 

sebagaimana hak kepada laki-laki yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini 

hanyalah kemampuannya dan terpenuhinya kriteria untuk menjadi pemimpin. Jadi 

pemimpin itu bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi bias diduduki dan dijabat 

oleh perempuan bahkan jika perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria maka 

ia boleh menjadi hakim dan perdana menteri dan kepala negara (top leader). 

Hadirnya gerakan perempuan di belahan dunia membawa imbas pengaruh 

ke dalam nuansa pergerakan perempuan Indonesia
16

. Pengaruh tersebut dapat 

dilihat dalam bentuk munculnya ide-ide emansipatif. Negara demokrasi seperti 

Indonesia sudah seyogyanya perempuan mempunyai kedudukan dan hak yang 

sama dalam membangun bangsa sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 

pasal 27 (1) menyatakan tentang kesamaan kedudukan warga negara dalam 

hukum dan pemerintahan dalam pengecualian. Pasal ini menunjukkan kepedulian 

terhadap hak asasi sekaligus keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak 

adanya diskriminasi diantara warga negara. Selain itu, tidak ada peraturan tertulis, 
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yang melarang perempuan menajadi seorang pemimpin. Misalnya Tap MPR 

No.II/1973 menyatakan, baik perempuan ataupun laki-laki selama memenuhi 

karakteristik seorang pemimpin negara diperbolehkan untuk maju dan dipilih 

masyarakat sebagai seorang presiden. Berdasarkan prinsip etis agama, khususnya 

Islam, tak sedikitpun mengisyaratkan hal-hal yang berhubungan diskriminasi 

terhadap perempuan, bahkan sebaliknya Islam telah menjamin hak-hak 

perempuan sebagai hak yang diberikan kepada laki-laki termasuk hak untuk 

menjadi pemimpin. 

Perempuan yang menjadi pemimpin tetap eksis dan jalan terus. Kenyataan 

di banyak negara perempuan sudah diterima menempati jabatan-jabatan dalam 

suatu negara dan di lingkungan atau wilayah masing-masing. Perempuan 

mempunyai hak dan peluang yang sama untuk memimpin, beberapa nama 

perempuan yang menjadi pemimpin diantaranya mantan presiden RI, Megawati 

Soekarno Putri, mantan presiden Pakistan, Benazir Bhuto, serta sejumlah menteti-

menteri prempuan disejumlah negara-negara, seperti di Indonesia, Pakistan, dan 

lain-lain. 

Kepemimpinan kepala desa perempuan diharapkan dapat memberikan 

pengaruh terhadap kinerja para bawahannya dalam melaksanakan tugas guna 

mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu meningkatkan kualitas masyarakatnya. 

Sebagai pemimpin, kepala desa mempunyai tugas utama memimpin masyarakat. 

Dalam kepemimpinan perempuan menurut Carol A. O‟Cannor (1996)  

memiliki kelebihan dan kelemahan dalam memimpin bawahannya yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Kelebihan 

a. Perempuan identik dengan sifat kelembutan, ketenangan, dan 

kerendahan hati. 

Sifat yang dimilki perempuan tentu berbeda dengan sifat yang 

dimilikilaki-laki, hal ini yang dapat menjadikan ciri perempuan dalam 

memimpin bawahannya yakni kerendahan hati yang dimilki akan 

meimbulkan kesan nyaman terhadap bawahannya yang dipimpinnya 

karena pemimpin tersebut dapat menempatkan diri di manapun berada dan 

tidak merasa ada perbedaan antara bawahan dengan atasan, ketenangan 

dalam berfikir dan menyelesaikan persoalan dapat menjadi salah satu 

kelebihan seorang pemimpin perempuan setiap persoalan tidak akan 

pernah selesai jika tidak ditanggapi dengan ketenangan berpikir, sifat 

lembut yang dimilki perempuan pada umumnya dapat menimbulkan 

suasana kerja yang kondusif karena perintah-perintah yan diberikan dan 

saran yang diberikan untuk bawahannya selalu disampaikan dengan tutur 

kata yang halus. 

b. Memilki sifat analisis dan hati-hati 

 Bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang nantinya 

digunakan sebagai kebijakan desa maupun untuk masa depan desa yang 

dipimpinnya, menganalisis setiap persoalan yang dihadapi bawahannya 

maupun masalah pribadi dalam kehidupannya sebelum mengambil 

keputusan menjadi salah satutolok ukur kepemimpinannya. 

c. Lebih memahami dan mengerti apa yang diinginkan bawahannya. 
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 Saran dan kritik yang diberikan bawahan pada atasannya harus 

selalu diterima dengan lapang dada dan diberi umpan balik guna 

memotivasi kinerja bawahan. Mengerti dan memahami apa yang 

diinginkan bawahan pada saat bekerja, misalnya seorang bawahan 

menginginkan atasan lebih bersikap responsive terhadap kinerja yang 

dilakukan guru maka pemimpin harus memahami hal tersebut. 

2. Kelemahan 

a. Kepercayaan diri yang cenderung kurang 

 Dukungan dari bawahan juga sangat penting untuk kemajuan 

seorang pemimpin karena bawahan lebih tahu bagaimana sifat dan cara 

memimpinnya,oleh karena itu tidak jarang seorang pemimpin kurang 

percaya diri dalam memimpin suatu lembaga karena kurangnya 

support/dukungan dari bawahan untuk kemajuan organisasi yang 

dipimpinnya tersebut dan hal ini dapat berakibat baruk untuk 

perkembangan bawahan dalam bekerja dan untuk organisasi yang 

dipimpin tersebut. Hal ini ternyata menjadi salah satu kelemahan seorang 

perempuan dalam memimpin sebuah lembaga pendidikan/sekolah. 

b. Kurang berani/kurang tegas dalam mengambil keputusan 

Sifat analisis dan hati-hati dalam mengambil setiap keputusan bias 

menjadi salah satu kelebihan seorang pemimpin perempuan namun analisis 

yang sudah tepat dipilihnya tersebut kurang tegas diucapkan di hadapan 

bawahannya, pengambilan keputusan yang tegas dapat mencerminkan 

seorang pemimpin akan kewibawaan yang dimilikinya. 
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c. Kadang muncul sifat otoriter, misal: mendikte tugas bawahan dan 

teman sekerja 

 Sifat otoriter dan mendikte kadang busa muncul dalam sebuah 

organisasi atasannya oleh karena itu ada juga bawahan yang tidak patuh 

terhadap perintah atasa, hal inilah yang menimbulkan sifat otoriter seorang 

pemimpin kadang muncul dan mendikte tiap tugas yang dilakukan 

bawahannya karena ketidak patuhan bawahan terhadap atasan. 

D. Pemerintahan Desa  

1. Konsep Pemerintahan Desa 

Sebelum terbentuknya suatu pemerintahan di desa, pada awalnya desa 

atau yang disebut nama lain merupakan suatu wilayah dengan batas-batas 

tertentu yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat 

yang berdiam di dalam wilayah tersebut dengan aturan-aturan yang dipakai 

bersama, yaitu tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan bersama. “Desa 

dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal 

suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan 

pemerintahan sendiri”
17

. Desa juga merupakan tempat tinggal penduduk yang 

masi dianggap tradisional yang kental dengan bahasa daerah dan juga tingkat 

pendidikan yang rendah. 

Pemerintahan pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan 

dimana suatu wilayah yang ditempati oleh sekelompok manusia mengalami 

suatu kekacauan, keadaan tersebut memaksa seseorang yang memiliki 

pengaruh untuk membentuk suatu kelompok yang kuat untuk melindungi dari 

gangguan kelompok lainnya, selanjutnya kelompok ini menjadi pihak yang 
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menganggap sebagai satu-satunya yang paling berhak untuk memerintah 

sehingga disebut sebagai pemerintah yaitu orang-orang yang menjalankan 

suatu pemerintahan
18

. Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia
19

. 

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang 

penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Personil satuan organisasi yang 

disebut pemerintah desa kecuali kelurahan itu disebut perangkat negara dan 

bukan perangkat atau pegawai negeri, karena beberapa pertimbangan, antara 

lain: 

a. konsisten dengan pengertian desa sebagai satuan ketatanegaraan 

b. perangkat tersebut, kendatipun pada umumnya dipilih dari kalangan 

masyarakat desa setempat, namun yang mengangkatnya adalah 

Pejabat Negara yang berwenang. 

c. Tidak disebut sebagai perangkat atau pegawai negeri, karena 

kedudukan pegawai negeri diatur dengan peraturan perundang-

undangan tetentu, yang tidak berlaku bagi perangkat pemerintah desa 

otonom
20

.  

 

Pemerintah desa tersusun di dalam suatu organisasi. Organisasi itu 

haruslah sederhana dan efektif. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah 

pimpinan seorang kepala desa berserta perangkat desa, mewakili masyarakat 

desa guna hubungan keluar maupun kedalam masayarakat yang bersangkutan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau 
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 Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan, Rajawali Persada, Jakarta:2010, 

h.26. 
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Undang-Undang No.6 Tahun 2014 
20
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yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa
21

. 

2. Peran Kepala Desa 

a. Pembangunan Desa 

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 88 (1), disebutkan bahwa 

Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota 

dan pihak ketiga wajib mengikut sertakan Pemerintah Desa dan BPD, (2) 

disebutkan bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, 

pemanfaatan dan pendayagunaan, kawasan perdesaan wajib 

mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.  

Pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diatur dengan perda, 

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kepentingan masyarakat desa 

2. Kewenangan desa 

3. Kelancaran pelaksanaan invstasi 

4. Kelestarian lingkungan hidup 

5. Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum. 

 Pembangunan adalah suatu usaha atas rangkaian usaha 

pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar 

oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam 

rangka pembinaan bangsa (nation-building)
22

. 
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Bryant da White mengartikan pembangunan sebagai upaya 

meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. 

Ini artinya, manusia harus sejahtera jika ingin memiliki kemampuan-

kemampuan mempengaruhi masa depannya. 

Apabila definisi di atas dianalisis lebih lanjut akan terlihat beberapa 

ide pokok yang sangat peting diperhatikan apabila seseorang berbicara 

tentang pembangunan.  

Pertama, bahwa pembangunan merupakan suatu proses. Proses 

berarti suatu kegiatan ysng terus menerus dilaksanakan, meskipun sudah 

tentu bahwa proses itu dapat dibagi dan biasanya memang dibagi menjadi 

tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri (independent phase of a process). 

Kedua, bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar 

dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti 

pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan 

timbul hanya secara insidental di masyarakat, tidaklah dapat digolongkan 

kepada kategori pembangunan.  

Ketiga, bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan 

perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan. 

Keempat, bahwa pembangunan mengarah kepada modernistas. 

Modernitas disini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih 

daripada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam 

lingkungan dalam rangka usaha peningkatan pada pihak lain. Memang 

salah satu cirri dari masyarakat yang telah mencapai tingkat modernitas 
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yang tinggi ialah bahwa masyarakat itu makin dapat melepaskan diri dari 

tekanan dan kekangan alam dan bahkan menguasai alam sekelilingnya. 

Kelima, bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu 

bersifat multi-dimensional. Artinya bahwa modernitas itu mencakup 

seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, 

ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan 

administrasi. 

Keenam, bahwa kesemua hal yang telah disebutkan di muka 

ditujukan kepada usaha membina bangsa (nation-building) yang terus 

menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan 

negara yang telah ditentukan sebelumnya.  

Paradigma pembangunan yang dominan dan dianggap telah mapan 

adalah pembangunan yang hanya mengutamakan faktor ekonomi, 

khususnya adalah pertumbuhan ekonomi tanpa memperlihatkan aspek-

aspek lain kemanusiaan. Oleh karena itu, meskipun pertumbuhan ekonomi 

di berbagai negara menunjukkan angka tinggi, justru semakin melebar 

jurang kemiskinan (terutama pada kelompok perempuan). 

Kenyataan menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum secara 

merata dapat dinikmati artinya, pembangunan belum memberikan mafaat 

secara adil baik kepada laki-laki maupun perempuan. 

Pembangunan yang dianggap “ netral” (tanpa membedakan laki-

laki dan perempuan) dan diharapkan dapat member efek manfaat yang 

sama kepada semua warga, justru memberi kontribusi munculnya 
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ketidaksamaan dan ketidakadilan gender. Bentuk-bentuk ketidaksamaan 

dan ketidakadilan gender dikenal dengan istilah kesenjangan gender 

(gender gap) dan berakibat timbulnya permasalahan gender (gender 

issues).  

Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan itu, misalnya 

dapat dilihat dari masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk 

bekerja dan berusaha terutama di sektor formal, rendahnya akses 

perempuan terhadap sumber ekonomi, seperti teknologi, informasi, pasar, 

kredit, dan modal kerja, pembagian kerja yang tidak adil antara laki-laki 

dan perempuan dimana perempuan telah terlibat dalam pekerjaan 

produksi, namun kerja reproduksi dalam rumah tetap dianggap sebagai 

tanggung jawab perempuan serta posisi perempuan di wilayah sosial dan 

politik masih rendah dibandingkan dengan laki-laki. 

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya 

yang dilakukan dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat baik 

dalam bidang ekonomi maupun sosial yang bertujuan untuk mengurangi 

kemiskinan tanpa merusak lingkungan atau kehidupan sosial.Dan 

merupakan sebuah transformasi atau perubahan ekonomi, sosial dan 

budaya yang digerakkan atas tujuan atau strategi yang diinginkan yang 

berguna untuk peningkatan kualitas manusia dalam memperbaiki kualitas 

hidupnya. 

Dalam pembangunan masyarakat haruslah dipandang sebagai 

subjek dan objek dari pembangunan itu untuk mencapai hasil yang 



52 
 

diharapkan, atau pembangunan yang memanusiakan manusia, karena yang 

lebih penting bukan bagaimana sehingga hasil diperoleh, apakah sudah 

melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan atau tidak. 

Agar pembangunan di desa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, maka 

diterapkan prinsip-prinsip pembangunan, sasaran pembangunan dan ruang 

lingkup pembangunannya. 

Karena itu strategi pembangunan yang paling akomodatif adalah 

pemberdayaan yaitu berpihak kepada rakyat, dan pada intinya 

pembangunan yang berbasis rakyat. Istilah pemberdayaan ini sebenarnya 

akan tetap diartikan energizing bukannya empowering, karena yang 

dikedepankan adalah member daya bukan berbagai kekuasaan, sebab 

kekuasaan itu sendiri akan melekat di setiap mereka yang memiliki daya 

atau energi. 

b. Pelayanan Publik 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 

Ketentuan Umum bagian 1, menyebutkan bahwa pelayanan publik 

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga dan penduduk 

atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik
23

.  

Fitzsimmons (1982) mengatakan bahwa: Customer satisfaction 

with with service quality can be defined perception of received with 
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expectation of service desired (maksudnya rasa puas orang yang 

memerlukan pelayanan bisa diartikan dengan memperbandingkan 

bagaimana pandangan antara pelayanan yang diterima dengan harapan 

pelayanan yang diharapkan). 

Pelayanan umum menurut keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 81 1993 tentang pedoman tata 

laksana pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah 

dipusat dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam 

bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-

undangan.
24

 

Yang dimaksud dengan hakikat pelayanan umum adalah: 

a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan 

fungsi instansi pemerintah dibidang pelayanan publik. 

b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana 

pelayanan, sehingga pelayanan publik dapat diselenggarakan secara 

lebih berdayaguna dan berhasil. 

c. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakasa, dan peran serta 

masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat luas. 

Pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu kegiatan terpadu yang 

bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap wajar, dan terjangkau. 
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Keputusan Menpan Nomor 81 tahun 1993 Pmengutarakan pula bahwa 

pelayanan umum harus mengandung unsur-unsur berikut: 

a. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan 

umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing 

pihak. 

b. Pengaturan bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan 

kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektifitas. 

c. Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar 

dapat memberi keamanan. Kenyamanan, kelancaran, dan kepastian 

hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

d. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi 

pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang 

bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat 

untuk ikut menyelenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku
25

. 

Memperhatikan arti tentang pelayanan umum, tidak terlepas dari 

masalah kepentingan umum, yang menjadi asal-usul timbulnya istilah 

pelayanan umum. Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan 

oleh masyarakat dalam segala bidang. 

Di lain pihak, Thoha memberi pengertian tentang pelayanan 

masyarakat sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seorang dan atau 
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kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan 

kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan 

tertentu. 

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan Negara Nomor 81 tahun 1993, bahwa pemberian 

pelayanan umum kepada masyarakat merupakan perwujudan dari fungsi 

aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sehingga 

penyelanggaraannya perlu ditingkatkan secara terus menerus sesuai  

dengan sasaran pembangunan. Pelayanan umum akan dapat terlaksana 

dengan baik dan memuaskan apabila didukung oleh beberapa faktor, 

antara lain kesadaran pemimpin dan pelaksana, adanya aturan yang 

memadai, organisasi dengan mekanisme sistem yang dinamis, pendapatan 

karyawan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, kemampuan 

keterampilan yang sesuai dengan tugas atau pekerjaan yang dipertanggung 

jawabkan, dan tersedianya sarana pelayanan sesuai dengan jenis dan 

bentuk atau pekerjaan pelayanan. 

c. Kepala Desa 

Desa menurut definisi universal, adalah sebuah aglomerasi 

pemukiman di area perdesaan (prural). Di Indonesia, istilah desa adalah 

pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang 

dipimpin oleh Kepala Desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 
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dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa 

bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari 

perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari 

perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan,Desa memiliki hak mengatur 

wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa 

dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan. 

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan 

pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem 

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. 

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan 

desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan 

Desa( BPD). Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat 

diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa memiliki 

wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan 

persetujuan bersama BPD. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab 

pada rakyat desa yang dalam tata cara prosedur pertanggung jawabannya 

disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada BPD, 

kepala desa wajib memberikan pelaporan pertanggung jawabannya dan 

kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung 

jawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat 
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melalui BPD untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut 

terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban tersebut. 

Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa 

(pilkades) oleh penduduk desa tersebut. Kewenangan kepala desa sesuai 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa: 

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD). 

2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa. 

3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan 

bersama BPD. 

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) untuk dibahas dan 

ditetapkan bersama BPD. 

5. Membina kehidupan masyarakat desa. 

6. Membina perekonomian desa. 

7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 

8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan 

perundang undangan. 

9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Kewajiban kepala desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 

2005: 

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 

1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 
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2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 

4. Melaksanakan kehidupan demokrasi. 

5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan 

bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. 

6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan 

desa. 

7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang undangan. 

8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik. 

9. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan 

keuangan desa. 

10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa. 

11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. 

12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa. 

13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai nilai sosial budaya 

dan adat istiadat. 

14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa. 

15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup
26

. 

Menurut Ardiansyah (2013) dalam Penelitiannya yang berjudul 

Studi Tentang Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa 

Muara Pasir Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser, menyebutkan bahwa 

Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa adalahkemampuan 

dari seorang Kepala Desa untuk mempengaruhi masyarakat yang 

                                                             
26

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005. 
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dipimpinnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan untuk 

melakukan suatu perubahan yang berlangsung secara terus menerus dan 

berkesinambungan menuju arah yang lebih baik melalui kerja sama antara 

pemerintah desa dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Pentingnya tugas dan kewajiban kepala desa yang sangat berat, 

maka sangat diperlukan persyaratan tertentu untuk menjadi kepala desa. 

Selain yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan juga 

yang diperlukan adanya kemampuan dalam menjalankan kepemimpinan 

yang diembannya. Menurut Widagdo (2006) dalam Penelitianya yang 

berjudul Kepala Desa dan Kepemimpinan Perdesaan: Persepsi Kader 

Posyandu di Kecamatan Monggo Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 2000, 

menyebutkan bahwa Peranan pemimpin atau Kepala Desa akan sangat 

penting apabila mereka aktif untuk mendatangi masyarakat, sering 

menghadiri pertemuan-pertemuan, dan dalam setiap kesempatan selalu 

menjelaskan manfaat program Posyandu. Para pimpinan masyarakat ini 

aktif pula dalam mengajak warga masyarakat untuk mengelola kegiatan 

Posyandu. Apabila masyarakat melihat bahwa tokoh mereka yang disegani 

ikut serta dalam kegiatan tersebut, maka masyarakat pun akan tertari 

kuntuk ikut serta. 

Menurut Adnan (2011) dalam Penelitiannya yang berjudul Kajian 

Kepemimpinan Walikota Pekalongan dalam Mewujudkan Kesejahteraan 

Masyarakat, menyebutkan bahwa Kepemimpinan seorang pemimpindalam 
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mengkomunikasikan visi dan misinya terhadap bawahan merupakan salah 

satu prasyarat keberhasilan manajerial pemimpin tersebut. Begitu pula 

dengan kepala daerah harus cakap dalam mengkomunikasikan visi dan 

misinya agar dapat ditangkap oleh jajaran birokrasinya. Karena sebaik dan 

sesempurna apapun visi dan misi yang diemban seorang kepala daerah 

tetapi bila salah satu dalam memilih strategi komunikasi terhadap birokrasi 

yang dipimpinnya maka potensi untuk tidak terwujud akan menjadi lebih 

besar. Saat seperti inilah seni kepemimpinan seseorang kepala daerah 

diuji, yaitu bagaimana seorang kepala daerah dapat menggerakkan 

birokasinya secara efektif dan efisien untuk mewujudkan visi dan misi 

yang ditetapkan sendiri. Dilihat dari penelitian yang sudah ada jelaslah 

bahwa kedudukan Kepala Desa sebagai pemimpin (leader) turut ikut 

menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat di desanya.Oleh karena itu, Kepala Desa 

dituntut harus mampu mengembangkan kepemimpinanya (leadership), 

mampu menggerakkan desanya, untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan 

program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di desanya serta 

harus cakap dalam mewujudkan visi dan misi yang diembannya. 

3. Kewenangan Pemerintahan Desa 

 Sesuai dengan prinsip desentralisasi, desa atau disebut dengan 

nama lain mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang 

berlaku. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, istilah yang 
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digunakan untuk kewengangan kemudian dipersempit lagi menjadi urusan 

pemerintahan yang merupakan fungsi-fungsi
27

. 

Selanjutnya untuk mengatur urusan masyarakat tersebut maka 

pemerintah desa yang merupakan bentuk regulasi yang disusun oleh 

pemerintah desa bersama badan pemusyawaratan desa.Peraturan desa 

dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, isi peraturan 

desa tersebut harus sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Dalam penyusunan peraturan desa tersebut, rancangan peraturan desa 

dapat bersal dari pemerintah desa ataupun berasal dari hasil inisiatif dari 

Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu masyarakat berhak memberikan 

masukan baik secara tertulis maupun lisan setelah itu rancangan peraturan 

desa dibahas oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara 

bersama-sama. 

Unutuk rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan 

belanja desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama 

BPD, sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lama tiga hari disampaikan 

oleh bupati/wali kota kepada kepala desa paling lama dua puluh hari sejak 

rancangan peraturan desa tersebut doterima. Apabila bupati/wali kota belum 

memberikan hasil evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa 

tersebut kepala desa dapat menetapkan.rancang peraturan desa tentang 

anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) menjadi peraturan desa
28

. 

 

 Sebelum terbentuknya suatu pemerintahan di Indonesia, urusan-

urusan yang dikelola oleh desa adalah urusa-urusan yang memang telah 

dijalankan secara turun tenurun sevagai norma-norma atau bahkan sebagaian 

                                                             
27

Op.cit, Sadu wasistiono dan m. irwan tahir, h.125. 
28

Op.Cit, Hanif Nur Cholis, h.114. 
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dari dan harus dipatuhi berama oleh seluruh masyarakat desa, yang dikenal 

sebagai hukum adat. Urusan yang dijalankan secara turun temurun ini 

meliputi baik urusan yang hanya murni tentang adat istiadat, maupun urusan 

pelayanan masyarakat dan pembangunan desa atau yang pada saat ini disebut 

dengan urusan pemerintahan. 

Urusan pemerintahan desa tersebut merupakan urusan-urusan yang 

menjadi tanggung jawab atau tugas dai Pemerintah Desa itu sendiri. Menurut 

Taliziduhu Ndraha “Seacara umum ad dua jenis urusan pemerintahan desa 

yaitu urusan Dekonsentratif, utrusan Patirsipatif dan khusus bagi desa-desa 

yang berotonomi desa, ada urusan jenis ketiga yaitu urusan rumah tangga 

desa …”
29

. 

Selain itu menurut HAW. Widjaja terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam urusan pemerintahan yanitu “urusan pemerintahan 

bersifat dinamis dalam penyelenggaraan dan distribusinya akan selalu 

mengalami perubahan dari masa ke masa (plebisit day by day) dan untuk 

menjamin kepastian hukum perubahan-perubahan tersebut perlu didasarkan 

atas peraturan perundang-undangan”
30

. 

Urusan-urusan Pemerintahan Desa tersebut menurut Taliziduhu 

Ndraha tersebut yaitu: 

a. Urusan Dekonsentratif 

                                                             
29

 Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta:1991, 

h.66. 
30

 HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta:2013, 

h.45. 
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Urusan dekonsentratif ialah urusan-urusan yang menjadi 

tanggung jawab pemerintah yang lebih atas.Pemerintah itulah yang 

merencanakan, membiayai, mengawas, dan yang bertanggung jawab 

secara keseluruhan.Pelaksanaan operasionalnya ditugaskan kepada 

pemerintah desa sebagai aparat pemerintah desa nasional di desa yang 

bersangkutan. Untuk urusan ini, pemerintah desa mendapat, atau perlu 

mendapat biaya, sarana, peralatan, bahan, pedoman, dan fasilitas 

operasional dari pemerintah yang lebih atas itu. Tentu saja jalur urusan 

dekonsentratif ini ialah pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan 

Desa. Dalam hal urusan dekonsentratif, masyarakat desa relative tidak 

memiliki peranan desisif, kendatipun relative responsibel atas tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya
31

. 

b. Urusan Partisipatif 

Urusan partisipatif ialah urusan-urusan yang ditetapkan oleh 

pemerintah, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat desa 

yang bersangkutan sebagai saran pendidikan pembangunan.Di dalam 

melaksnakan urusan-urusan itu, masyarakat desa memegang peranan 

desisif dan responsible. Tanpa peranan itu, urusan yang berkenaan tidak 

dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan pembangunan. Dalam 

melaksanakan urusan-urusan partisipatif ini, pemerintah atasan 

memberikan pembinaan dalam berbagai bentuk dan cara, misalnya 
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Op.Cit, Talizidudhu. 



64 
 

bantan uang, rencana perlombaan desa, peraturan, sarana kelembagaan, 

dan sebagainya. 

c. Urusan Rumah Tangga Desa  

Telah dikemukakan bahwa urusan rumah tangga desa diperoleh 

tidak berdasarkan asas desentralisasi melainkan berdasarkan tradisi atau 

adat yang berlaku. Sampai sekarang belum ada ketentuan yang jelas 

mengenai isi daripada rumah tangga desa itu. 

4. Fungsi Pemerintahan Desa 

Fungsi pemerintahan baik dari pusat, daerah, maupun desa adalah 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, pelayan 

tersebut terdiri atas pelayan pubik, pelayanan pembangunan, dan pelayanan 

perlindungan. Pemberian pelayanan tersebut bertujuan untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Menurut Sadu Wasistiono pelayan umum atau 

pelayanan publik adalah “pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta 

atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau 

tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan 

masyarakat”. 

Pelayan publik berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori 

sector publik, bukan sector privat.Yang dimaksud dengan pelayan public 

adalah pelayan yang diberikan oleh pemerintah kepada publik, yaitu sejumlah 

orang yang nempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan 

tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang 

mereka miliki. Dalam konteks pemerintahan desa, public disini maksudnya 
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adalah sejumlah penduduk atau rakyat yang tinggal dalam wilayah desa yang 

mempunyai pikiran, perasaan, dan kepentingan yang sama terhadap 

keberadaan pemerintah desa berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang
32

. 
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BAB III 

DESA TOTOKARTO KECAMATAN ADILUWIH 

KABUPATEN PRINGSEWU 

 

A. Desa Totokarto 

1. Sejarah Desa  

Desa Totokarto merupakan desa yang ada di kecamatan Adiluwih, 

kabupaten Pringsewu, adalah salah satu desa pemekaran dari desa 

Bandungbaru yang secara resmi disahkan pada tanggal 13 Desember 2011.Atas 

keinginan warga Dusun Totokarto, sejak tahun 2005 mengajukan permohonan 

pemekaran wilayah (saat itu masih bagian dari Kabupaten Tanggamus). 

Melalui proses yang panjang serta perjuangan yang gigih, pada tahun 2005 

hingga tahun 2009 upaya panitia yang diketuai oleh Bapak Yasin Hermawan 

belum berhasil. Pada tahun 2011 permohonan masyarakat melalui kepanitiaan 

pemekaran desa yang diketuai oleh Bapak Kataijan akhirnya memperoleh hasil, 

yakni dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu nomor 24 

tahun 2011 tentang pemekaran pekon Bandungbaru menjadi 4 (empat) pekon, 

yaitu : pekon induk Bandungbaru, pekon Totokarto, pekon Kutawaringin dan 

desa Bandungbaru Barat. Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati 

Pringsewu yang pertama yaitu Bapak H. Sujadi Sadat, sekaligus melantik 

penjabat Kepala Pekon  Bapak Y. Sumarwan. 

Pekon Totokarto dipimpin oleh seorang kepala desa yang langsung 

dipilih oleh penduduk Totokarto pada PILKAKON hari Minggu tanggal 8 Juli 

2012. Dari hasil pemilihan 3 calon yaitu : Gatot Suparman, Sunarsih dan 

Wardoyo. Dalam pemilihan kepala desa yang pertama tersebut dimenangkan 
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oleh Ibu Sunarsih. Berdasarkan surat keputusan Bupati Pringsewu nomor : 

B/179/KPTS/LT.04/2012 tanggal 10 Agustus 2012, Ibu Sunarsih dikukuhkan 

sebagai Kepala Desa Totokarto, yang pelantikannya dilaksanakan pada hari 

Senin tanggal 13 Desember 2012 di Pendopo Pringsewu. 

2. Visi dan Misi Desa 

a. Visi  

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan, maka visi 

Desa Totokarto adalah menjadikan Desa Totokarto “SEJUK“, yang 

memiliki makna / singkatan dari  Sehat, Ekonomis, Jujur, Unggul dan 

Kreatif 

b. Misi  

Untuk mencapai visi tersebut, maka langkah-langkah yang akan 

ditempuh adalah sebagai berikut : 

1. Bidang kesehatan 

Meningkatkan kualitas kesehatan bagi warga masyarakat, dengan 

membangun, memanfaatkan dan memelihara sarana dan prasarana. 

2. Bidang perekonomian 

Mengembangkan usaha ekonomi produktif, membangun, 

memanfaatkan,  memelihara sarana dan prasarana ekonomi. 

3. Bidang kejujuran  

- Perencanaan pembangunan harus melalui musyawarah, baik 

Musdus, Musdes maupun Musrenbangdes, sehingga dapat tersusun 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan 

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) yang baik dan benar. 

- Pelaksanakan kegiatan pembangunan didasari dengan keterbukaan  

- Segala pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan 

4. Bidang keunggulan 

Berusaha secara maksimal untuk mengejar ketinggalan dengan Desa 

induk di berbagai bidang kegiatan, memanfaatkan dan mengembangkan 

potensi yang ada. 

5. Bidang kreatifitas 

Akan selalu bekerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas untuk 

menjadi: 

- Desa pelopor dan penggerak, yakni sebagai pencetus gagasan dan 

contoh tauladan dalam pelaksanaan pembangunan. 

- Desa pelangsung, yakni menyiapkan generasi penerus 

pembangunan yang berkualitas dan. 

- Desa penyempurna, yakni selalu mengadakan perbaikan-perbaikan. 

3. Kebijakan Pembangunan 

Program pembangunan pekon Totokarto dirumuskan secara 

komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka memenuhi berbagai 

kebutuhan dan dinamika pembangunan selama kurun waktu 6 tahun yang akan 

datang, yakni tahun 2015 sampai tahun 2020.  

Dari hasil pengkajian keadaan pekon, ditemukan berbagai masalah dan 

potensi yang ada di pekon Totokarto dan akan menjadi pedoman dalam 

menentukan arah kebijakan pembangunan. 
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RPJM pekon Totokarto kecamatan Adiluwih kabupaten Pringsewu 

tahun 2015 – 2020 disusun berdasarkan usulan dari warga di dusun masing-

masing melalui Musyawarah Dusun (Musdus), yang kemudian dibahas dalam 

forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbangdes)  dan disahkan 

melalui Musyawarah Desa (Musdes), selanjutnya diterbitkan Perdes tentang 

RPJM Pekon Totokarto tahun 2015 – 2020. Berdasarkan Undang-Undang 

nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka diadakan revisi RPJM yang 

dikukuhkan oleh Peraturan Pekon Totokarto. 

Potensi dan permasalahan yang dapat diidentifikasi ditingkat dusun dan 

pekon meliputi 4 bidang yaitu : bidang penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan 

masyarakat.  

Upaya – upaya pemecahan untuk mengatasi masalah tersebut adalah : 

1. Mengajukan usulan pembangunan infrastruktur yang menjadi skala  

prioritas yang dibutuhkan masyarakat. 

2. Mengajukan usulan pembinaan dan modal usaha. 

3. Memberdayakan masyarakat agar turut berpartisipasi dalam setiap 

program pembangunan. 

4. Mengusulkan program kesejahteraan sosial terpadu. 

4. Perencanaan Pembangunan Pekon 

Perencanaan/  pembangunan akan dilaksanakan pada   wilayah  7 dusun 

berdasarkan pengajuan RPJM yang dibuat oleh masyarakat pada setiap 

dusunnya, dengan harapan dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi 

masyarakat. 
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5. Tujuan Pembangunan Pekon 

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan 

infrastruktur, ekonomi, sosial dan kelembagaan yang sesuai dengan tata ruang 

pekon, potensi masyarakat dalam segala permasalahannya. 

6. Strategi Pembangunan Pekon 

Upaya-upaya yang akan ditempuh dalam proses/ dinamika 

pembangunan Pekon adalah : 

1. Mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan dengan 

menggunakan teknologi tepat guna 

2. Mengembangkan usaha perikanan dan budidaya lebah madu 

3. Meningkatkan infrastruktrur jalan usaha tani 

4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 

5. Menambah sarana dan prasarana kesehatan 

6. Meningkatkan keterampilan masyarakat 

7. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang pertanian dan 

perkebunan 

8. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan usaha dan 

permodalan 

9. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat 

10. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan pekon 

11. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan 

12. Peningkatan sarana prasarana peribadatan 

13. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kamtibmas 
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14. Program perbaikan rumah sehat/ rumah layak huni untuk kelompok 

miskin 

15. Arah Kebijakan Pembangunan Pekon 

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi pekon Totokarto 

tahun 2015-2020, maka arah kebijakan pembangunan pekon diprioritaskan 

pada bidang : 

- Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, jalan dan 

irigrasi. 

- Peningkatan hasil pertanian dengan menggunakan teknologi tepat guna 

- Peningkatan sarana dan prasana olahraga 

- Peningkatan potensi tanah yang dapat dipakai untuk lahan pertanian 

- Pelatihan kapasitas masyarakat untuk pembibitan pertanian dan 

perkebunan 

- Mengupayakan permodalan untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur 

menjadi lahan produktif 

- Peningkatan permodalan dan pengelolaan usaha 

- Peningkatan keterampilan dan sumber daya manusia 

- Penyadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan 

- Peningkatan pendidikan agama 

- Peningkatan perumahan sehat 

Pencapaian dari arah kebijakan di atas akan dilaksanakan melalui 

keterlibatan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dengan sistem 

perencanaan dan pelaksanaan partisipatif. 
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B. Kondisi Demografis Desa Totokarto 

Desa Totokarto memiliki luas wilayah 302, 9 hektar dengan lahan 

produktif meliputi : 

- Tanah pemukiman    : 27,5   hektar 

- Tanah sawah irigasi teknis   :  -   hektar 

- Tanah sawah irigasi setengah teknis  : -   hektar 

- Tanah sawah tadah hujan   : 97   hektar 

- Tanah tegalan     : 174   hektar 

- Jalan, sungai dan kuburan   : 14,4   hektar 

Desa Totokarto terletak disebelah barat pusat kecamatan Adiluwih yang 

jaraknya sekitar 7 km, sedangkan pusat pemerintahan Kabupaten Pringsewu 

berada di desa Yogyakarta kecamatan Gadingrejo berjarak sekitar 20 km. 

Batas wilayah pekon Totokaarto adalah : 

- Sebelah utara berbatasan dengan desa Bandungbaru 

- Sebelah selatan berbatasan dengan desa Waringinsari Barat 

- Sebelah timur berbatasan dengan desa Kutawaringin 

- Sebelah barat berbatasan dengan desa Bandungbaru  

1. Keadaan Sosial 

Kondisi sosial budaya ditinjau dari tingkat pendidikan masyarakat 

adalah sebagai berikut : 

- Tidak/ belum sekolah   : 308 jiwa 

- Tidak tamat SD    : 382 jiwa 

- Tamat SD/ sederajat   : 755 jiwa 
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- Tamat SLTP/ sederajat   : 551 jiwa 

- Tamat SLTA/ sederajat   : 386 jiwa 

- Tamat Diploma I / II   :   40 jiwa 

- Tamat Akademi (D.3)   :   15 jiwa 

- Tamat Diploma IV (S.1)   :   75 jiwa 

- Tamat Strata II    :     1 jiwa 

- Tamat Strata III    :     1 jiwa 

2. Keadaan Ekonomi 

Jumlah penduduk desaa Totokarto sebanyak 707 KK atau 2.514 jiwa 

yang sebagian besar pekerjaan utama sebagai petani dan buruh tani, serta 

memelihara hewan ternak seperti : kambing, ayam kampung dan unggas yakni 

mencapai 91 % atau sekitar 625 KK, sedangkan pekerjaan tambahan atau 

lainnya adalah sebagai pedagang, wiraswasta, pembuatan batu bata, sehingga 

penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi 

ekonomi penduduk masih saangat memprihatinkan, karena 191 KK tergolong 

sangat miskin (28 %) dan 231 KK tergolong miskin (33,9 %). Masalah 

kesejahteraan sosial yang sampai saat ini perlu mendapatkan perhatian dan 

skala prioritas penanggulangan adalah : keluarga miskin, anak yatim piatu, 

lansia, cacat fisik / mental dan rumah tidak layak huni. Kondisi rumah warga 

tidak layak huni sebanyak 61 KK atau sekitar 8,9 %.  

Secara rinci, data masalah kesejahteraan social warga desa Totokarto 

adalah sebagai berikut : 
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DUS

UN 

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL 

F M Y P L J CF CM PM 
RK

M 

1 45 37 5 3 11 8 2 - 3 6 

2 28 27 4 1 9 5 2 - - - 

3 29 49 1 - 2 - - - - 15 

4 21 24 - 2 11 4 2 1 - 9 

5 23 31 3 - 15 3 4 - - 11 

6 19 17 - - 3 7 1 1 - 6 

7 26 46 - - 24 14 3 - - 14 

JUM

LAH 
191 231 13 6 75 41 14 2 3 61 

 

Keterangan : 

 

F : Fakir 

M : Miskin 

Y : Yatim 

P : Piatu 

L : Lansia 

J : Jompo 

CF : Cacat Fisik 

CM : Cacat Mental 

PM : Pemulung 

RKM : Rumah Keluarga Miskin 

 

C. Kondisi Pemerintahan Desa Totokarto 

Desa Totokarto terdiri dari 7 dusun yang masing-masing dusun dipimpin 

oleh seorang Kepala Dusun, sedangkan jumlah RT ada 21 dengan rincian sebagai 

berikut : 

- Dusun 1 terdiri dari 3 RT 
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- Dusun 2 terdiri dari 3 RT 

- Dusun 3 terdiri dari 3 RT 

- Dusun 4 terdiri dari 3 RT 

- Dusun 5 terdiri dari 4 RT 

- Dusun 6 terdiri dari 2 RT 

- Dusun 7 terdiri dari 3 RT 

Sebagai pengawas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa 

dilaksanakan oleh Badan Hippun Pemekonan (BHP), sedangkan dalam 

merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa dilaksanakan oleh Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Organisasi pemerintahan desa dan lembaga 

kemasyarakatan yang ada di Desa Totokarto sebagai wadah aspirasi dan 

pengembangan potensi  masyarakat diantaranya adalah :  

1. Organisasi pemerintahan Desa 

2. Badan Hippun Pemekonan (BHP) 

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 

4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 

5. Karang Taruna 

6. Kelompok Tani 

7. Kelompok Wanita Tani (KWT) 

8. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)\ 

9. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) industry batu bata 

10. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) perikanan 

11. Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) 
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12. Kelompok arisan : semen, gabah,sembako ibu-ibu pengajian  

Dari masing-masing kelembagaan secara terstruktur sebagai berikut :  

1. Organisasi pemerintahan desa 

Organisasi yang ada di Desa Totokarto adalah : Organisasi 

Pemerintahan  Desa, Badan Hippun Pemekonan (BHP), Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, Karang Taruna. 

Stuktur organisasi Desa Totokarto sebagai berikut :  

 Kepala Desa : Sunarsih, berdasarkan petikan keputusan Bupati 

Pringsewu nomor : B/179/KPTS/LT.04/2012 tanggal 12 Agustus 2012. 

 Sekretaris Desa : Sadilan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa 

Totokarto nomor : 400/01/29/TT/2000.0/2012 tanggal 10 September 

2012. 

 Kaur Pemerintahan : Edy Sujoko, berdasarkan Surat Keputusan Kepala 

Desa Totokarto nomor : 400/01/29/TT/2000.0/2012 tanggal 10 

September 2012. 

 Kaur Keuangan : Eko Purwadi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala 

Desa Totokarto nomor : 400/01/29/TT/2000.0/2012 tanggal 10 

September 2012. 

 Kaur Umum : Sarijo, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa 

Totokarto nomor : 400/01/29/TT/2000.0/2013 tanggal 21 Januari 2013. 

 Kaur Pembangunan : Sukijo, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa 

Totokarto nomor : 400/01/29/TT/2000.0/2012 tanggal 10 September 

2012. 
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 Kaur Kesejahteraan Rakyat : Muhtar, berdasarkan Surat Keputusan 

Kepala Desa Totokarto nomor : 400/01/29/TT/2000.0/2012 tanggal 10 

September 2012. 

2. Badan Hippun Pemekonan (BHP) 

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pringsewu nomor 

B/19/KPTS/LT.04/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang susunan pengurus 

Badan Hippun Pedesaan(BHP) sebagai berikut :  

Ketua  :  Basirun NS.  

Wakil Ketua :  Yoko Aji 

Sekretaris  :  Drs. Yasin Hermawan 

Anggota  :  1. Mardiyo 

2. Sai’un 

3. Solihin 

4. Purnomo 

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Totokarto nomor : 

400/05/29/TT/2000.02/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang susunan 

pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai berikut :  

Ketua  : Totok Pujianto S. 

Wakil ketua : Sarimin  

Sekretaris  : Ahmad Buhari 

Wakil sekretaris : Marsudi 

Bendahara  : T. Sumpeno 

Koordinator bidang kegiatan  ; 

1. Kerukunan masyarakat    : Supardi 
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2. Hukum/ perUndang-Undangan   : Samad 

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)  : Ag. Poniran 

4. Peningkatan ekonomi kerakyatan   : H. Ahmadi 

5. Peningkatan sumber daya alam   : Sriyanto 

6. Komunikasi, masmedia dan informasi  : A. Rajio Sukendro 

4. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (LPKK) 

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Totokarto nomor : 

410/4/06/TT/10.07.2013/III/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang susunan 

pengurus Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (LPKK)  

sebagai berikut :  

Ketua  : Yamini  

Wakil ketua : Nowiyah 

Sekretaris  : Lisa Rahmawati 

Bendahara  : Rohimah 

Pokja 1 : Ketua  : Tosimi 

     Sekretasris :  Ida 

     Anggota :  1. Murni 

          2. Lasmini 

       3. Musiyah 

Pokja 2 :  Ketua  :  Siti Haihatun Hasanah 

     Sekretaris :  Siti Rodiah 

     Anggota :  1. Sulami 

       2. Winarti 

       3. Samiyem 

Pokja 3 :  Ketua  : Wiwik Sunarsih 

     Sekretaris :  Ernawati 
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     Anggota :  1. Muryati 

           2. Rokayah 

        3. Nuraini 

Pokja 4 :  Ketua  :  Suratinem 

     Sekretaris :  Rujiam 

     Anggota :  1. Satiyah 

       2. Suparmi 

       3. Sri Lestari 

5. Karang Taruna 

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Totokarto nomor : 

02/120/2012/IX/2014 tanggal 3 September 2014 tentang susunan pengurus 

Karang Taruna Desa Totokarto sebagai berikut :  

Ketua  : Sariyo 

Wakil Ketua : Sumarwan 

Sekretaris  : L. Andi Widarto 

Wakil Sekretaris : Ari Indrawan 

Bendahara  : Ngadiman 

Wakil Bendahara : Yunus 

Koordinator Bidang :  

- SDM      : Imam Surono 

- Pengembangan kelompok/ masyarakat : Gandung 

- Usaha Kesejahteraan Sosial   : Agus, Faturrahman 

- Pemberdayaan perempuan   : Suparmi, Nunin 

- Pembinaan rohani dan mental  : Mujadi 

- Olahraga dan seni budaya   : Dibyo Susilo, Wiwin 
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D. Pembangunan Yang Sudah Terealisasi Oleh Kepala Desa Totokarto 

1. Pembangunan Fisik 

- Penggerasan jalan onderlag 

- Penggerasan jalan subbase 

- Pembangunan gorong-gorong 

- Pembangunan MCK 

- Pembangunan Drainase 

- Pembangunan sumur bor 

- Pembangunan paving block 

- Pembangunan badan jalan 

- Pembangunan gardu/pos ronda 

- Pembangunan gapura gang 

- Pembangunan talud sungai 

- Pembangunan masjid dan mushola 

- Pembangunan posyandu 

- Pembangunan gedung TPA 

- Pembangunan gedung PAUD 

2. Pembangunan Nonfisik 

- Pengadaan group janeng 

- Pengadaan group robana 

- Pemberdayaan perikanan 

- Pembinaan pembuatan batu bata 

- Pemberdayaan tanaman nanas 

- Pembinaan lansia 

- Pembinaan ibu-ibu PKK dan pengajian rutin 



BAB IV 

 Prestasi Dan Hambatan Pemimpin Kepala Desa Perempuan 

 

 Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang gambaran Kepemimpinan 

Perempuan dalam kemajuan Desa Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu. 

 

1. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Perempuan Dalam Melaksanakan 

Tugasnya Untuk Kemajuan Desa Totokarto Kecamatan Adiluwih 

Kabupaten Pringsewu. 

 

Berbicara tentang kepemimpinan, tidak terlepas dari peran ideal 

seseorang dalam memimpin. Seorang pemimpin harus dapat menempatkan 

diri sebagai teladan, penasehat, pembimbing dan penyemangat bagi 

rakyatnya. Seorang pemimpin itu laksana seorang guru yang dengan telaten 

mendidik murid-muridnya untuk menjadikan manusia-manusia yang lebih 

baik. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Ki Hajar Dewantoro yaitu “ing 

ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tut wuri handayani” Ungkapan 

yang dilontarkan Ki Hajar Dewantara tersebut bermakna “Di depan memeberi 

teladan ditengah memeberi bimbingan atau motivasi, di belakang memeberi 

dorongan”. 

Kiprah perempuan dalam sejarah menorehkan hasil yang gemilang. 

Perempuan dipahami telah memberikan andil yang besar dalam bidang 

intelektual klasik. Banyak ditemukan guru-guru agama, perawi hadits, bahkan 

syufi perempuan. Siti Aisyah dikenal sebagai pembawa hadits yang sangat 

berarti, bahkan para sahabat Nabi belajar kepadanya. Dalam sejarah juga 

diketemukan sufi Rabi’ah Ai-Adalawiyah yang dalam maqam sufi dikenal 
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sebagai perempuan yang sangat berpengaruh di zamannya dengan segala 

kontroversi yang menyelimutinya. 

Di samping berperan dalam agen intelektual dan kemuliaan, 

perempuan memegang peran dalam proses dakwah Islam. Al-Qur’an sebagai 

sumber yang paling otoritatif dalam Islam, memberikan uraian yang panjang 

lebar , bahkan salah satunya merujuk langsung kepada perempuan (Surah An-

Nissa). Banyak ditemukan bahwa perempuan menjadi sebab turunnya ayat, 

baik kapasitas peringatan ataupun dalam kapasitas memberikan penjelasan. 

Pemerintah desa merupakan pemegang kendali dalam pembangunan 

di wilayah desa, oleh karena itu kepala desa beserta jajarannya merupakan 

penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan  dan roda pembangunan 

sehingga maju mundurnya pembangunan di desa tergantung dari kinerja 

pemerintahan desa dalam mempengaruhi masyarakatnya 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 kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. 

Kegiatan memberikan contoh atau lebih dikenal dengan keteladanan 

merupakan unsur yang memegang peranan penting dan sangat menentukan 

bagi berhasilnya seorang pemimpin dalam melaksanakan fungsi dan 
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tugasnya, sehingga bawahan  atau orang yang dipimpin dapat mengikuti apa 

yang dikehendaki dalam pelaksanaan tugasnya.  Hal ini dapat dilihat dari cara 

pembinaan yang dilakukan oleh kepala desa. 

Aktivitas untuk memberi tuntutan atau pembinaan merupakan salah 

satu unsur yang sangat penting dalam pembangunan baik untuk perangkat 

desa maupun untuk masyarakatnya. Tujuannya adalah agar perangkat desa 

atau masyarakatnya itu tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta 

timbul kemauan untuk mengerjakan sesuatu sesuai kehendak kepala desa. 

Bimbingan atau pembinaan dan pengarahan dapat diartikan sebagai 

rangkaian memelihara 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 tidak terlepas dari usaha mewujudkan tujuan negara atau cita-

cita bangsa Indonesia. 

Perkataan pembinaan ini mempunyai cangkupan yang cukup banyak, 

akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung  pembangunan yang merubah 

sesuatu sehingga menjadi baru yang mempunyai nilai lebih tinggi dan juga 

mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu usaha untuk membuat 

sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik, dan lebih 

bermanfaat. 

Aktivitas pembinaan yang dilakukan  oleh pemerintahan desa lebih 

bersifat penjelasan akan makna, maksud, tujuan, dan manfaat dari 

pelaksanaan pembangunan. Sebab sebagaimana pembangunan  akan 
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dilaksanakan harus lebih banyak dimusyawarahkan dengan warga. Melalui 

pembinaan inilah dibangkitkan semangat dan kemauan serta ditumbuhkan 

jiwa  membangun dalam diri masyarakat Desa Totokarto. Dalam melakukan 

altivitas pembinaan ini, aparatur desa menyatukan dirinya terhadap semua 

warga  di manapun dan dalam keadaan apapun dan tidak menciptakan batasan 

sosial, sehingga warga merasa menjadi satu dengan aparatur desa. Melalui 

perilaku seperti inilah pendekatan dan kebersamaan tercipta untuk membina 

masyarakat dalam pembangunan ke arah yang lebih baik. 

Cita-cita bangsa Indonesia yaitu terwujudnya bangsa yang maju, 

mandiri dan sejahtera. Salah satu bangsa yang maju yaitu adalah tersedia 

sarana dan prasarana dan pelayanan yang tersedia dari pemerintahan desa 

sehingga dapat menunjang kualitas sumber daya alam dan sumber daya 

manusia. Dengan tersedianya sumber daya alam dan pembinaan sumber daya 

manusia diharapkan mampu meningkatkan potensi dan kesejahteraan desa 

serta masyrakatnya. 

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (2) kepala desa sebagi pimpinan 

pemerintahan desa mempunyai kewenangan yaitu: 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. 

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. 

c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa. 

d. Menetapkan peraturan desa. 

e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa. 

f. Membina kehidupan masyarakat desa. 

g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. 
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h. Membina dan ubtuk meningkatkan perekonomian desa serta 

mengintregasikannyaagar mencapai perekonomian skala produktif 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. 

i. Mengembangkan sumber pendapatan desa. 

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara. 

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. 

l. Memanfaatkan tekhnologi tepat guna.  

m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 

n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, dan  

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan dari 

data-data yang diperoleh maka dapat dideskripsikan tentang kepemimpinan 

perempuan dalam kemajuan desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana, 

pelayanan pemerintah desa dalam melayani masyarakat, dan meningkatkan 

potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia untuk kemajuan desa 

dan mensejahterakan masyarakat. 

Seperti yang telah diungkapkan di atas, berbicara tentang 

kepemimpinan tidak terlepas dari peran ideal seseorang pemimpin.Pemimpin 

yang ideal adalah pemimpin yang bisa menempatkan dirinya sebagai contoh 

yang baik bagi bawahannya ataupun rakyatnya. Seperti halnya seorang kepala 

desa, dalam kepemimpinannya harus senantiasa memberikan contoh dan 

teladan yang baik untuk bawahan dan masyarakat yang dipimpin. Seperti 

halnya yang diungkapkan Ibu Sunarsih sebagai berikut: 

Menurut saya menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah, 

justru itu akan saya jadikan sebagai tantangan, khususnya bagi saya 

kaum gender. Saya sangat bangga dengan para kaum gender yang 

masih mau ikut berpartisipasi dibidang pemerintahan baik desa 

maupun tingkat tertinggi yaitu kepala negara. Kriteria yang harus ada 
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dalam jiwa seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat amanah 

sehingganya akan selalu menjalankan amanat yang diberikan oleh 

masyarakat dengan baik, menjaga kepercayaan, memberikan 

pelayanan dengan ikhlas dan baik, serta bijak dalam menentukan 

keputusan dan melihat situasi ataupun keadaan masyarakatnya dengan 

bijak, selalu terbuka dengan segala kritik ataupun masukan dari 

masyarakat maupun bawahannya. Dan yang paling penting jujur serta 

adil adalah kunci utama juga sebagai seorang pemimpin.Terkait 

dengan peran seorangpemimpin harus selalu mengayomi 

masyarakatnya dan mendengarkan segala aspirasi yang ada demi 

untuk kebaikan desa dan kesejahteraan bersama, begitu juga 

pelayanan yang saya terapkan bahwasannya saya sendiri selaku kepala 

desa dan aparat desa lainnya harus menerapkan sifat ramah dalam 

melayani masyarakat yang datang ke balaidesa.
1
 

  

Berdasarkan yang diungkapkan oleh kepala desa, menjelaskan bahwa 

beliau bangga menjadi seorang pemimpin desa, dengan status gendernya 

karena untuk menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah, dengan 

kesibukannya menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya dan menjadi seorang 

istri bagi suaminya tentu beliau mempunyai tanggung jawab yang besar untuk 

keluarganya, begitu juga dengan kedudukannya sebagai kepala desa 

Totokarto saat ini.  

Dengan menjabatnya Ibu Sunarsih sebagai pemimpin desa, secara 

tidak langsung beliau sudah mengangkat derajat kaum perempuan yang di 

luar sana masih banyak orang beranggapan bahwa perempuan tidak pantas 

menjadi seorang pemimpin. Namun semakin dengan berkembangnya zaman 

sekarang sosok perempuan sudah dianggap dan dihargai dalam dunia politik 

ataupun birokrasi. 

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu tokoh pemuda Desa 

Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu sebagai berikut: 

                                                             
1
 Sunarsih, Kepala Desa Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, 

wawancara pribadi, 11 September 2017.  
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Peran ibu menurut saya sudah cukup sebagai seorang pemimpin, 

karena beliau juga kalau di masyarakat orangnya terkenal familiar, 

ramah dan pelayanannya juga baik di balaidesa.
2
 

 

Berdasarkan keterangan dari masyarakat yang sudah peneliti 

wawancarai, menunjukkan bahwa Ibu Sunarsih dikenal sebagai pemimpin 

yang terkenal ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

datang ke kantor balaidesa untuk mengurus keperluan yang bersangkutan 

dengan izin kepala desa atau urusan lainnya. 

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia pemerintah desa 

merupakan unit pemerintahan terendah yang berhubungan langsung dengan 

kehidupan masyarakat. Pemerintahan desa diselenggarakan di bawah 

pimpinan seorang kepala desa beserta perangkat desa. Kepala desa 

merupakan seorang yang telah dipilih secara demokratis melalui pemilihan 

langsung oleh masyarakat desa yang telah memiliki hak suara berdasarkan 

peraturan yang ada, setelah terpilih dan di lantik oleh Bupati selanjutnya 

kepala desa dapat menunjuk dan  mengangkat beberapa masyarakat desa yang 

dianggap dapat membantu dan menjalankan pemerintah desa sebagai 

perangkat desa. 

Seorang pemimpin yang ideal harus senantiasa memberikan motivasi 

bagi masyarakat yang dipimpin demi baiknya desa, memotivasi masyarakat 

untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakatnya. Seorang kepala desa juga harus mampu berperan dalam 

melayani masyarakatnya baik secara fisik maupun nonfisik. Hal seperti ini 

yang di ungkapkan Ibu Sunarsih sebagai berikut: 

                                                             
2
 Loli Anggita, Tokoh Pemuda Desa Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu, wawancara pribadi, 06 Agustus 2017.  



88 
 

Cara saya meyakinkan masyarakat yang pertama, saya melakukan 

pendekatan dengan masyarakat di desa, dan saya memberikan 

motivasi terkait dengan kepemimpinan gender bahwasannya seorang 

gender juga mampu mengemban amanat yang diberikan oleh 

masyarakat, dan yang ke 2 saya membuktikan bahwa siapa saja 

layak menjadi seorang pemimpin terkait laki-laki ataupun 

perempuan. Dengan bekal kemampuan dan keahlian serta niat saya 

untuk berupaya memberikan keyakinan terhadap masyarakat yang 

sesuai dengan program yang ada di pemerintahan dan kebutuhan 

masyarakat di desa yang saya pimpin.
3
 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh masyarakat terkait dengan kinerja 

Ibu Sunarsih sebagai berikut: 

kinerja ibu sunarsih sudah bagus kok mbak, kalau saya lihat sudah 

ada kemajuan di desa ini, seperti pembangunan balaidesa, 

pembangunan jalan di gang-gang dan lainnya, beliau juga selalu 

terbuka dalam melayani aspirasi masyarakat, mengayomi dan 

memberikan motivasi dan ajakan dalam hal positif sering 

disampaikan oleh beliau dalam kegiatan pengajian rutin yang 

diadakan di desa atau pada kumpulan tertentu.
4
 

 

Berdasarkan keterangan dari masyarakat kinerja Ibu Sunarsih sudah 

diakui berjalan dengan baik, apalagi dengan beliau yang memang 

menerapkan keterbukaan dan ramah dalam melayani masyarakat, dengan 

keterbukaan itulah maka hubungan antara kepala desa, aparatur desa maupun 

masyarakatnya akan berjalan baik dan akan lebih mudah dalam menjalankan 

pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya semangat dan motivasi dari 

pemimpin maka masyarakat akan senantiasa berpartisipasi dalam kegiatan 

ataupun program yang diadakan oleh kepala desa, misalnya saja dalam bidang 

pelayanan dan pembagunan. Pada dasarnya pelayanan merupakan suatu tugas  

dari suatu pemerintahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah 

                                                             
3
Ibid, Sunarsih. 

4
 Rani Septiani, masyarakat Desa Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, 

wawancara pribadi, 06 Agustus 2017.  



89 
 

sampai ke pemerintahan terendah yaitu pemerintah desa. Pelayanan 

merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membantu, menyiapkan, mengurus 

baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak yang lain, dalam hal 

ini yaitu pemerintahan desa ke masyarakat ataupun sebaliknya. 

Dalam bidang pembangunan  yang diberikan pemerintah desa untuk 

masyarakat yaitu meliputi pembangunan fisik dan nonfisik. Pembangunan 

fisik meliputi pembangunan jalan di gang-gang, pembangunan talud, 

pembangunan saluran irigasi dan pembangunan tempat beribadah.Selain itu 

pembangunan nonfisik yaitu pelatihan-pelatihan yang diberikan masyarakat 

dengan bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia agar lebih 

berpotensi dan mempunyai keahlian dibidang yang sudah ditentukan 

berdasarkan kemampuan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Seperti yang 

diungkapkan Ibu Sunarsih terkait hal tersebut sebagai berikut: 

Peran kami di bidang pembangunan kami lakukan yang pertama, 

musyawarah dusun yang disitu merupakan upaya untuk menyerap 

aspiraasi masyarakat untuk membangun keinginan masyrakat, 

contohnya pembangunan jalan, pembangunan tempat-tempat ibadah, 

selain itu kami ada pembangunan sumber daya manusianya yaitu 

dengan mengadakan pelatihan, karena anggaran desa 70% diberikan 

untuk pembangunan fisik dan 30% untuk sumber daya manusia, 

diberikan bisa dalam bentuk pelatihan dan pengembangan sesuai 

dengan potensi yang ada di masyarakat.
5
 

 

Dari keterangan kepala desa terkait pelayanan dan pembangunan 

bahwa peran kepala desa perempuan dalam menentukan program-program di 

dari aspirasi masyarakat yang di dapat dari musyawarah desa, dari 

                                                             
5
 Ibid, Sunarsih. 
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musyawarah itulah di bentuklah program-program yang sesuai dengan 

keinginan masyarakat desa serta disetujui oleh kepala desa dan BPD. 

Berdasarkan keterangan kepala desa, diperkuat juga keterangan dari 

aparatur desa yang memaparkan program-program yang sudah dibuat sebagai 

berikut: 

Jelas saya mengetahui, karena berkaitan dengan semua program yang 

memang sudah dibuat, harus melalui musyawarah.Dan dengan 

diadakannya musyawarah itulah yang melibatkan langsung kepala 

desa, aparat desa, dan masyarakat yang dipimpin.Jadi dalam 

menentukan program kerja atau peraturan kami menerapkan 

keterbukaan antara kepala desa, aparatur desa dan masyarakat agar 

terciptanya kesejahteraan bersama.
6
 

 

Berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang 

menjelaskan tentang khalifah yang menegakkan kebeneran karena Allah, 

terdapat pada Q.S Al-Maidah ayat 8, sebagai berikut: 

                               

                                  

 

 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 

adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 

lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
Sadilan, Sekertaris Desa Totokarto Kecamatan  Adiluwih Kabupaten Pringsewu, 11 

September 2017. 
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 Q.S An-Nissa Ayat 135. 

 

                                  

                                        

                 

 

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 

penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 

atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih 

tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 

menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau 

enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala 

apa yang kamu kerjakan. 

 

 

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut menafsirkan bahwa jadilah 

kalian sebagai penegak kebenaran karena Allah SWT, bukan karena manusia 

atau mencari popularitas. Dan jadilah kalian “menjadi saksi dengan adil”. 

Maksudnya, secara adil dan bukan secara curang.
7
 

Dan juga tegakkanlah kebenaran itu terhadap orang lain dengan cara 

menyuruh mereka melakukan yang ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran, 

dalam rangka mencari ridho Allah SWT.  Kesaksian disini yang dimaksud 

menyatakan kebenaran kepada hakim,supaya diputusakn hukum berdasarkan 

kebenaran itu. Atau, hakim itulah yang menyatakan keberan dengan 

memutuskan atau mengakuinya bagi yang melakukan kebenaran. Jadi, pada 

dasarnya ialah berlaku adil tanpa berat sebelah, baik terhadap orang yang 

                                                             
7
 DR. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Labaabut Tafsir 

Min Ibni Katsiir, Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo, Kairo, 1994, hal 57.  
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disaksikan maupun peristiwa yang disaksikan, tak boleh berat sebelah, baik 

karena kerabat, harta ataupun pangkat, dan tidak boleh meninggalkan 

keadilan, baik karena kefakiran atau kemiskinan. 

Jadi keadilan adalah neraca kebenaran. Sebab, manakala terjadi 

ketidakadilan pada suatu umat, apapun sebabnya, maka akan lenyap 

kepercayaan umum, dan tersebarlah berbagai macam kerusakan dan terpecah 

belahlah segala hubungan dalam masyarakat. Sejak itu, tidak lama Allah pasti 

menimpakan atas umat itu, termasuk beberapa hambaNya yang paling daekat 

dengan keadilan sekalipun, tetap ikut merasakan bencana dan hukuman 

tuhan.Memang begitu sunatullah, baik yang terhadap bangsa-bangsa kini 

maupun dahulu.Tetapi, manusia rupanya tidak mau mengerti. 

Dari penjelasan ayat di atas berkaitan dengan pemerintahan desa 

bahwa sebagai pemimpin harus menjadi penegak kebenaran karena Allah, 

menjadi saksi dan hakim yang menayatakan kebenaran berdasarkan fakta, 

tidak berat sebelah karena kerabat, uang ataupun jabatan. 

2. Faktor Penghambat Kepala Desa Perempuan Dalam Pelaksanaan 

Program Pembangunan Dan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Desa 

Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

 

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan tidak hanya merupakan 

usaha pemerintah semata atau masyarakat saja, akan tetapi suatu kegiatan 

bersama yang hasilnya diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan 

kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pembangunan di 

desa merupakan cermin dari keberhasilan pembangunan nasional, kerena itu 

titik berat pembangunan nasional diletakkan pada pembangunan desa. Namun 
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demikian, peran serta masyarakat dalam proses pembangunan tentunya 

banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatannya dalam 

pembangunan yaitu berupa faktor penghambat dan faktor pendukung. 

Superioritas terhadap laki-laki bukan berarti penghalang besar bagi 

perempuan untuk terus menerus mengembangkan kemampuannya. Dewasa 

ini superioritas tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Artinya, tidak setiap 

laki-laki pasti bisa lebih berkualitas dari perempuan. Zaman telah berubah, 

sekarang semakin banyak perempuan yang memiliki potensi dan bisa 

melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya dan harus menjadi 

milik laki-laki. Banyak perempuan diberbagai ruang kehidupan yang mampu 

tampil dalam peran kepemimpinan domestic maupun publik.  

Adapun perkembangan pemimpin perempuan Desa Totokarto saat 

kepemimpinannya sebagai berikut: 

- Bidang Agama : terealisasinya pembangunan masjid, 

pembangunan mushola, pembangunan gedung TPA, dan 

pembinaan pengajian rutin. 

- Bidang Pendidikan : terealisasinya pembangunan gedung PAUD. 

- Bidang Sosial : pembinaan lansia (pemberian pelayanan kesehatan 

khusus), pemberian santunan kepada fakir miskin, anak yatim 

piatu, dan janda. 

- Bidang Budaya : pembentukan group rabana dan group janeng. 

- Bidang SDM : pembinaan ibu-ibu PKK, pemberian pelatihan 

kepada masyarakat terkait potensi yang dimiliki sesuai bidang. 
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- Bidang Ekonomi : budi daya perikanan, budi daya nanas, 

pembuatan batu bata. 

- Bidang Infrastruktur : terealisasinya pembangunan jalan onderlag, 

jalan subbase, gorong-gorong, talud, saluran air, MCK, sumur bor, 

paving block, badan jalan, tapal batas pekon, gardu/pos ronda, 

gapura gang, talud sungai, gedung posyandu, gedung balai desa, 

dan gedung balai pertermuan. 

a. Faktor Pendukung 

Timbulnya partisipasi merupakan ekspresi dari perilaku manusia itu 

sendiri untuk melakukan tindakan dan terlibat di dalam suatu kegiatan. 

Pelaksanaan pembangunan merupakan perwujudan dari perilaku yang 

didorong adanya faktor utama yang mendukung, salah satunya adalah 

kemauan.Kemauan dari dalam masyarakat itulah yang sebenarnya 

mendorong seseorang untuk dapat terlibat di dalam suatu kegiatan 

pembangunan apalagi keghiatan pembangunan tersebut merupakan 

kebutuhan dan menjadi prioritas mereka sebagai masyarakat 

setempat.Sehingga mereka tergerak untuk terlibat di dalam kegiatan 

pembangunan tersebut. 

Keikutsertaan dalam kegiatan pembangunan tidak hanya timbul 

begitu saja akan tetapi karena ada yang mendorongnya untuk turut 

berpartisipasi. Dalam menumbuhkan semangat untuk melakukan 

partisipasi atau peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, 

selain adanya unsur kemauan, salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu 

adanya sumbangan dan dukungan dari masyarakat itu sendiri untuk 
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terlibat langsung dalam pencapaian tujuan dan keberadaan pembangunan 

itu sendiri. Adapun beberapa faktor sebagai berikut: 

1) Sumbangan dan Dukungan Masyarakat 

Dalam upaya menggerakkan program pelayanan dan 

pembangunan, dukungan merupakan salah satu penggerak utama yang 

menentukan dalam penyelenggaraan program pelayanan dan 

pembangunan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa 

pembangunan tanpa didorong oleh sumbangan dan dukungan yang 

memadai prosesnya akan pincang dan hal ini merupakan fenomena 

umum yang dialami setiap daerah tidak terkecuali Desa Totokarto.  

Dalam menumbuhkan semangat untuk melakukan partisipasi atau 

peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, selain 

dibutuhkan adanya berupa sumbangan, dukungan yang kuat dari 

masyarakat dan pemerintah desa untuk turut serta diperlukan dalam 

pelayanan dan pembangunan.Oleh karena itu, keseluruhan unsur 

tersebut terlibat secara langsung dalam pencapaian tujuan dan 

keberadaan pembangunan itu sendiri. 

Dusseldrop, mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan 

partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga negara masyarakat 

berupa: 

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat. 

2. Melibatkan daripada kegiatan diskusi kelompok. 

3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan, oraganisasi untuk 

menggerakkan partisipasi masyarakat lain. 

4. Sumber daya masyarakat. 
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5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. 

6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan 

masyarakatnya.
8
 

Sejalan dengan teori diatas, salah satu bentuk dari partisipasi 

masyarakat yaitu berupa sumber daya manusianya. Hal tersebut sangat 

penting mengingat masyarakat merupakan kunci utama dalam setiap 

pembangunan salah satunya ditentukan dari keikutsertaan masyarakat 

dalam program-program yang telah dibuat bersama melalui 

kesepakatan (musyawarah). Seperti yang telah diungkapkan kepala 

desa terkait hal tersebut sebagai berikut: 

Terkait dengan kegiatan pembangunan yang kami lakukan di 

desa ini, tentu saja masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan 

pembangunan tersebut, sebab keberhasilan pembangunan tersebut 

tidak lepas dari gotong royong masyarakat desa, selain itu juga 

karena keterkaitan dana memang bentuk swadaya masyarakat yaitu 

keterlibatan masyarakat secara langsung untuk bisa membangun 

desa. Adapun dana yang kami dapat ada pula yang memang dari 

sumbangan masyarakat untuk memenuhi sarana dan prasaran yang 

dibutuhkan. Jadi saya sangat senang jika masyarakat mempunyai 

kemauan dan partisipasi yang tinggi dalam setiap program yang saya 

buat. Alhamdulillah hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan.
9
 

 

2) Kesadaran Masyarakat 

Keikutsertaan dalam proses pembangunan bukan timbul 

begitu saja akan tetapi karena ada yang mendorongnya untuk 

berpartisipasi. Salah satu diantaranya dalah faktor kesadaran 

masyarakat itu sendiri. 

                                                             
8
 Aprillia Theresia, Krisnha dkk, Pembangunan Berbasis Masyarakat, Bandung 

Alfabet:2015, hal 200.  
9
  Ibid, Sunarsih. 
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Proses dari pembangunan di dasa tidak hanya membutuhkan 

tanggung jawab bersama akan tetapi dibutuhkan faktor kemauan 

untuk ikut langsung menyelesaikan pembangunan yang ada. Sesuai 

dengan pernyataan tersebut seperti yang telah dikemukakan oleh 

Verhangen sebagai berikut, sebagai suatu kegiatan partisipasi 

merupakan bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang 

berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, 

manfaat.Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut dilandasi 

oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan.
10

 

Hal ini dimaksud agar apa yang menjadi cita-cita 

pembangunan dapat tercapai yakni memberikan hidup sejahtera 

kepada semua masyarakat, demikian pula halnya dengan warga 

masyarakat Desa Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu. Dalam pembangunan jalan, talud, saluran irigasi, 

pembangunan tempat beribadah, kantor balaidesa serta pembuatan 

sumur bor, kesadaran atau tingkat kemauan masyarakat setempat 

untuk mendukung pembangunan tersebut terbilang sudah baik, 

merupakan salah satu bukti bahwa adanya kesadaran masyarakat 

untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. 

Terjadinya pembangunan yang ada di desa tidak terlepas 

dari campur tangan masyarakat itu sendiri.Pembangunan 

infrastruktur yang baik turut memicu lajunya pertumbuhan ekonomi 

                                                             
10

 Ibid, Aprillia Theresia, Krisnha dkk, h.197.  
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utamanya bagi masyarakat yang mempunyai pekerjaan sebagai 

petani. 

Kesadaran atau kemauan masyarakat Desa Totokarto dalam 

pembangunan jalan baru juga salah satunya terlihat dari sikap 

masyarakat yang pada awalnya tidak begitu merespon 

pembangunan jalan tersebut.Akan tetapi dengan upaya yang 

dilakukan dengan melalui pendekatan kekeluargaan antara 

pemerintah desa dengan masyarakat maka perlahan keamauan 

untuk ikut terlibat dalam pembangunan tersebut mulai mendapat 

respon ditengah masyarakat. 

Adanya dampak yang timbul dari pembangunan jalan 

tersebut adalah mempermudah pengangkutan hasil bumi, sebagai 

jalan pintas bagi anak sekolah mengingat jalan tersebut merupakan 

jalan strategis untuk dilalui, serta masyarakat yang pada awalnya 

harus menempuh perjalanan sejauh 3km kini dengan jalan tersebut 

bisa ditempuh dengan jarak 1,5 km.Dengan adanya dampak tersebut 

masyarakat sekitar merasa bahwa ada kemudahan dari akses jalan 

tersebut. 

b. Faktor Penghambat 

perempuan sebagai pemimpin tidak jarang menghadapi banyak hambatan 

yang berasal dari sikap budaya masyarakat yang keberatan, mengingat 

bahwa laki-laki berfungsi sebagai pelindung perempuan. Begitu pula 

hambatan fisik perempuan yang dianggap tidak mampu melaksanakan 
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tugfas-tugas berat. Untuk lebih jelas, Ibrahim menguraikan beberapa 

hambatan yang muncul dari kepemimpinann perempuan sebagai berikut
11

: 

a. Hambatan Fisik. 

b. Hambatan Teologis 

c. Hambatan Sosial Budaya 

d. Hambatan Sikap Pandang 

e. Hambatan Historis 

Adapun Faktor yang menjadi penghambat bagi pemimpin perempuan Desa 

Totokarto dalam menjalankan program-programnya sebagai berikut: 

1) Dana Desa 

Pentingnya kesadaran serta tanggung jawab sebagai manusia yang 

hidup ditengah masyarakat diharapkan mampu meningkatkan 

partisipasinya terkhusus dalam bidang pembangunan. Sehubungan dalam 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan, salah satu bentuk kepedulian 

pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya 

anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam bentuk 

Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu 

proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya 

ADD. 

Maksud pemberian ADD adalah sebagai bantuan simulan atau 

dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program 

Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong 

royong masayarakat. Akan tetapi, dana desa juga dapat menjadi faktor 

                                                             
11

 Gurniwan Kamil Pasya, Mengutip Pendapatnya Ibrahim, Peranan Wanita Dalam 

Kepemimpinan dan Politik, UPI, h.9.  
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yang mampu mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 

terkait penapatan desa merupakan faktor yang sangat penting untuk 

mendukung jalannya proses penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai 

berikut: 

a. Pendapatan asli desa berasal dari atas hasil usaha, hasil asset, 

swadaya, partisipasi, gotong royong dan pendapatan asli desa 

lainnya. 

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

Kabupaten/Kota. 

d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana 

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. 

e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota. 

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. 

g. Lain-lain pendapatan desa yang sah. 

 

Dari sumber-sumber pendapatan desa tersebut pendapatan desa 

yang terbentuk Alokasi Dana Desa menjadi pendapatan yang menopang 

pemerintahan desa, sementara itu untuk pendapatan asli desa dapat 

dikatakan sangat terbatas jumlahnya.Oleh karena itu pemerintahan desa 

sangatlah membutuhkan sumber pendapatan selain dari sumber 

pendapatan asli desa tersebut. 

2) Sumber Daya Manusia 
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Pendidikan merupakan cermin keadaan penduduk suatu desa yang 

mempengaruhi terhadap daya pandang dan berdampak pada perilaku atau 

cara membangun desa. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya 

berbagai perubahan di muka bumi ini adalah karaena faktor 

pendidikan.Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan dan partisipasi 

masyarakat pembangunan, maka kenyataan menunjukkan adanya 

hubungan yang erat. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang 

tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-

kegiatan pembangunan yang dilakukan, sedangkan bagi masyarakat yang 

memiliki tingkat pendidikan yang rendah biasanya mempunyai perhatian 

yang rendah pula dalam proses pembangunan.  

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Totokarto 

menjadi kendala bagi pencapaian program pembangunan. Pengembangan 

pola pikir masyarakat sangat terbatas terhadap program-program yang 

dilaksanakan oleh pemerintah desa, misalnya penyuluhan tentang 

peraturan perundang-unangan, tata cara pelaksanaan pembangunan 

partisipatif dan lainnya., daya serap masyarakat sangat lemah sehingga 

hasil dari penyuluhan tersebut tidak mencapai hasil yang maksimal. 

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa salah satunya berdampak 

pada kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat di bidang 

pembangunan nonfisik. 

Seperti yang diungkapkan kepala desa sebagai berikut terkait: 

Tidak ada yang sempurna sehingga terkait sebuah perjuangan 

hambatan itu pasti ada, terkait tentang hambatan secara 
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menyeluruh kami adakan pendampingan serta  petunjuk teknis 

ataupun petunjuk pendampingan pelaksanaan. Upaya kami untuk 

selalu mensosialisasikan dari apa yang menjadi tugas dan fungsi 

kami, namun  keterbatasan sumber daya manusianya, sehingga apa 

yang kami sampaikan tidak sepenuhnya bisa terserap oleh 

masyarakat, sehingga terjadi miskomunikasi serta tidak 

sepenuhnya terealisasi. Padahal kami sudah berusaha semaksimal 

mungkin untuk memberikan sosialisai dan pelayanan baik secara 

fisik dan sumber dayanya. Terlepas dari sumber daya manusia 

yang memang masih rendah, untuk sarana dan prsana kami 

memang ingin merealisasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat 

namun yang menjadi benturan adalah anggaran desa yang terbatas 

dan harus diselesaikan pada saat itu juga, sementara pendampingan 

kami melaui pemerintah daerah ataupun propinsi dari setiap apa 

yang menjadi usulan kami juga tidak sepenuhnya terealisasi pada 

saat kami mengusulkan, sifatnya karena pemerintah juga membagi 

dari sejumlah anggran untuk kebutuhan masyarkat desa di daerah 

yang dipimpin.
12

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat bahwa tingkat 

pendidikan seseorang lebih cukup maka kontribusinya terhadap 

pembangunan juga akan lebih banyak dibandungkan dengan mereka 

yang memiliki tingkat pendidikan yang relative rendah. 

 

                                                             
12

 Ibid, Sunarsih. 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian bab IV yang menyajikan hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai Kepemimpinan Perempuan Dalam Kemajuan Desa 

Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu disimpulkan bahwa: 

1. Keberhasilan proses pembangunan tidak dapat dipisahkan dari peran 

pemerintah desa serta partisipasi masyarakat desa. Adanya hal tersebut 

dapat mempengaruhi proses setiap program-program kepala desa untuk 

kemajuan desa. Berbicara tentang kepemimpinan tidak terlepas dari peran 

ideal seorang dalam memimpin, menjabatnya Ibu Sunarsih sebagai 

pemimpin desa, secara tidak langsung beliau sudah mengangkat derajat 

kaum perempuan. Ibu Sunarsih dikenal sebagai pemimpin yang ramah, 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, memotivasi bawahan 

dan masyarakatnya dalam keikutsertaan dalam program kepala desa, dan 

mengutamakan keterbukaan.  Dilihat dari kaemajuan desa, dalam 

kepemimpinannya, Ibu Sunarsih sudah memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dalam pembangunan fisik diantaranya menyediakan sarana 

dan prasarana yang meliputi pembangunan jalan yang rusak atau 

pembangunan jalan alternative, pembangunan talud, pembangunan tempat 

ibadah, puskesdes, kantor kepala desa, balaipertemuan dan masih banyak 

lagi. Selain itu pembangunan nonfisik meliputi memberikan pelatihan-

pelatihan kepada masyarakat terkait dengan potensi yang dimiliki 



104 
 

masyarakat (perbedayaan ikan, batu bata, pekebunan, pertanian dan lain-

lain), selain itu juga beliau menggerakkan pengajian ibu-ibu pkk yang 

selalu rutin diadakan satu minngu sekali. 

2. Keberhasilan pelayanan dan pembangunan sarana dan prasarana di Desa 

Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dipengaruhi oleh 

beberapa faktor baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat. 

- Faktor yang menjadi pendukung terkait pelayanan dan pembangunan 

sarana dan prasana meliputi sumbangan dan dukungan masyarakat 

serta adanya kesadaran dari masyarakat Desa Totokarto untuk 

berpartisipasi dalam setiap program yang dibuat oleh pemerintah desa 

melalui kesepakatan bersama (musyawarah), hal tersebut sangat 

penting bagi keberhasilan program-program pemerintahan desa. 

- Faktor yang menjadi penghambat dalam proses pelayanan dan 

pembangunan di Desa Totokarto meliputi dana desa dan sumber daya 

manusia, kurangnya dana desa mampu menjadi dampak negative 

dalam proses pembangunan, dampak yang ditimbulkan bisa saja 

terhambatnya proses pembangunan sarana dan prasarana yang 

seharusnya sudah terealisasi malah sebaliknya, terkait rendahnya 

sumber daya manusia juga berdampak pada keberhasilan pencapaian 

program-program pembangunan dan kurangnya kesadaran masyarakat 

dalam program pembangunan. 

 

 



105 
 

B. Saran 

Saran dari penelitian yang terkait dengan judul Kepemimpinan Perempuan 

Dalam Kemajuan Desa Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu 

sebagai berikut: 

1. Sumber daya manusia di Desa Totokarto perlu ditingkatkan agar 

keberhasilan program-program pemerintahan terkait kemajuan desa 

berjalan dengan apa yang diharapkan mengingat sangat pentingnya peran, 

respon dan kesadaran masyarakat dalam setiap program pemerintah. 

2. Pemerintah desa perlu memberikan pelatihan dan pemahaman kepada 

masyarakat terkait sumber daya manusia mengingat potensi yang dimiliki 

masyarakat masih rendah.  
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