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ABSTRAK

PERAN MANTAN KEPALA DESA DALAM KEPEMIMPINAN DESA PRIODE
2013-2018

(Study Kasus Didesa Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)

Oleh
TESAR

Dalam pemilihan kepala desa disebutkan sistem pemerintahan yang demokratis,
yakni pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, setiap
warga masyarakat memiliki hak yang sama untuk memilih serta dipilih menjadi kepala
desa. Berdasarkan konsep demokrasi tersebut desa Soponyono memang telah
menetapkan sistem demokrasi. Namun, pada kenyataannya jabatan kepala desa
Soponyono tidak lepas dari keluarga mantan kepala desa. Mulai dari kepala desa yang
terdahulu hingga yang sedang menjabat. Mantan kepala desa memiliki pengaruh yang
besar terhadap jalannya pemerintahan desa, secara struktur desa Soponyono telah
menjalankan sistem demokrasi, namun secara budaya sistem pemerintahannya masih
dipengaruhi oleh suatu sistem kerabat. Jabatan kepala desa seolah diwariskan kepada
keluarga kepala desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana; (1)
Posisi mantan kepala desa dalam relasi kepemimpinan di Desa Soponyono, (2) Peran
mantan kepala desa terhadap kebijakan dan kepemimpinan di Desa Soponyono, (3)
dampaknya terhadap kekuasaan dan kepemimpinan di Desa Soponyono.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah keluarga
mantan kepala desa di desa Soponyono. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6
orang yang terdiri dari perangkat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, serta warga
masyarakat. Adapun tujuan dalam penelitian yaitu untuk mengetahui; (1) Posisi mantan
kepala desa dalam relasi kepemimpinan di Desa Soponyono. (2) Peran mantan kepala
desa terhadap kebijakan dan kepemimpinan di Desa Soponyono. (3) Dampaknya
terhadap kekuasaan dan kepemimpinan di Desa Soponyono.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah: (1) Mantan kepala desa memiliki relasi
kepemimpinan dalam pemerintahan desa yang sangat baik. Pengaruhnya sangat besar
dalam pemerintahan di desa Soponyono. Berakhirnya masa jabatan sebagai kepala desa
bukan berarti mantan kepala desa tersebut tidak dapat menjalankan kekuasaannya di
desa.Hal ini didukung dengan adanya jabatan ketua BPD yang dijabat oleh beliau.
Ketua BPD memiliki peran yang penting dalam pemerintahan desa yaitu sebagai badan
otonom di desa. (2) Pengaruh mantan kepala desa yang diberikan terhadap kebijakan
pemerintahan desa dilakukan melalui perantara. Pengaruhnya dilakukan melalui
anggota keluarganya yang juga menduduki jabatan sebagai kepala desa dan perangkat
desa yang lain (3) Keluarga mantan kepala desa ini mempertahankan kekuasaannya
dengan cara menduduki jabatan penting di desa seperti kepala desa, perangkat
desa(kaur umum) serta ketua BPD.
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MOTTO

                    
...

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

(Nya), dan pemimpin di antara kamu ... …” (Q.S. Aln- Nisa Ayat 59).1
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CV Mahkota Surabaya, Yayasan Penterjemah Al-Qur’an, 1989), h 421.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penulis akan memberi penegasan mengenai judul penelitian ini secara rinci

sehingga dapat dimengerti dan diminati untuk dibahas oleh pembaca.

Peran (Role) Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat

dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi1. Dalam penelitian

ini yang dimaksud dengan peran adalah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh

mantan kepala desa dalam pemerintahan desa serta peran mantan kepala desa

dalam mempengaruhi keluarganya. Keterlibatan keluarga dalam pemerintahan

desa merupakan peran besar yang dilakukan oleh mantan kepala desa dalam

mempertahankan kekuasaannya sehingga mereka dapat mengendalikan jalannya

pemerintahan desa. Mantan adalah bekas pemangku jabatan (kedudukan)2, artinya

mantan kepala desa dalam penelitian ini adalah seseorang yang telah habis masa

jabatannya sebagai kepala desa, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

mantan kepala desa yang masih memiliki hubungan dengan kepemimpinan di

desa serta memiliki hubungan dengan kepala desa yang sedang menjabat. Mantan

kepala desa yang masih sangat berperan dalam kepemimpinan di desa ini berusia

sekitar 58 tahun, ia menjabat sebagai kepala desa selama 2 periode. Mantan

kepala desa ini masih

1Soerjono, Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta , PT Raja Grafindo Persada,
2006), h 213.

2 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2, balai pustaka, 1997, h 751
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aktif dalam pemerintahan desa dengan mengikuti berbagai kegiatan di desa, selain

itu dia juga merupakan kakak dari kepala desa yang sedang menjabat sekarang ini.

Keluarga dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki hubungan dengan

mantan kepala desa serta kepala desa. selain itu ada juga keluarga yang terlibat

dalam pemerintahan desa yang tidak lain adalah keponakan dari mantan kepala

desa serta kepala desa. Keluarga kepala desa ini pada dasarnya adalah keluarga

yang memiliki hubungan dengan kepemimpinan desa.

Kepemimpinan berasal dari Bahasa Inggris leader yang memiliki arti

pemimpin atau tokoh, selain itu pemimpin juga memiliki arti secara luas meliputi

proses mempengaruhidalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku

pengikut atau anggota untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki

kelompok dan budayanya3. Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu

terapan dari ilmu-ilmu social, sebab prinsip-prinsip dan rumusannya diharapkan

dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Ada banyak definisi

kepemimpinan yang dikemukakan oleh para pakar menurut sudut pandang

masing-masing, definisi-definisi tersebut menunjukkan adanya beberapa

kesamaan. Definisi Kepemimpinan menurut Tead dkk adalah kegiatan atau seni

mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada

kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-

tujuan yang diinginkan kelompok4. Kepemimpinan menurut Young lebih terarah

dan terperinci dari definisi sebelumnya. Menurutnya kepemimpinan adalah bentuk

dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau

3 Kartini, kartono. Pemimpin dan kepemimpinan. (Jakarta, Raja wali pers, 2010), h 9
4 Ibid h 13
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mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh

kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus5.

Dalam teori kepribadian menurut Moejiono memandang bahwa kepemimpinan

tersebut sebenarnya sebagai akibat pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin

memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan

pengikutnya6. Para ahli teori sukarela (compliance induction theorist) cenderung

memandang kepemimpinan sebagai pemaksaan atau pendesakan pengaruh secara

tidak langsung dan sebagai sarana untuk membentuk kelompok sesuai dengan

keinginan pemimpin.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis begitu pentingnya judul ini untuk diteliti adalah sebagai

berikut :

1. Peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi ini karena untuk mengetahui

peran mantan kepala desa dalam membangun relasi dan mempengaruhi

masyarakat serta bagaimana cara mantan kepala desa melanggengkan

kekuasaan dalam sistem pemerintahan desa, di desa Soponyono

Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

2. Menarik untuk diteliti karena judul yang penulis angkat, erat kaitannya

dengan jurusan yang penulis tekuni yakni Pemikiran Politik Islam, serta

memperkaya khasanah ilmu penulis mengenai sistem pemerintahan yang

ada didesa.

5 Ibid h 14
6 Imam, Mujiono. Kepemimpinan dan Keorganisasian. (Yogyakarta, UII Press, 2002),

h24
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3. Penelitian ini didukung dengan sarana dan prasarana serta literatur yang

memadai sehingga memungkinkan penelitian ini dapat diselesaikan

sesuai dengan waktu yang direncanakan.

C. Latar Belakang Masalah

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal hidup bergotong-

royong, adat istiadat yang sama, tata norma dan mempunyai tata cara sendiri

dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Di samping itu, umumnya wilayah

desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencariannya

adalah seorang petani.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No.43 tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014 tentang

Desa. Disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Manusia tidak lagi dianggap sebagai faktor produksi tetapi lebih dianggap sebagai

aset organisasi yang penting, keefektifan dan keunggulan organisasi sangat

tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Secara teoritis,

kualitas SDM dalam suatu organisasi yang tinggi diharapkan mampu

meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Hal ini akan tercipta dalam suatu

lingkungan kerja yang kondusif, yang antara lain dipengaruhi oleh tipe

kepemimpinan yang tepat. Kepemimpinan dibutuhkan manusia, karena adanya
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suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia, disinilah

timbulnya kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan.

Struktur pemerintahan negara Indonesia yang berada pada posisi paling

bawah adalah pemerintahan tingkat desa/kelurahan. Pemerintahan desa/kelurahan

merupakan suatu posisi yang paling bawah yang langsung berhubungan dengan

masyarakat. Pemerintahan desa merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh

pemerintahan desa selaku eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

yang telah melaksanakan fungsi legislatif, menampung aspirasi masyarakat.

Pemerintahan desa berhak dalam menyelenggarakan serta mengatur rumah

tangganya sendiri. Dapat diketahui dalam pemerintahan desa memiliki struktur

yang sebagaimana fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan

desa/kelurahan7.

Oleh karena itu dalam setiap desa atau kelurahan memiliki sosok pemimpin

yang mengatur jalannya pemerintahan desa, jalannya suatu pemerintahan baik

tingkat pusat, tingkat daerah, tingkat Kecamatan, dan tingkat desa/ kelurahan

diperlukan sosok pemimpin sebagai penggerak. Melalui kepemimpinannya ini

diharapkan seorang pemimpin dapat memberikan hasil yang terbaik serta

maksimal terhadap masyarakatnya.

Untuk mengatur jalannya kepemimpinan, terdapat struktur organisasi

pemerintahan desa. Struktur atau susunan organisasi adalah kerangka hubungan

antara suatu organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang

7Http://bbc.co.uk/indonesia/berita_Indonesia/2014/06/140510_politikdesa.blogspot.com.d
iakses pada tanggal 3 november 2015
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yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh8.

Struktur tersebut memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan

spesifikasinya. Dalam struktur pemerintahan desa biasanya terdiri dari unsur

pelayanan seperti sekretaris desa, unsur pelaksana teknis lapangan, dan unsur

pembantu kepala desa di wilayahnya seperti kepala dusun.

Dari berbagai unsur pelayanan tersebut yang paling berpengaruh dalam

sebuah desa adalah kepala desa. Jabatan tertinggi di desa yang memiliki

wewenang untuk mengatur jalannya pemerintahan di desa adalah kepala desa.

Kepala desa atau biasa disebut dengan lurah merupakan orang yang mempunyai

kekuasaan yang sah menyangkut urusan desa9. Melalui kekuasaan yang dimiliki,

kepala desa berpengaruh besar terhadap warga masyarakatnya. Biasanya mereka

adalah sosok yang disegani atau dianggap memiliki pengaruh besar dalam

masyarakatnya. Kepala desa sebagai pemegang jabatan tertinggi di desa memiliki

tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Seorang kepala desa haruslah mampu memimpin masyarakatnya agar

menjadi lebih baik. Tugasnya bukan hanya menyelenggarakan pemerintahan desa

tetapi juga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya, berbagai peran yang

dimiliki oleh kepala desa harus dijalankan sebagai mana mestinya. Peranan dapat

dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial

masyarakatnya10. Sebagai kepala desa memiliki peranan penting dalam memimpin

8 Sutarto. 1995. Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta : UGM Press.hal 16

9 Hans, Antlov. dan Sven Cederroth. Kepemimpinan Jawa (Jakarta , Yayasan Obor
Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta, 2001),  h 108.

10 Op.cit
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masyarakatnya. Peran kepala desa meliputi pelayanan terhadap masyarakat serta

melindungi masyarakat dari segala bentuk ketidakadilan.

Kepala desa yang terpilih adalah orang-orang tertentu yang berpengaruh

besar terhadap desa. Proses pemilihan kepala desa sudah dilakukan melalui

pemilihan secara langsung. Warga bebas mencalonkan diri atau pun memilih siapa

yang mereka harapkan untuk menjadi seorang kepala desa tentunya melalui

prosedur yang harus dipenuhi.

Desa Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus merupakan

suatu kawasan pedesaan yang mudah terjangkau, terbuka atas segala akses

modernisasi. Baik dari letak geografis yang relatif dekat dengan perkotaan serta

heterogenitas masyarakatnya, walaupun sebagian besar masyarakatnya masih

bergerak di sektor pertanian. Berbagai pengaruh perubahan sosial telah masuk dan

diterima oleh masyarakatnya. Dalam hal pendidikan, masyarakat di desa

Soponyono sudah sadar akan pentingnya pendidikan. Masyarakat tidak hanya

cukup lulusan sekolah dasar saja namun mereka banyak yang bersekolah pada

tingkat lanjutan bahkan hingga perguruan tinggi. Dengan tingginya tingkat

pendidikan dalam masyarakat diharapkan masyarakat akan sadar serta lebih kritis

dalam menghadapi masalah yang ada dalam lingkungan sekitar atau masyarakat

secara luas tak terkecuali dalam menanggapi masalah kepemimpinan di desa.

Berkaitan dengan pemerintahan desa khususnya tentang kepala desa, desa ini telah

mengikuti tata cara sesuai dengan yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Dalam pemilihan kepala desa mereka telah menggunakan sistem

pemerintahan yang demokratis, yakni pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh
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rakyat, dan untuk rakyat, setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama untuk

memilih serta dipilih menjadi kepala desa. Berdasarkan konsep demokrasi

tersebut desa Soponyono memang telah menetapkan sistem demokrasi. Namun,

pada kenyataannya jabatan kepala desa Soponyono tidak lepas dari keluarga

mantan kepala desa. Mulai dari kepala desa yang terdahulu hingga yang sedang

menjabat. Mantan kepala desa memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya

pemerintahan desa, secara struktur desa Soponyono telah menjalankan sistem

demokrasi, namun secara budaya sistem pemerintahannya masih dipengaruhi oleh

suatu sistem kerabat.

Jabatan kepala desa seolah diwariskan kepada keluarga kepala desa. Adanya

anggapan bahwa merekalah sosok yang memiliki kharismatik untuk menjadi

pemimpin. Ada kalanya seorang yang menjadi kepala desa hanya untuk

melanggengkan kekuasaan semata tanpa melihat kemampuan yang dimilikinya.

Jabatan kepala desa juga sering dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, umumnya

mereka yang menjabat sebagai kepala desa memiliki gaji setiap bulan.

Jabatan sebagai kepala desa merupakan suatu jabatan yang dianggap

memiliki prestice tersendiri, orang menganggap bahwa hanya orang-orang

tertentu yang dapat menjadi kepala desa misalnya saja orang yang memiliki

keluarga besar, kekayaan, dan kemampuan untuk memimpin. Dalam hal

kepemimpinan seseorang harus memiliki kharisma yang dapat mempengaruhi

keputusannya terhadap orang lain. Selain itu keluarga juga memiliki peran penting

dalam kepemimpinan desa. Semakin besar jumlah keluarga maka semakin besar

pula kesempatan untuk menjadi kepala desa.
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Seluruh desa di Kecamatan Wonosobo menggunakan tata cara pemilihan

langsung dalam pemilihan kepala desa, para calon kepala desa biasanya muncul

dari berbagai golongan, baik dari usia yang terbilang masih muda maupuan yang

sudah cukup berpengalaman dalam dunia politik. Warga desanya bebas untuk

mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, oleh karenanya warganya pun bebas

menentukan siapa yang akan menjadi kepala desa. Dari berbagai desa yang ada di

Kecamatan Wonosobo umumnya memiliki kepala desa yang bukan hanya dari

satu keluarga saja. Bahkan didesa lain banyak orang-orang baru yang

mencalonkan diri sebagai kepala desa dan akhirnya dipilih menjadi kepala desa

diantaranya desa sukosari, sridadi, rejomulyo dan desa margodadi11.

Kenyataan yang ada di desa lain adalah munculnya kepala desa baru yang

masih berusia muda bahkan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan

mantan kepala desa sebelumnya, bertolak belakang dengan desa Soponyono yang

memiliki silsilah kepala desa tersendiri. Kepala desa umumnya dijabat oleh

seseorang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan mantan kepala

desa. Kenyataan yang ada dalam pemerintahan desa tentang jabatan kepala desa di

desa Soponyono tidak dapat mempengaruhi masyarakatnya, semakin tingginya

tingkat pendidikan masyarakat nyatanya tidak dapat mempengaruhi kokohnya

kekuasaan keluarga mantan kepala desa. Dengan bekal pendidikan yang cukup

masyarakat seharusnya mampu menjadi pemimpin di desa. Namun dalam

pemilihan kepala desa yang dilaksanakan tanggal 10 Februari 2013 hanya jago

tunggal yaitu adik dari mantan kepala desa tersebut. Keadaan yang demikian

11 Dokumentasi desa soponyono
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eratkaitannya dengan budaya Jawa dimana pernah disebutkan.12 “di Indonesia,

birokrasi sangat ditentukan oleh kebudayaan etnis dominan (Jawa)”.

Birokrasi merupakan agen perubahan yang biasanya dianut oleh orang Barat,

semua prosedur baik wewenang maupun kekuasaan dilaksanakan berdasarkan

rasionalitas semata. Di Indonesia khususnya di Jawa sangat dipengaruhi oleh

budaya Jawa. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang

lain. Bagaimana posisi kepala desa ini dapat memberikan pengaruh terhadap

masyarakatnya. “kekuasaan muncul dalam bentuk yang beraneka ragam, misalnya

sebagai kekuasaan orang tua, karismatik, politik, fisik, financial, intelektual,

tergantung dari dasar empirisnya”13.

Sebagian besar beranggapan jabatan penting atau tertinggi dari pemerintahan

baik di tingkat pusat maupun desa merupakan usaha untuk memperoleh

kekuasaan. Bentuknya tentu beragam, seperti yang terjadi di desa Soponyono

sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan, selain itu juga ada upaya-upaya

tertentu dalam keluarga kepala desauntuk mempertahankan kepemimpinannya

jabatan kepala desa ini biasanya dipengaruhi oleh keluarganya sendiri dimana

jabatan kepala desa tersebut juga pernah dijabat oleh keluarga sebelumnya.

Kondisi inilah yang memunculkan berbagai reaksi dalam masyarakat di desa

Soponyono.

12 Agus. Salim, 2007. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Semarang : Universitas Negeri

Semarang Press.hal 62

13 Franz Magnis, Suseno. Etika Jawa. (Jakarta, PT Gramedia, 1985),h 99
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti akan melakukan

penelitian dengan judul “Peran Mantan Kepala Desa dalam Kepemimpinan Desa

(Studi Kasus Di Desa Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten

Tanggamus)”.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang sebelumnya, maka muncul permasalahan yaitu

bagaimana:

1. Posisi mantan kepala desa dalam relasi kepemimpinan di Desa

Soponyono?

2. Peran mantan kepala desa terhadap kebijakan dan kepemimpinan di

Desa Soponyono?

3. Dampaknya terhadap kekuasaan dan kepemimpinan di Desa

Soponyono?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Posisi mantan kepala desa dalam relasi kepemimpinan di Desa

Soponyono.

2. Peran mantan kepala desa terhadap kebijakan dan kepemimpinan di

Desa Soponyono.

3. Dampaknya terhadap kekuasaan dan kepemimpinan di Desa

Soponyono



12

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Secara teoretis

a) Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu

pengetahuan berkaitan dengan sosialisasi dan sratategi politik

dalam melanggengkan kekuasaan.

b) Menambah wawasan pada masyarakat tentang budaya politik.

c) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa

yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai strategi

melanggengkan kekuasaan.

2. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melihat

secara objektif mengenai sistem pemerintahan yang ada didesa.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan aspek yang penting dalam melakukan penelitian, pada

bagian ini akan dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan metode yang

digunakan dalam penelitian ini, yaitu;

1) Jenis Penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Metode Penelitian yang digunakan untuk mengkaji tentang Peran Mantan

Kepala Desa Dalam Kepemimpinan Desa Priode 2013-2018, Desa Soponyono

Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus adalah metode penelitian kualitatif.

Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang
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bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

penelitian misalnya perilaku, persepsi, dan motivasi, tindakan.14 Penggunaan

metode penelitian ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu untuk

mendeskripsikan, memahami, dan mengungkap secara komperhensif tentang

“Peran Mantan Kepala Desa dalam Kepemimpinan Desa (Studi Kasus di Desa

Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)”.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Studi kasus. Studi kasus adalah

penelitian mendalam atau intensif tentang latar belakang keadaan saat ini, dan

interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau

masyarakat.15 Penelitian ini menggunakan studi kasus karena peneliti akan

mengungkap secara mendalam tentang peran mantan kepala desa dalam

kepemimpinan desa yang meliputi relasi mantan kepala desa dalam politik di desa

Soponyono, pengaruhnya dalam kepemimpinan di desa serta respon masyarakat

terhadap mantan kepala desa.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Koentjraningrat adalah;

menggambarkan secara tepat dan sifat-sifat suatu individu, gejala, keadaan dan

situasi kelompok tertentu atau menetapkan frekuensi adanya hubungan tertentu

suatu gejala dalam masyarakat.16

14 Moleong, Lexy .J. Metodologi Penelitian Kualitatif.( Bandung, PT Remaja
Rosdakarya, 2005), h 6.

15Suryabrata, Sumadi. Metodologi Penelitian. (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2002), h
22.

16 Koentjaraningrat. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. (Jakarta, Gramedia Pustaka,
1989), h 93.
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2) Sumber Dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini dikaji dari beberapa sumber, antara lain

adalah:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara

dengan informan.

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala desa beserta keluarga mantan

kepala desa Soponyono yang berusaha untuk mempertahankan status- quo nya.

Keluarga mantan kepala desa yang dimaksud adalah mantan kepala desa itu

sendiri beserta istri, anak dan adik dari mantan kepala desa tersebut. Subjek

penelitian selama pelaksanaan penelitian terkumpul 4 orang yang termasuk

keluarga mantan kepala desa. Subjek penelitian ini dimaksudkan untuk

memperoleh data - data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pemilihan 4 orang ini

berdasarkan alasan yaitu mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam

penelitian. Selain itu juga 4 orang ini memang anggota keluarga yang memiliki

hubungan dengan kepemimpinan di desa.

3) Metode Sampling

a. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.
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Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan

untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul

refresentatif (mewakili).17

b. Sampling purposive

Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan

tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka

sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang

kondisi politik disuatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang

ahli politik. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau

penelitian –penelitian yang tidak melakukan generalisasi.18

Table 1. daftar subjek penelitian

No Nama
Jenis
kelamin Usia (umur)

Hubungan
keluarga
dengan
mantan kades

1 Nurrochim Yudhadiharja L 57 Mantan kedes

2 Sri Murwati P 55
Istri mantan

kades

3 Rochmani L 54
Anak mantan

kades

4 Agil Kusumasari P 28
Adik mantan

kades
Sumber: pengolahan data primer,  maret 2016

Berdasarkan tabel di atas, subjek penelitian berjumlah empat orang. empat

orang dalam keluarga ini merupakan sosok yang berpengaruh dalam

kepemimpinan di desa. Meskipun anak dari mantan kepala desa ini tidak menjadi

kepala desa namun jabatannya sebagai anggota DPR di kabupaten Tanggamus

17 Ibid, h. 81
18 Ibid, h 85
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juga berpengaruh terhadap posisi mantan kepala desa dalam kemimpinan di desa.

Melalui subjek penelitian ini dapat diketahui bagaimana relasi mantan kepala desa

dalam kepemimpinan serta jalannya pemerintahan di desa Soponyono Kecamatan

Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

b. Informan penelitian

Informan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari masyarakat desa

Soponyono, yang termasuk di dalamnya adalah para perangkat desa, tokoh

masyarakat, perwakilan dari masyarakat desa serta BPD selaku pengawas kinerja

kepala desa. Secara terperinci, informan dalam penelitian ini berjumlah enam

orang. Enam orang ini terdiri dari dua orang perangkat, tokoh masyarakat,

anggota masyarakat dan dua anggota BPD. Enam orang ini sudah mampu

memberikan gambaran tentang relasi politik mantan kepala desa. Selain itu, enam

orang ini juga memiliki kedekatan dengan mantan kepala desa dan masih

memiliki hubungan saudara sehingga dapat diperoleh informasi yang dibutuhkan

peneliti. Daftar informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar responden

No Nama Jenis kelamin Usia (umur) keterangan

1 Purwadi L 32 Perangkat desa

2 Yuli Handayani P 48 Perangkat desa

3 Nuryadiharja L 72 Tokoh masyarakat

4 Sumarti P 43 Masyarakat

5 Muhail L 58 Anggota BPD

6 Handoyo L 47 Anggota BPD

Sumber: pengolahan data primer, Maret 2016
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Berdasarkan tabel di atas, informan yang berasal dari perangkat desa yaitu

Purwadi dan Yuli Handayani merupakan perangkat yang cukup dekat dengan

mantan kepala desa. Informan yang bernama Yuli Handayani juga memiliki

hubungan keluarga dengan mantan kepala desa, sehingga melalui informan ini

diperoleh data tentang hubungan kekerabatan mantan kepala desa dengan

perangkat desa serta pengaruh mantan kepala desa dalam pemerintahan desa.

Informan yang berasal dari tokoh masyarakat juga sangat penting karena dari

informan ini diperoleh data tentang kepala desa yang pernah menjabat serta apa

respon masyarakat dalam menanggapi jabatan kepala desa. Informan yang

selanjutnya adalah yang berasal dari anggota BPD, melalui informan ini dapat

diperoleh data tentang bagaimana kinerja mantan kepala desa sebagai ketua BPD.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan yang berupa informasi untuk melengkapi

data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari dokumen- dokumen yang ada di

desa. Selain itu juga dapat digunakan buku - buku yang relevan tentang

pelanggengan kekuasaan kepala desa. Selain itu data sekunder juga dapat

diperoleh dari foto- foto tentang kegiatan mantan kepala desa yang berhubungan

dengan kegiatan pemerintahan desa.

4) Metode pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan ialah:

a. Observasi

Observasi dapat juga dikatakan sebagai pengamatan. Teknik pengamatan

memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan
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kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.19 Observasi dapat

dilakukan dengan cara mengamati sikap para perangkat desa maupun masyarakat

desa terhadap kepala desa maupun keluarga mantan kepala desa dalam kurun

waktu tertentu. Observasi ini dilakukan untuk mengungkap bagaimana peran

mantan kepala desa dalam kepemimpinan desa di desa Soponyono.

Hal-hal yang peneliti observasi diantaranya sebagai berikut:

a. Kondisi sosial masyarakat desa Soponyono

b. Kemampuan kepala desa dalam pemerintahan desa di desa Soponyono

c. Sikap mantan kepala desa terhadap pemerintahan desa di desa

Soponyono

b. Metode interview

Metode interview menurut Hadi adalah suatu proses tanya jawab secara lisan

antara dua orang atau lebih dengan berhadap- hadapan secara fisik, yang satu

melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinganya masing- masing.20

Dalam pelaksanaan interview yang digunakan jenis interview bebas terpimpin,

yaitu: “perinterview membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan,

tetapi cara bagaimana pertanyaan- pertanyaan itu diajukan dan interview sama

sekali diserahkan kepada kebijaksanaan interview”.21

Interview ditujukan kepada sampel yang terpilih, metode ini digunakan

sebagai metode bantu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan terutama

19 Moleong, Lexy .J, Op.Cit., hal 174
20 Sutrisno, hadi. Metodologi research jilid 1. (Jogjakarta, Penerbit fakultas psikologi

UGM, 1983), h 80.
21 Ibid. h 89
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data yang berkenaan dengan peran mantan kepala desa dalam kepemimpinan desa

priode 2013-2018.

c. Dokumentasi

Arikunto menjelaskan metode dokumentasi adalah: “mencari data mengenai

hal- hal atau variable  yang merupakan catatan, transkip, buku, surat kabar,

majalah, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya”.22 Metode dokumentasi

digunakan sebagai metode bantu untuk menggali data dokumentasi yang

berkenaan dengan kondisi ekonomi masyarakat terdiri dari data monografi,

demografi, kondisi sosial ekonomi dan catatan– catatan tertulis yang dibutuhkan.

H. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan idealnya agar peneliti mengetahui hal – hal apa

yang telah diteliti dan yang belum diteliti. Ada beberapa hasil penelitian yang

peneliti temukan terkait dengan skripsi ini,23

Kajian tentang pemerintahan desa dikemukakan oleh Husken (2005), dalam

tulisannya yang berjudul “Kekuasaan Lokal dan Perjuangan Antarfaksi : Arena

Politik dalam Sejarah Desa”. Dalam tulisannya ini, ia menggambarkan bagaimana

terjadinya pertempuran politik desa di Gondosari. Kepala desa merupakan suatu

alat untuk memperkaya diri beserta keluarganya. Masa jabatan yang tidak

ditentukan mengakibatkan monopoli terhadap kekuasaan desa. Melalui gaji kepala

desa dapat menjamin kehidupan kepala desa beserta keluarganya untuk jangka

waktu yang lama.24Untuk memperkuat kekuasaan seorang kepala desa melibatkan

keluarganya dalam pemerintahan desa, seperti menjadi carik atau bahkan yang

22 Suharsimi, arikunto, Op.Cit, h 148
23 http://download.portalgaruda.org/diakses pada 2-07-2015
24 http//sistempemerintahandesadankelurahan.ac.id diakses 10-11-2015
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lainnya. Semakin banyak keluarga yang memiliki jabatan di desa maka semakin

memupuk kekayaan serta kekuasaan di desa tersebut. Hal ini dilakukan sebagai

upaya untuk memperkokoh posisi keluarganya di desa. Dengan melibatkan

keluarga dalam pemerintahan desa berarti bahwa segala hal yang berurusan

dengan administrasi desa semakin mudah. Namun seiring dengan berkembangnya

jaman masa jabatan kepala desa mulai dibatasi serta munculnya pendatang baru

yang mulai memunculkan Perlawanan sengit terhadap penguasa lama. Kepala

desa ini biasanya menggunakan kekuasaannya dalam mendapatkan upah tenaga

kerja yang biasa mereka namakan dengan istilah “mangan wong”, artinya hidup

dari tenaga dan keringat orang lain, berupa upeti atau semacam pajak untuk kepala

desa. Cara seperti ini banyak dipengaruhi oleh kehidupan kolonial yang

berlangsung pada masa itu. Motif dari kekuasaan yang dilakukan oleh kepala desa

sebagian besar adalah motif untuk kehidupan ekonomi semata.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyawati dan Muhammad Amin (2014)

dalam jurnal skripsi yang berjudul Dinamika Politik Kepemimpinan Kepala Desa

Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Universitas Riau,

tentang Dinamika Politik Kepemimpinan Kepala Desa Sontang mengungkapkan

bagaimana dinamika politik yang terjadi di Sontang dalam pemerintahan desa

orang yang paling bekuasa adalah kepala desa.25 Kepala desa memiliki

keleluasaan yang sentralis dalam segala urusan berkaitan dengan pemerintahan

desa. Adanya warisan Undang -Undang pada masa Orde Baru yang menghasilkan

suatu tatanan yang bersifat sentralis. Dalam perkembangannya, pemerintahan

25 Http//Sesamamedia.blogspot.co.id/2014/4/inilah_45_jurnalskripsi. Diakses 10 – 01-
2016.
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sudah menganut suatu sistem pemerintahan yang demokratis. Suatu pemerintahan

yang sentralis ini menghambat jalannya demokrasi dan demokrasi hanya menjadi

suatu slogan atau impian semata. Tatanan pemerintahan demokrasi telah

ditetapkan dalam pemerintahan desa. Peraturan tentang jabatan kepala desa telah

diatur dalam Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur

pemerintahan desa. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan secara

substansi tentang masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dipilih secara

langsung oleh masyarakat. Undang- Undang tersebut kemudian digantikan oleh

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengubah masa jabatan kepala

desa menjadi 6 tahun tetapi tetap dipilih langsung oleh masyarakat. Adanya

peraturan tentang pemerintahan desa yang dilaksanakan secara demokratis

berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Tepatnya di desa

Sontang, Bonai Darussalam telah mengalami krisis kepemimpinan. Pelaksanaan

kepemimpinan di desa Sontang masih terpengaruh oleh sistem pemerintahan yang

sentralis. Kenyataannya dengan adanya Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004

tersebut tidak dilaksanakan dalam pemerintahan desa di Sontang. Kepala desa

Sontang telah menjabat selama 19 tahun dan tidak dilakukan pergantian kepala

desa. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang- Undang. Aturan pemerintah

dengan menggunakan sistem pemerintah yang demokratis seolah hanya sebuah

peraturan saja tanpa ada tindakan untuk mematuhi. Tipe kepemimpinan ini

terpengaruh sistem pemerintahan orde baru yang sentralis, dan tidak memiliki

prosedur kelembagaan untuk mencapai kebijakan politik. Keadaaan yang

menunjukkan adanya sentralisasi pemerintahan menimbulkan pengambilan
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keputusan yang sepihak oleh kepala desa. Berbagai aksi -reaksi mulai muncul

dalam masyarakat. Tidak adanya musyawarah dengan masyarakat dalam

pengambilan keputusan menyebabkan konflik dalam masyarakat. Misalnya saja

mulai ada golongan pro-kontra terhadap kepala desa. Hingga pada akhirnya ia

mengundurkan diri sebagai kepala desa.

Robi Amrullah dan M. Luthfi Ersa. (2013) dalam jurnal skripsi yang berjudul

Peran Elite Kekuasaan (Elite Pemerintahan) di Pedesaan dan Rutinisasi

Kekuasaan Lokal: Kepala Desa di Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga,

Kabupaten Tangerang. Tulisan ini ditulis untuk mengetahui peranan kepala desa

sebagai elite kekuasaan serta rutinisasi kekuasaan yang berada di desa Tanjung

Burung. Kepala desa sebagai elite kekuasaan mempunyai peran penting bagi

kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakatnya. Tulisan ini ditulis untuk

memenuhi tugas mata kuliah sosiologi pedesaan. Setelah menjalani Observasi di

lapangan, penulis dapat mengetahui bahwa Kepala Desa Tanjung Burung ini

merupakan kepala desa yang terpilih berdasarkan kesan  kepemimpinan orang

tuanya. Realitasnya alm. Ayah dari Kepala Desa tersebut dahulunya merupakan

seorang Kepala Desa yang sangat dihormati dan disegani karena dapat

memberikan kesan yang baik terhadap masyarakatnya. Itulah sebabnya mengapa

Kepala Desa Tanjung Burung saat ini diberi kepercayaan oleh masyarakatnya

untuk menjadi Kepala Desa.

Beberapa kajian pustaka yang telah dikemukakan tersebut, penelitian ini

memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu bagaimana seseorang

mempertahankan kedudukannya sebagai sarana untuk mempertahankan
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kekuasaannya. Melalui kekuasan yang dimiliki seorang kepala desa dapat

memberikan pengaruh ataupun melaksanakan keinginannya terhadap orang lain.

Motif yang melatar belakangi pelanggengan kekuasaan itu biasanya adalah karena

adanya faktor ekonomi yang dominan.

Akan tetapi, penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan dengan

penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana pewarisan

kekuasaan pada masyarakat desa khususnya di desa Soponyono melalui jabatan

kepala desa. Orang yang paling berperan dalam jabatan kepala desa ini adalah

mantan kepala desa itu sendiri. Mantan kepala desa inilah yang mempengaruhi

bagaimana posisi kepala desa dalam pemerintahan desa. Seperti yang kita ketahui

bahwa sebagian karangan yang di atas tersebut masih dipengaruhi oleh

pemerintahan kolonial, sedangkan kondisi yang sekarang ini adalah masyarakat

desa yang memiliki sikap terbuka terhadap hal yang baru serta pemerintahan yang

demokratis.
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BAB II

PERAN MANTAN KEPALA DESA DALAM KEPEMIMPINAN DESA
PRIODE 2013-2018

A. Peran Mantan Kepala Desa

1. Pengertian Peran Mantan Kepala Desa

Dalam pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa

pengertian Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang

melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. peran

biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan.

Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa

peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam

pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat

seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang

diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang

berlaku.

Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah

proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain:

a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang

di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang

membimbing seseorang dalam masyarakat.

b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.

c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur

sosial masyarakat.
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Sedangkan pengertian mantan menurut kamus besar bahasa Indonesia

(KBBI) adalah bekas pemangku jabatan (kedudukan)1, artinya mantan kepala desa

dalam penelitian ini adalah seseorang yang telah habis masa jabatannya sebagai

kepala desa . Peran dalam penelitian ini adalah bagaimana seorang mantan kepala

desa mempunyai peran aktif dalam pemerintahan di desa Soponyono Kecamatan

Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

2. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) atau Badan Hippun Pemekonan (BHP), dengan kata lain bahwa kepala

desa merupakan pemimpin lembaga eksekutif desa yang dibantu oleh para

perangkat desa yang telah dibentuk oleh kepala desa tersebut untuk membantu

menjalankan tugas-tugasnya. Masa jabatan kepala desa sendiri adalah selama 6

(enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya

untuk satu kali masa jabatan berikutnya hal ini tertuang dalam Pasal 53 Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Seorang kepala Desa hanya dapat  menjabat sebagai kepala desa maksimal

selama dua periode masa jabatan, pada periode ke tiga seorang kepala desa

tersebut harus digantikan dengan orang lain. Kepala desa dipilih melalui

pemilihan kepala desa oleh penduduk desa setempat. Seseorang yang akan

mencalonkan diri sebagai kepala desa harus memenuhi persyaratan sebagai

1Depdikbud, kamus besarbahasa indonesia, edisi 2, balai pustaka, 1997, h 751
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berikut sesuai dengan pasal 44 peraturan pemerintahan no 72 tahun 2005 tentang

desa yaitu :

a. Bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa

b. Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan kepada

NKRI serta Pemerintah

c. Berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat

d. Berusia paling rendah 25 tahun

e. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa

f. Penduduk desa setempat

g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan

dengan hukuman paling singkat 5 tahun

h. Tidak dicabut hak pilihnya

i. Belum pernah menjabat kepala desa paling lama 10 tahun atau 2 kali

masa jabatan

j. Memenuhi syarat lain yang diatur peraturan daerah kabupaten/kota

3. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,

urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan, hal tersebut tertuang dalam

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan

masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan Desa,

pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha  Milik Desa,

dan kerja sama antar desa.
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Tugas menyelenggarakan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan

masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti

jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. Tugas menyelenggarakan

urusan pembangunan kemasyarakatan meliputi pemberdayaan masyarakat melalui

pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan,

pendidikan, serta adat istiadat. Kepala Desa untuk melaksanakan tugas-tugas di

atas, Kepala Desa mempunyai wewenang sesuai dengan Pasal 14 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yaitu:

a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan

yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa

b) Mengajukan rancangan peraturan desa

c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama

BPD

d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB

Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

e) Membina kehidupan masyarakat desa.

f) Membina perekonomian desa

g) Mengkordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam

perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian

pembangunan di desa)

h) Mewakili di desanya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan
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i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.2

4. Kewajiban Kepala Desa

Sesuai dengan pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa seperti yang

telah dijabarkan di atas, maka kepala desa juga mempunyai kewajiban sesuai

dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Desa, yaitu :

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.

e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.

g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.

i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.

j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.

2Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Jakarta:
Erlangga. 2011), h.67
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k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.

l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.

m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat

istiadat.

n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan

hidup.

Kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan

penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati atau wali kota, memberikan

laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan

menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada

masyarakat.3

5. Larangan Bagi Kepala Desa

Kepala desa atau Desa juga mempunyai larangan, sesuai dengan Pasal 16

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yaitu:

a. Menjadi pengurus partai politik.

b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD, dan lembaga

kemasyarakatan di desa bersangkutan.

c. Merangkat jabatan sebagai anggota DPRD.

d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan

pemilihan kepala daerah.

3 Ibid, h.70
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e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan

mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.

f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan

atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau

tindakan yang akan dilakukannya.

g. Menyalahgunakan wewenang.

h. Melanggar sumpah atau janji jabatan.

6. Pemberhentian Kepala Desa

Kepala Desa dapat berhenti atau diberhentikan sesuai dengan Pasal 17

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yaitu :

a. Meninggal dunia.

b. Permintaan sendiri.

c. Diberhentikan.

Seorang kepala desa diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala desa

dikarenakan:

a. Berakhinya masa jabatan dan telah dilantiknya pejabat baru yang akan

menggantikannya sebagai kepala desa.

b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan

tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa.

d. Dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan.

e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa.
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f. Melanggar larangan bagi kepala desa.4

Pemberhentian kepala Desa seperti hal yang telah dijelaskan di atas,

diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada bupati atau

walikota melalui camat berdasarkan keputusan musyawarah Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) yang dihadiri oleh minimal 2/3 (dua pertiga) dari

jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengesahan pemberhentian

kepala Desa ditetapkan dengan keputusan bupati atau walikota paling lambat 30

(tiga puluh) hari sejak usulan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang

melalui camat diterima oleh bupati atau walikota, dan selanjutnya bupati atau

walikota mengangkat pejabat kepala Desa yang tata caranya diatur melalui

peraturan daerah atau kota.

B. Pengertian Kepemimpinan

kepemimpinan didefinisikan sebagai "pencapaian tujuan melalui arahan

manusia pendamping " dan seorang pemimpin yang sukses bisa memahami

motivasi orang dan meminta partisipasi karyawan dengan cara menggabungkan

kebutuhan individu dan kepentingan orang lain dengan tujuan kelompok.

Kepemimpinan adalah suatu proses dimana seseorang mempengaruhi orang

lain untuk mencapai tujuan dan mengarahkan organisasi dengan cara yang

membuatnya lebih kohesif dan koheren.

Definisi lain Kepemimpinan adalah proses dimana seorang individu

mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Perhatikan

bahwa ketiga definisi memiliki satu proses yang sama yaitu seseorang

4 Indan, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 2000), h.35
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mempengaruhi orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang dicapai Pemimpin

melakukan proses ini dengan menerapkan pengetahuan kepemimpinan dan

keterampilan. Ini disebut Process Leadership. Namun, perlu diketahui bahwa kita

memiliki sifat-sifat yang dapat mempengaruhi tindakan kita. Ini disebut Trait

Leadership.

Kepemimpinan melibatkan:

a. membangun visi yang jelas,

b. berbagi visi dengan orang lain sehingga mereka akan bersedia mengikuti,

c. memberikan informasi, pengetahuan dan metode untuk mewujudkan visi

tersebut, dan

d. mengkoordinasikan serta menyeimbangkan konflik kepentingan dari

semua anggota dan para pemangku kepentingan.

Seorang pemimpin harus mampu mengambil langkah di saat krisis, dan

mampu berpikir serta bertindak secara kreatif dalam situasi sulit. Tidak seperti

manajemen, kepemimpinan tidak dapat diajarkan, meskipun dapat dipelajari dan

ditingkatkan melalui pembinaan atau mentoring. Contoh seseorang dengan

keterampilan kepemimpinan yang besar adalah Bill Gates, meskipun awalnya ia

gagal dengan terus semangat dan inovasi telah mendorong Microsoft dan industri

perangkat lunak untuk sukses.

1. Tujuan Dari Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah cara untuk pemfokusan dan memotivasi kelompok

untuk membuat mereka dapat mencapai tujuannya. Hal ini juga melibatkan
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akuntabel dan bertanggung jawab untuk kelompok secara keseluruhan. Seorang

pemimpin harus:

 Menjaga kesinambungan dan momentum

 Bersifat fleksibel dalam mengizinkan perubahan arah tujuan.

Idealnya, seorang pemimpin harus ada beberapa langkah di depan tim

mereka, tapi tidak terlalu jauh bagi tim untuk dapat memahami dan mengikutinya

Dibutuhkan keterampilan Pemimpin harus memiliki berbagai keterampilan, teknik

dan strategi. Ini meliputi:

 Perencanaan

 Keterampilan komunikasi
 Beroganisasi
 Kesadaran terhadap lingkungan yang lebih luas.

2. Manfaat Dari Kepemimpinan

1. Memungkinkan bisnis untuk mengembangkan hubungan lebih dalam dan

mendapatkan percayaaan dari klien

2. Menjadikan anggota tim menjadi Inspiratif dan memotivasi untuk

meregangkan pikiran diri sebuah proyek penting

3. Membantu bisnis dan organisasi untuk meyakinkan investor mendanai

proyek berikutnya.

4. Mendorong karyawan, anggota tim atau anggota keluarga untuk bertahan

melalui masa-masa sulit

5. Menciptakan antusiasme organisasi melalui masa tantangan atau

perubahan yang sulit
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6. Mendapatkan kemampuan untuk menegosiasikan kontrak yang kompleks

dan menguntungkan semua pihak

7. Memelihara budaya diperusahaan sehingga menciptakan loyalitas dan

retensi

Secara keseluruhan, kepemimpinan membantu kelompok dan organisasi

membangun kesepakatan di sekitar tujuan bersama, meningkatkan kerjasama

antara anggota tim dan rekan-rekan dan akhirnya mencapai sukses yang lebih

besar.

3. Ruang Lingkup Kepemimpinan

a. Kepemimpinan dalam Bisnis

Ada alasan kenapa sebagian besar bisnis diatur oleh "bos" atau berbagai

lapisan kewenangan dan kepemimpinan - ini adalah model yang menghasilkan

sistem efektif dan efisien untuk menghasilkan produktivitas dan profitabilitas.

Kepemimpinan sangat penting baik dalam membangun kekuatan dan kekuasaan

organisasi maupun dalam membantu untuk mengelola hubungan serta sumber

daya.

Karyawan membutuhkan kepemimpinan untuk menunjukkan arah kepada

mereka, memotivasi dan menginspirasi untuk melakukan yang terbaik dan dapat

megontrol karyawan atau mencegah tindakan yang dapat merusak bisnis secara

keseluruhan; sementara pelanggan dan klien membutuhkan kepemimpinan untuk

menginspirasi kepercayaan dan keyakinan dalam produk atau bisnis jasa.
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Kepemimpinan juga penting dalam memastikan kelancaran organisasi secara

keseluruhan - untuk memastikan bahwa karyawan secara kompensasi berbisnis

adil, tepat waktu dan bahwa para pemegang saham puas dengan investasi mereka.

Studi menunjukkan bahwa 80% dari masalah yang dialami dalam organisasi

adalah orang-orang yang memiliki kepemimpinan baik selalu menguntungkan

organisasi secara keseluruhan. Dengan kepemimpinan yang baik, anggota tim

akan merasa dihargai dan merasa bagian integral dari perkembangan organisasi -

ini memberikan manfaat besar untuk bisnis.

b. Kepemimpinan di rumah

Lingkungan di rumah juga miirip seperti bisnis atau organisasi dan penting

bahwa "kepala" rumah tangga (misalnya. Anda dan pasangan Anda) memberikan

kepemimpinan efektif untuk membimbing anggota lain dalam keluarga dan

mempertahankan suasana damai rumah tangga . Jika gagal dalam tugas

kepemimpinan bersama, maka masalah akan sering menyebar - antara anak dan

orang tua, antara saudara kandung atau bahkan antara suami-istri itu sendir.

Kepemimpinan di dalam rumah tangga dengan dapat dilakukan memberi

contoh baik dan memahami konsep kepemimpinan untuk membantu menciptakan

suasana yang lebih baik bagi anggota keluarga lainnya untuk berkembang.

c. Kepemimpinan dalam Kehidupan Sehari-hari

Meskipun Anda tidak secara formal mengelola sekelompok orang, masih ada

situasi di mana kepemimpinan dapat memainkan peran penting. Hubungan sehari-

hari, seperti halnya manajer bank, dengan perdagangan orang, dengan staf layanan

- dapat ditingkatkan jika Anda menunjukkan keterampilan kepemimpinan yang
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memungkinkan Anda untuk "mengambil alih" dan mendorong hasil positif dari

sudut pandang Anda, sementara tetap mempertahankan yang baik hubungan

dengan pihak lain.

4. Teori Kepemimpinan

a. Teori "Great Man" manusia hebat

Pernahkah Anda mendengar seseorang digambarkan sebagai "dilahirkan

untuk memimpin?" Menurut sudut pandang ini, pemimpin besar hanya lahir

dengan karakteristik internal yang diperlukan seperti karisma, keyakinan,

kecerdasan, dan keterampilan sosial yang membuat mereka pemimpin alami sejak

lahir.

Teori Great Man menganggap bahwa kapasitas kepemimpinan sudah

melekat, sejak pemimpin tersebut dilahirkan, tidak dibuat. Teori ini sering

menggambarkan pemimpin besar sebagai heroik, mitos dan ditakdirkan untuk

menduduki kepemimpinan bila diperlukan. Istilah "Great Man" digunakan karena,

pada saat itu, kepemimpinan dianggap sebagai kualitas laki-laki, khususnya dalam

hal kepemimpinan militer.

b. Teori Trait Teori Trait

hampir serupa dengan teori Great Man, teori trait berasumsi bahwa orang

yang mewarisi sifat tertentu dan sifat-sifat yang membuat mereka lebih cocok

untuk kepemimpinan. Teori Trait sering mengidentifikasi kepribadian tertentu

atau karakteristik perilaku bersama oleh para pemimpin. Misalnya, sifat seperti

kepercayaan diri dan keberanian semua sifat-sifat yang mungkin saja dikaitkan

dengan pemimpin besar.
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Jika sifat-sifat tertentu adalah kunci dari kepemimpinan, maka bagaimana kita

menjelaskan orang-orang yang memiliki kualitas-kualitas tetapi bukan pemimpin?

Pertanyaan ini adalah salah satu kesulitan dalam menggunakan teori trait untuk

menjelaskan kepemimpinan. Ada banyak orang yang memiliki ciri-ciri

kepribadian yang terkait dengan kepemimpinan, namun banyak dari orang-orang

ini tidak pernah mencari posisi kepemimpinan.

c. Teori Kontingensi

Teori kepemimpinan kontingensi fokus pada variabel tertentu berkaitan

dengan lingkungan yang mungkin menentukan gaya tertentu dari kepemimpinan

yang paling cocok untuk situasi tertentu. Menurut teori tersebut, tidak ada gaya

kepemimpinan yang terbaik dalam segala situasi. Kesuksesan tergantung pada

sejumlah variabel, termasuk gaya kepemimpinan, kualitas dari pengikut dan aspek

dari situasi.

d. Teori Situasional

Teori Situasional mengusulkan bahwa pemimpin memilih tindakan yang

terbaik berdasarkan variabel situasional. Gaya kepemimpinan yang berbeda

mungkin lebih tepat untuk jenis pengambilan keputusan tertentu. Misalnya, dalam

situasi di mana pemimpin adalah anggota yang paling berpengetahuan dan

berpengalaman dari kelompok, gaya otoriter mungkin paling tepat. Dalam kasus

lain di mana anggota kelompok memiliki keahlian dan terampil, gaya demokratis

akan lebih efektif.
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e. Teori Perilaku

Teori kepemimpinan perilaku didasarkan pada keyakinan bahwa pemimpin

besar yang dibuat, tidak dilahirkan. Anggap saja sisi-samping dari teori Great

Man. Berakar pada behaviorisme, teori kepemimpinan ini berfokus pada tindakan

para pemimpin tidak pada kualitas mental atau keadaan internal. Menurut teori

tersebut, orang dapat belajar untuk menjadi pemimpin melalui pengajaran dan

observasi.

f. Teori Partisipatif

Teori kepemimpinan partisipatif menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan

yang ideal adalah salah satu tindakan pengambilan masukan dari orang lain untuk

dipertimbangkan. Para pemimpin ini mendorong partisipasi dan kontribusi dari

anggota kelompok dan anggota kelompok merasa bantuan lebih relevan dan

berkomitmen untuk proses pengambilan keputusan. Dalam teori partisipatif,

bagaimanapun, pemimpin berhak untuk menerima masukan dari orang lain.

g. Teori Manajemen

Teori manajemen, juga dikenal sebagai teori transaksional, berfokus pada

peran pengawasan, organisasi dan kinerja kelompok. Teori-teori ini mendasarkan

kepemimpinan pada sistem penghargaan dan hukuman. Teori manajerial sering

digunakan dalam bisnis; ketika karyawan sukses, mereka dihargai; ketika mereka

gagal, mereka ditegur atau dihukum.

h. Teori Hubungan

Teori hubungan, juga dikenal sebagai teori transformasional, berfokus pada

hubungan yang terbentuk antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin



39

transformasional memotivasi dan menginspirasi orang dengan membantu anggota

kelompok melihat pentingnya sisi baik dari tugas. Para pemimpin ini berfokus

pada kinerja anggota kelompok, tetapi juga ingin setiap orang untuk memenuhi

potensi dirinya. Pemimpin dengan gaya ini sering memiliki standar etika dan

moral yang tinggi.

5. Karakteristik Pemimpin Yang Baik

1. Kesadaran Diri.

Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang keadaan emosi batin dalam

diri sendiri dan mengetahui kekuatan serta kelemahan yang ada dalam diri.

Mengetahui apa yang sedang dikerjakan dan tahu kapan harus bekerja.

Mengetahui kemampuan dan keterbatasan Anda, untuk mendorong kita mencapai

potensi maksimum yang ada didalam diri.

2. Arahan diri sendiri.

Anda tentu tahu bagaimana untuk menyelesaikan sesuatu, bagaimana

mengatur tugas dan bagaimana untuk menghindari penundaan. Mengetahui

bagaimana menenangkan diri saat marah. Dapat membuat keputusan dengan cepat

bila diperlukan.

3. Memiliki Visi.

Bekerja menuju tujuan yang lebih besar dari diri sendiri. Ini bisa menjadi

sesuatu yang kecil, seperti keberhasilan tim, atau visi yang lebih besar seperti

perdamaian dunia. Bekerja menuju visi jauh lebih inspiratif daripada bekerja

menuju keuntungan pribadi.

4. Kemampuan untuk Memotivasi.
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Pemimpin tidak memimpin dengan memberitahu orang apa yang harus

mereka lakukan. Sebaliknya, pemimpin membuat orang bersedia membantunya.

Bagian penting dari ini adalah budaya keinginan Anda untuk membantu orang

lain. Ketika orang lain merasakan bahwa Anda membutuhkan bantuan, pada

saatnya mereka akan bersedia membantu.

5. Kesadaran sosial

Memahami jaringan sosial dan pengaruh utama dalam jaringan sosial

adalah bagian penting lain dari kepemimpinan. Mengetahui siapa di organisasi

yang paling memiliki pengaruh, baik secara resmi dan tidak resmi? Siapa yang

menggerakkan hati kelompok? Ini adalah beberapa karakteristik yang paling

penting dari pemimpin.

Karakter yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pemimpin meliputi:

1. Proaktif vs Reaktif

Pemimpin yang luar biasa selalu berpikir tiga langkah ke depa.

Bekerja untuk menguasai lingkungannya sendiri dengan tujuan

menghindari masalah sebelum itu muncul.

2. Fleksibel / Mudah beradaptasi

Mampu menangani diri sendiri dalam situasi yang tidak terduga atau

tidak nyaman? Seorang pemimpin yang efektif akan beradaptasi

terhadap lingkungan dan situasi yang baru, melakukan hal terbaik

untuk menyesuaikan diri.

3. Sebuah Komunikator Baik
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Sebagai seorang pemimpin, harus banyak... mendengarkan... ! seorang

pemimpin harus bersedia bekerja untuk memahami kebutuhan dan

keinginan orang lain. Seorang pemimpin yang baik menanyakan

banyak pertanyaan, mempertimbangkan semua pilihan, dan mengarah

ke arah yang benar.

4. Menghormati Memperlakukan orang lain dengan hormat pada

akhirnya akan mendapatkan rasa hormat.

5. Memiliki Keyakinan Pastikan diri dengan niat rendah hati.

6. Antusias Semangat itu menular. Ketika seorang pemimpin termotivasi

dan bersemangat akan menyebabkan orang lebih cenderung mengikuti.

7. Pikiran Terbuka Bekerja untuk mempertimbangkan semua pilihan

ketika membuat keputusan. Seorang pemimpin yang kuat akan

mengevaluasi masukan dari semua pihak yang berkepentingan dan

bekerja demi kemajuan secara keseluruhan.

8. Banyak Akal Memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam diri.

Jika seorang pemimpin tidak tahu jawaban atas sesuatu untuk

diketahui dengan menanyakan pertanyaan. Seorang pemimpin harus

menciptakan akses terhadap informasi.

9. Menghargai Seorang pemimpin yang luar biasa akan mengenali usaha

orang lain dan memperkuat tindakan tersebut. Bawahan menikmati

pekerjaan dan diakui atas tindakannya!

10. Mendidik Pengetahuan adalah kekuatan. Pekerjaan yang harus

mendidik pada kebijakan masyarakat, prosedur, norma-norma
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organisasi, dll, pengetahuan tentang isu-isu dan informasi akan

meningkatkan kesuksesan seorang pemimpin dalam memimpin orang

lain.

11. Terbuka untuk Perubahan Seorang pemimpin akan mempertimbangkan

semua sudut pandang dan bersedia untuk mengubah kebijakan,

program, tradisi budaya lama atau tidak lagi bermanfaat bagi

kelompok secara keseluruhan.

12. Masukan dari Sekitar Bagaimana orang merasakan tentang

keterampilan kepemimpinan? Bagaimana bisa meningkatkan

kepemimpinan? Ini adalah pertanyaan penting untuk seorang

pemimpin dan terus menayakan hal tersebut. Lihat umpan balik

sebagai hadiah untuk meningkatkan kepemimpinan.

13. Evaluatif Evaluasi kegiatan dan program sangat penting untuk

meningkatkan dan kemajuan bagi suatu organisasi / kelompok.

Seorang pemimpin yang luar biasa akan terus mengevaluasi dan

mengubah program serta kebijakan yang tidak bekerja dengan baik.

14. Terorganisir Selalu siap untuk pertemuan, presentasi, acara dan yakin

bahwa orang-orang di sekitar seorang pemimpin juga siap dan

terorganisir.

15. Konsisten Keyakinan dan rasa hormat tidak dapat dicapai tanpa

kepemimpinan yang konsisten. Orang harus memiliki keyakinan

bahwa pendapat dan pikiran mereka akan didengar dan

dipertimbangkan.
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16. Delegator Seorang pemimpin yang luar biasa menyadari bahwa tidak

bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Seorang pemimpin akan

mengetahui bakat dan minat dari orang-orang di sekitarnya, sehingga

mendelegasikan sesuai tugas.

17. Inisiatif Seorang pemimpin harus bekerja untuk menjadi motivator,

inisiator. Dia harus menjadi elemen kunci dalam perencanaan dan

pelaksanaan dari ide-ide baru, program, kebijakan, event, dll.

6. Kompetensi Kepemimpinan

Seorang pemimpin sangat memperlukan pengembangan kompetensi

(pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan) yang mereka butuhkan untuk

menjadi pemimpin yang lebih efektif. Lebih dari 100 tahun penelitian

kepemimpinan telah menguraikan keterampilan untuk sukses dan kemampuan

yang berkaitan dengan efektivitas kepemimpinan.

1. Kecerdasan Sosial (Social Intelligence). Bagaimana mengembangkan

Kecerdasan Sosial? Membuka diri untuk orang yang berbeda, situasi

sosial yang berbeda dan bekerja untuk mengembangkan cara pandang

sosial dan kemampuan untuk melibatkan orang lain dalam percakapan.

2. Keterampilan Interpersonal (Interpersonal Skills). Bagaimana

mengembangkan Keterampilan Interpersonal? Menjadi pendengar yang

aktif, bekerja pada keterampilan percakapan, berbicara dan bekerja pada

hubungan pribadi dengan teman-teman, kerabat, dan lainnya.

3. Keterampilan Emosional (Intelligence). Bagaimana mengembangkan

Keterampilan Emosinal? Mempraktekkan dengan "membaca" isyarat
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nonverbal dari orang lain, khususnya isyarat emosi. Belajarlah untuk

mengatur, mengontrol emosi dan luapan emosi diri sendiri. Latihan

mengungkapkan perasaan, menjadi emosional yang efektif "aktor" dan

belajar bagaimana mengekspresikan emosi secara tepat.

4. Prudence. Bagaimana mengembangkan Prudence? Mendengarkan orang

lain. Berupaya untuk lebih terbuka dan lebih berpikiran luas. Belajarlah

untuk meminta pendapat orang lain dan menganggap mereka sebagai diri

Anda yang sedang memilih suatu tindakan.

5. Manajemen Konflik (Conflict Management). Bagaimana

mengembangkan Keterampilan Manajemen Konflik? Ada kursus dan

pelatihan yang tersedia untuk membantumu memahami dan mempelajari

strategi manajemen konflik. Sebagian besar dari pengelolaan konflik

adalah membantu pihak yang bertikai untuk bekerja sama (saling

menguntungkan) atau kompromi (masing-masing pihak harus fleksibel

dan menghasilkan sesuatu).

6. Membuat Keputusan (Decision Making). Bagaimana mengembangkan

keterampilan dalam Pengambilan Keputusan? Pengalaman dan belajar

ketika pengambilan keputusan disaat ada yang tidak beres dan langsung

turun tangan untuk langsung mengatasinya adalah merupakan cara

terbaik untuk mengasah keterampilan ini. Kita sering belajar lebih

banyak dari kesalahan dari pada dari keberhasilan kita.

7. Keterampilan Berpolitik (Political Skills). Bagaimana mengembangkan

Keterampilan Politik? Mirip dengan banyak kompetensi kepemimpinan
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yang lebih berkembang, keterampilan politik dipelajari melalui

pengalaman dan belajar tentang orang-orang dan dinamika sosial.

8. Pengaruh Keterampilan (Influence Skills). Bagaimana mengembangkan

Pengaruh Keterampilan? Pelatihan dalam perdebatan dapat membantu

dan mengungkapkan argumen yang masuk akal. Melihat sesuatu dari

perspektif orang lain dapat membantu memahami apa yang mereka

inginkan dari negosiasi dan memungkinkan Kita untuk fokus pada situasi

saling menguntungkan.

9. Mencakup Bidang Keahlian (Area Expertise). Bagaimana

mengembangkan Mencakup Bidang Keahlian? Seperti semua kompetensi

yang baik, pengembangan adalah proses seumur hidup. Para pemimpin

yang efektif mendapatkan keahlian dan kompetensi serta mencoba untuk

mempelajari tentang produk mereka, organisasi dan anggota tim.

C. Jenis Kepemimpinan

Banyak teori yang mengungkapkan tentang kepemimpinan, sehingga muncul

banyak jenis-jenis kepemimpinan yang dipahami dan juga diterapkan pada saat

ini.Semua jenis kepemimpinan juga memiliki kekurangan dan kelebihan sehingga

dalam penerapannya perlu memperhatikan banyak hal. Pada bab ini akan

membahas 6 jenis atau model kepemimpinan yang ada. Yaitu: Koersif, otoritatif,

afiliatif, demokratis,pecesetting, dan coaching yang tentunya memiliki

kekurangan dan kelebihan masing masing.
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1. Koersif

Jenis kepemimpinan ini bisa juga disebut dengan kepemimpinan otoriter.

Pada jenis ini seorang pemimpin akan memerintah sesuai dengan kehendaknya

sendiri tanpa ada orang yang boleh membantah semua perintahnya. Menurut

pendapatnya seorang bawahan hanya akan bekerja jika diperintah. Selain itu

pemimpin sudah menetukan ketentuan dari awal sehingga pada saat pelaksanaan

tidak ada rencana atau usulan dari bawahannya. Pemimpin menjalankan

semuannya sesuai dengan kehendak hati sang pemimpin sehingga bawahan hanya

tinggal menjalankan apa saja tugasnya.

Kelebihan dari tipe ini adalah ketika sebuah organisasi atau kelompok

membutuhkan pengambilan keputusan secara mendadak dengan cepat dan tepat.

Pengambilan keputusan akan difikirkan secara matang tanpa dipengaruri oleh

orang lain. Selain itu saat pengambilan keputusan tidak perlu dengan adanya

diskusi atau rapat dan terjadi perdebatan dari berbagai pihak yang hanya akan

membuat keputusan tidak segera diambil. Sehingga pengambilan keputusan akan

lebih cepat dan tepat jika diambil oleh seorang pemimpin saja. Selain itu

pemimpin dengan jenis ini akan menumbuhkan sikap disiplin dari anggota atau

bawahannya.

Selain kelebihan jenis kepemimpinan ini juga memiliki kekurangan. Yaitu

ketika pelaksanaan tugas atau pelaksanaan program-program yang direncanakan

bawahan atau anggota kelompok tidak bisa berfikir kreatif dan akan mudah bosan.

Hal ini dikarenakan apa yang dikerjakan sudah ditentukan oleh pemimpinnya dan

bawahannya tidak boleh melakukan hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan.
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Selain itu tidak akan ada perubahan pada organisasi atau kelompok tersebut

karena pemimpinnya sulit untuk menerima perubahan dan usulan dari bawahan

atau anggotanya.

2. Otoritatif

Jenis pemimpin ini bukan jenis pemimpin yang oteriter, akan tetapi

pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan persetujuan dan kejelasan visi

yang ia paparkan. Seorang pemimpinakan menjadikan orang lain bergerak menuju

sebuah visi yang sudah ditentukan dengan bersemangat karena ia akan

memberikan penghargaan yang pantas dan tujuan yang jelas tidak hanya untuk

jangka pendek tetapi juga untuk jangka panjang. Pemimpin akan melakuakn

perubahan-perubahan untuk mencapai visi dari organisasi tersebut. Pemimpin

jenis ini memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan mudah mempengaruhi orang

lain untuk bekerja sama.

Otoratif juga memiliki kekurangan yaitu saat organisasi yang dipimpinnya

memerlukan keputusan yang cepat dan tepat dalam keadaan yang mendesak.

Pemimpin jenis ini akan terlalu lama menentukan keputusan apa yang harus

diambil. Selain itu pemimpin akan mengalami kesulitan saat anggota atau

bawahannya tidak setingkat dengannya. Maksudnya para anggota atau

bawahannya tidak mampu berfikir kreatif untuk sebuah perubahan. Selain itu

pemimpin akan mengalami kesulitan saat bersama dengan tim ahli. Pemimpin ini

akan dianggap terlalu angkuh atau sombong karena selalu berfikir kedepan dan

menganggap orang lain tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan seperti

dirinya.
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Kepemimpinan yang otoritatif juga memiliki kelebihan yaitu ketika

seorang pemimpin bertemu dengan anggota yang sepadan. Maksudnya, anggota

yang mampu diajak bekerjasama dan mampu membuat perubahan-perubahan

sesuai dengan kemajuan jaman.

3. Afiliatif

Kepemimpinan yang afiliatif adalah seorang pemimpin yang memberikan

jalan bagi anggotanya untuk bertindak.Seorang pemimpin mengedepankan

kebahagiaan dari anggotnya. Setiap anggotanya memiliki kesempatan yang sama

dalam memberikan ide-ide untuk kemajuan dari organisasi. Pemimpin akan sangat

disenangi oleh semua bawahan atau anggotanya karena dalam organisasi semua

memiliki sifat terbuka.

Kelemahan dari teori ini adalah anggotanya akan merasa ketergantungan

kepada pemimpinnya, karena pemimpin selalu membantu dan mengedepankan

anggota atau bawahannya, pemimpin ibarat sebatang lilin yang rela terbakar untuk

menerangi sekelilinganya. Selain itu apabila seseorang yang belum mengenal

pemimpin tersebut akan menganggap remeh pemimpinnya, karena seorang

pemimpin selalu terbuka dengan masalah yang dihadapi dan meminta pendapat

dari bawahannya sehingga orang akan menanggap bahwa pemimpinnya tidak

memilii kemampuan yangn memadai.

Selain itu teori ini memiliki kelebihan yaitu terjadi harmonisasi antara

pemimpin dan bawahannya karena adanya keterbukaan. Sehingga dalam

mencapai tujuan organisasinya dapat saling bekerja sama dengan baik.Kelebihan
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yang paling utama adalah para anggotanya merasa senang karena pemimpin

memprioritaskan semua kegiatan dan tujuannya pada anggotanya.

4. Demokatis

Kepemimpinan jenis ini mengedepankan pendapat dari anggota untuk

mengambil keputusan sehingga setiap masalah diselesaikan dengan cara

musyawarah dan mufakat. Kepemimpinan ini hampir sama dengan kepemimpinan

afiliatif akan tetapi perbedaannya adalah seorang pemimpin tidak mengedepankan

kebahagiaan dari anggotannya akan tetapi tujuan keterbukaan adalah untuk saling

faham satu sama lain sehingga bisa tercapai kerjasama. Pemimpin akan

mengambil keputusan sesuai dengan suara terbanyak dari anggota.

Kelemahan dari kepemimpinan jenis ini adalah jika seorang pemimpin

tidak dapat mengambil keputusan dengan tepat dan terjadi kontra anatar anggota,

selain itu apabila anggota tidak sefaham atau memiliki carapandang yang berbeda

dengan pemimpin sehingga pada saat pengambilan keputusan tidak terjadi titik

temu hanya saling berdebat satu sama lain. Pengambilan keputusan juga tidak

selalu sesuai karena suara terbanyak belum tentu keputusan yang

terbaik.Adakalanya suara terbanyak justru menjerumuskan kehal-hal yang tidak

baik.

Akan tetapi jenis kepemimpin ini juga memiliki kelebihan yaitu terjadinya

ketrebukaan antara anggota dan pemimpin jadi semua masalah yang terjadi dalam

organisasi diketahui oleh semua anggota dan dapat turut menyelesaikan masalah

tersebut. Sehingga pemimpin juga tidak terlalu terbebani akan masalah yang

dihadapi karena ditanggung bersama.
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5. Pacesetting

Jenis kepemimpinan ini menyatakan bahwa seorang pemimpin

membutuhkan atau menuntut kesempurnaan dari anggotanya. Pemimpin membuat

standar-standar yang harus dipenuhi oleh setiap anggotanya agar tercapai apa

yang diinginkan pemimpinnya. Seorang pemimpin akan mengambil alih tugas

dari anggotanya apabila apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan standar yang ia

tetapkan. Pemimpin tidak segan-segan untuk mengganti anggota dengan orang

lain jika ia merasa tidak cocok atau tidak memenuhi standar.

Kelemahan dari jenis kepemimpinan ini adalah jika angotanya adalah

orang yang tidak suka berkembang atau sulit memotivasi diri maka anggota

merasa tidak dianggap oleh pemimpin dan menjadi malas untuk mengerjakan

tugasnya dan pada akhirnya hanya akan diganti dengan yang lain.Pemimpin

memiliki banyak pekerjaan karena mengontrol setiap kegiatan dari anggotanya

bahkan mengambil alih setiap pekerjaan yang tidak sesuai dengan standarnya.

Kelebihan dari jenis ini adalah apa yang dilakukan oleh anggota dari

organisasi selalu sempurna. Karena sesuai dengan standar yang ditentukan oleh

pemimpin. Selain itu pemimpin jenis ini juga akan sangat maju jika bertemu

dengan anggota yang senang bekerja dan mampu membangun motivasi dirinya.

Sehingga anggotanya akan memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh

pemimpin jadi semua dapat selesai sesuai target.

6. Coaching

Jenis kepemimpinan ini hampir sama dengan kepemimpinan pacesetting

karena pemimpin ini juga menuntut kesempurnaan dari anggotanya. Akan tetapi
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jenis ini menetukan ketentuan yang berbeda-beda untuk setiap orang.Pemimpin

ini menuntut anggotanya untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan bakat

yang dimiliki masing-masing anggota. Karena pemimpin berpendapat bahwa

dengan berkembangnya anggota maka akan berkembang pula organisasi yang

dipimpinnya.

Kelemalan dari kepemimpinan jenis ini adalah seorang pemimpin

memerlukan waktu yang lama untuk mengembangkan anggotannya satu-persatu

karena setiap individu berbeda-beda sehingga perlu diadakan pembicaraan secara

langsung dengan anggota satu persatu. Selain itu anggota yang malas akan merasa

tertekan karena selalu dituntut untuk melakukan hal-hal tertentu.

Selain kelemahan tentunya jenis kepemimpinan ini juga memiliki

kelebihan yaitu pemimpin akan mengenali semua anggota yang ada dalam

organisasinya. Hal ini juga dapat untuk menggali kemampuan terpendam dari

anggotanya dan juga memperbaiki kelemahan-kelemahan dari anggotanya.5

5Sumartono,eko.2012.6tipe kepemimpinan.https://ekosumartono.wordpress.com/2012/03/20
/6-tipe-kepemimpinan/Di download tanggal 26 juli 2016. Pukul 14.54.
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BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Soponyono

1. Letak Geografis

Desa Soponyono merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan

Wonosobo yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tanggamus. Desa

Soponyono  memiliki luas wilayah sekitar 395,310 ha dengan akses ke Kecamatan

sekitar 15 km dan akses menuju ke Kabupaten sekitar 45 km. Desa ini dapat

diakses dengan mudah karena dapat dilalui dengan menggunakan alat transportasi

darat serta didukung oleh fasilitas jalan yang memadai.

Wilayah Desa yang cukup luas ini di sebelah utara berbatasan dengan Desa

Kota Margoluyo, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Indah Sari, di sebelah

selatan berbatasan dengan Suka Jaya, dan di sebelah barat berbatasan dengan

Kecamatan Penengahan.

Tanah sawah yang dimiliki oleh Desa soponyono merupakan sumber

penghasilan yang utama bagi masyarakat karena sebagian besar penduduknya

bekerja sebagai petani. Menjadi petani merupakan suatu pilihan karena mereka

tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka

sebut dengan pekerjaan wong kantoran. Mereka beranggapan bahwa pekerjaan

petani tidak memerlukan pendidikan yang tinggi seperti SMA maupan sarjana.

2. Letak Topografis

Secara Topografis Desa Soponyono daerahnya terdiri dari dataran rendah,

ketinggian rata-rata adalah 150-200 M diatas permukaan laut dengan suhu rata-
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rata 26-520C dengan curah hujan antara 3000-4000 MM. Desa Soponyono

merupakan wilayah yang subur dan beriklim dingin sehingga sebagian besar

masyarakatnya berprofesi sebagai petani dengan memanfaatkan luas wilayah

pertanian dan lahan-lahan garapan sebagai mata pencahariannya.

3. Demografis

Penduduk Desa Soponyono rata-rata terdiri dari masyarakat asli dan sebagian

pendatang dari pulau jawa, suku yang mendiami desa soponyono ini manyoritas

adalah suku jawa sedangkan suku lampungnya sendri hanya sebagian kecil yaitu

terdiri dari 0,8%, itu juga bukan suku lampung asli karena sudah menikah dengan

suku jawa.1

a. Potensi Sumber Daya Manusia

 Jumlah Penduduk

Jumlah total 2328 Orang

Jumlah Laki-laki 1196 Orang

Jumlah Perempuan 1132 Orang

Jumlah Kepala Keluarga 443 KK

 Umur

0-15 Tahun 440 Orang

16-55 Tahun 902 Orang

> 55 Tahun 260 Orang

 Mata Pencaharian Pokok

1 Rochmani, Kepala Soponyono,Wawancara, 29 Juli 2016



54

Tabel 3. Daftar pekerjaan masyarakat di desa Soponyono

NO NAMA PEKERJAAN JUMLAH PROSENTASE

1 Buruh tani 155 12.1 %

2 Petani 502 39.3 %

3 Karyawan swasta 383 30 %

4 Pedagang 79 6.1 %

5 Tni/ polisi 2 0.1 %

6 PNS 15 1.2 %

7 Pensiunan 15 1.2 %

8 Sopir 12 0.9 %

9 Dan lain-lain 112 8.8 %

Jumlah 1275
Sumber: Data Monografi Maret 2016

Penduduk desa Soponyono sebagian besar memiliki mata pencaharian

sebagai petani hal ini sesuai dengan luasnya daerah pertanian. Kondisi

perekonomian penduduk desa Soponyono memiliki jenis usaha perekonomian

yang beragam. Sebagian besar  memiliki mata pencaharian dibidang pertanian dan

perkebunan yang mencapai 50%. Mata pencaharian jenis usaha ini sesuai dengan

kondisi Soponyono yang sebagian besar tanahnya sebagai lahan pertanian dan

perkebunan. Disamping itu mata pencaharian semacam ini menimbulkan

rendahnya perekonomian terutama disaat paceklik atau tidak musim tiba.

b. Potensi Sumber Daya Alam

 Luas Desa

Tanah Sawah 160 Ha

Tanah Kering 2.7 Ha

Tanah Perkebunan Rakyat 3.5 Ha
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Tanah Pemukiman Penduduk 248 Ha

Tanah Lahan Perkantoran 2 Ha

Tanah Lahan Lapangan 2.7 Ha

c. Sumber Daya Air

Sungai 5

Sumur gali 250

Pipa 5

Mata air 3

d. Pertanian

 Luas Perkebunan

Coklat 35 Ha

 Luas Persawahan

Padi 160 Ha

e. Peternakan

Ayam 500 Ekor

Bebek 10 Ekor

Kambing 10 Ekor

Kerbau 5 Ekor
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f. Pendidikan

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Soponyono

TINGKAT PENDIDIKAN 2016 2015 2014
Tidak /belum tamat SD 943 945 985
Tamat SD 338 343 343
Tamat SMP 322 310 310

Tamat SMA 212 206 206

Tamat akademi / DIII 35 30 24

Tamat sarjana 20 14 10

Jumlah 1868 1848 1878

Sumber: Data Monografi Maret 2016

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan diatas masyarakat desa Soponyono

dapat dikatakan cukup baik, berkat adanya kesadaran yang cukup tinggi terhadap

kebutuhan pendidikan disamping tersedianya sarana pendidikan yang cukup

memadai di desa Soponyono tersebut.2 Kondisi pendidikan masyarakat desa

Soponyono dapat digolongkan kategori menengah, hal ini menunjukkan bahwa

sebagian masyarakat desa Soponyono menyadari pentingnya pendidikan untuk

anak-anak dan generasi selanjutnya.

Disamping itu pendidikan juga diperlukan untuk menunjang terlaksananya

program pemerintahan dalam pembangunan politik masyarakat pedesaan. Dengan

tingkat pendidikan yang baik, masyarakat lebih mudah beradaptasi dengan

lingkungan dan dapat menerima berbagai macam perubahan sosial dengan lebih

jernih  dan dapat menyelesaikan setiap konflik sosial dengan jalan damai serta

penuh kekeluargaan.

2 Monografi Desa Soponyono 2015
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B. Visi - Misi Desa Soponyono

a. Visi

1. Terselenggaranya kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan

masyarakat yang sejahtera, beretika dan berdaya saing

2. Mewujudkan desa desa yang unggul dan memiliki daya saing yang

kompetetif

3. Membangun perekonomian kerakyatan dan perekonomian daerah dengan

mengembangkan industri berbasis pertanian

b. Misi

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan religious dan

dapat meningkatkan kinerja aparatur desa untuk dapat memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat

2. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur yang berwawasan

lingkungan, dan menciptakan situasi yang aman, tertib dan kondusif

3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui kesejahteraan

produksi pertanian

C. Struktur dan Organisasi Pemerintahan

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi.

Dengan adanya organisasi sebagai wadah kerja sama dari berbagai orang atau

pegawai untuk mencapai tujuan tertentu, maka setiap pegawai yang bekerja sama

dalam organisasi tersebut secara jelas akan mengetahui kedudukan dan

kewenangannya, tugas, fungsi serta tanggung jawabnya, sistem komunikasi dan

bagaimana sistem kontrol yang dijalankan. Dengan demikian akan dapat diketahui
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oleh pegawai apa yang harus dilaksanakan dan kepada siapa dia harus

bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Sehingga dari bagan

organisasi tersebut akan diperoleh gambaran dari aktifitas secara keseluruhan.

Dengan demikian struktur organisasi dapat menunjukkan dengan jelas arus dari

wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota organisasi sesuai dengan

fungsinya tiap jabatan dan terlihat jelas pembagian tugas masing-masing. Adapun

sebagai berikut :

Tabel 5. Struktur Pemerintahan Desa Soponyono

Sumber: Dokumentasi Desa Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus

Kepala desa
Rochmani

Sekdes
Burhan dani

Kaur keuangan
Aminarto

Kaur kesejahtraan
zulfan

Kaur pemerintahan
Hermanto Yudi

Kaur pembangunan
sahroni

Kadus I
ansyori

Kadus II
Sa’adi

Kadus III
Rusliono

Kadus IV
Haidir

Kadus V
Martono

Kadus VI
Subagiono

RT
Suharno

RT
Misron

RT
Ruslan Abi

RT
Kartono

RT
Misyanto

RT
Bambang
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a. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan .

Fungsi kepala desa adalah sebagai berikut :

1. Memimpin, penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan

yang ditetapkan bersama BPD

2. Mengajukan rancangan peraturan desa

3. Menetapkan peraturan desa yang mendapat persetujuan bersama BPD

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD

untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

5. Membina masyarakat desa

6. Membina perekonomian desa

7. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif

b. Sekertaris Desa

Sekertaris Desa mempunyai tugas membantu kepala desa dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan

administrasi kepada seluruh perangkat desa.

Fungsi sekertaris desa sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan

2. Membantu pelayanan ketatausahaan kepada kepala desa

3. Mengkoordinasi tugas-tugas dan membina kepala urusan

4. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
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5. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat

6. Melaksanakan persiapan program kerja dan laporannya

c. Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan

administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran desa.

Fungsi Kepala Urusan Keuangan sebagai berikut :

1. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan keuangan desa

2. Menyelenggarakan pembukuan keuangan desa

3. Melaksanakan pertanggung jawaban keuangan desa

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

d. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas membantu kepala desa dalam

merumuskan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan

pemerintahan.

Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan dibidang pemerintahan

2. Melaksanakan pembangunan dibidang pajak, retribusi dan pendapatan

3. Memberikan pelayanan kependudukan dan catatan sipil

4. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang

pemerintahan

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

e. Kepala Urusan Pembangunan
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Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas membantu kepala desa dalam

perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi

dan pembangunan.

Fungsi Kepala Urusan Pembangunan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan, pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data

dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat

2. Pelaksanaan pembangunan, perekonomian desa dan kesejahteraan

rakyat

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

f. Kepala Urusan Kesejahteraan

Kepala Urusan Kesejahteraan mempunyai tugas membantu kepala desa

dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan urusan

kesejahteraan dan pelayanan umum.

Fungsi Kepala Urusan Kesejahteraan sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan dan penyusunan program

pembinaan pelayanan dan bantuan social, pendidikan, kebudayaan,

kesehatan, pemuda dan olah raga, keagamaan serta pemberdayaan

perempuan.

2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

g. Kepala Dusun

Kepala Dusun mempunyai tugas membantu kepala desa dalam menjalankan

kegiatan penyuluhan, pembinaan, dan kerukunan diwilayah kerjanya.

Fungsi Kepala Dusun sebagai berikut :
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1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan,

ketentraman dan ketertiban diwilayah kerjanya

2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

h. Rukun Tetangga

Rukun Tetangga mempunyai tugas membantu menjalankan tugas pelayanan

kepada masyarakat.

Fungsi Rukun Tetangga sebagai berikut :

1. Memelihara kerukunan warga

2. Menyusun rencana dan melaksanakan aspirasi dan swadaya masyarakat

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
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BAB IV

ANALISIS PERAN MANTAN KEPALA DESA DALAM KEPEMIMPINAN
DESA PRIODE 2013-2018

A. Relasi Mantan Kepala Desa dalam Kepemimpinan di Desa Soponyono

1. Profil Mantan Kepala Desa

Kepala desa merupakan jabatan yang tertinggi dalam pemerintahan desa.

Sebagai kepala desa memiliki wewenang yang besar dalam menyelenggarakan

pemerintahan desa. Dalam pelaksanaannya, seorang kepala desa dibantu oleh

beberapa perangkat desa seperti kepala urusan, kepala desa,serta BPD. Mereka

saling menjalin relasi dengan satu sama lain untuk terciptanya pemerintahan desa

yang baik.

Relasi merupakan suatu hubungan yang terjalin oleh seseorang dengan

orang lain maupun seseorang dengan suatu lembaga1. Dalam setiap relasi

memiliki suatu hubungan yang terjalin dengan baik. Misalnya saja dalam

pemerintahan desa, terdapat suatu relasi politik dalam pemerintahannya. Dalam

pemerintahan desa seorang kepala desa juga memiliki masa jabatan tertentu dan

akan berhenti menduduki jabatan tersebut. Kepala desa yang sudah habis masa

jabatannya ini biasanya disebut dengan mantan kepala desa.

Desa Soponyono sendiri memiliki beberapa mantan kepala desa yang

dikenal oleh masyarakat desa yaitu Sunarja, Nurrochim Yudhadiharja, dan Sri

Murwati2. Sepanjang pemerintahan desa di Soponyono telah terjadi pergantian

kepala desa beberapa kali. Salah satu mantan kepala desa yang akan dikaji karena

memiliki pengaruh yang besar terhadap pemerintahan desa adalah kepala desa

1Kartini, kartono. Pemimpin dan kepemimpinan. (Jakarta, Raja wali pers, 2010), h 6
2 Dokumentasi desa Soponyono 2015



64

pada tahun 1989-2007 yang bernama Nurrochim Yudhadiharja. Pemilihan kepala

desa yang baru dilakukan tanggal 10 Februari 2013, namun peralihan kekuasaan

kepala desa yang sah adalah ketika pelantikan dilakukan yaitu tanggal 13 Maret

2013.

Kepala desa merupakan bagian dalam perangkat desa, dimana di dalamnya

terdiri dari kepala kesa, kepala dusun, kepala urusan, serta BPD sebagai badan

otonom. Perangkat dalam pemerintahan desa memiliki pandangan tersendiri

terhadap mantan kepala desa. Mantan kepala desa memiliki jiwa kepemimpinan

yang tinggi terbukti dengan adanya sikap dan kerjasama yang baik kepada para

perangkat lain dalam disiplin kerja. Penerapan disiplin kerja ini memiliki

pengaruh yang besar dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Selain itu mantan

kepala desa juga sangat respon terhadap para perangkat lain.

Mantan kepala desa ini menjabat sejak tahun 1989. Beliau berasal dari

keluarga yang memang memiliki riwayat sebagai pemimpin di desa. Ayahnya

juga merupakan seorang kepala desa di desa Soponyono. Tepat setelah habis masa

jabatannya kemudian digantikan oleh mantan kepala desa tersebut.

Kemampuan yang dimiliki oleh seorang mantan kepala desa tersebut tidak

lepas dari sosok kepala desa sebelumnya yaitu yang bernama Sunarja yang tidak

lain adalah ayah kandungnya sendiri. Beliau juga memimpin di desa Soponyono

cukup lama yaitu sekitar 25 tahun. Dapat dikatakan bahwa kemampuannya tidak

lepas dari sosok ayahnya. Dalam sejarah pemerintahan di desa memang banyak

orang yang mengatakan bahwa jabatan kepala desa selama ini hanya ada di

keluarga tersebut. Terbukti dengan dimulai dari ayahnya kemudian mantan kepala
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desa itu sendiri, isterinya, dan yang sekarang menjabat adalah adiknya. Pendapat

mengenai mantan kepala desa ini dikemukakan oleh Purwadi (48 tahun) sebagai

berikut:

“Pak ochim memiliki sikap yang sangat baik , dia sangat respon sama

bawahannya. Bawahannya ya maksudnya perangkat desa yang lain. Dia mengajak

kita untuk bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan desa. Selain itu juga dia

mengajarkan disiplin kerja kepada perangkat. Pokoknya ya semuanya baik,

tujuannyabaik, perangkatnya suruh pada disiplin (Purwadi, 48 tahun, perangkat

desa, tanggal 16 juli 2016)3.”

Sikap yang ditunjukkan oleh mantan kepala desa dalam masa

pemerintahannya memang sangat baik. Dia menciptakan suasana kerja yang

nyaman bagi para perangkatnya dengan membiasakan disiplin bekerja. Misalnya

saja disiplin dalam berangkat ke kantor balai desa bagi para perangkat serta

pembagian jadwal piket. Suasana yang diciptakan membuat para perangkat lebih

nyaman dalam bekerja.

Sosok mantan kepala desa ini bukan hanya berpengaruh dalam

pemerintahan desa. Sebagai seorang ayah dia juga memiliki peran yang sangat

penting dalam keluarganya. Salah satu anaknya yang mengikuti jejak dalam

berpolitik adalahanak ketiganya yang bernama Agil Kusumasari. Dia bekerja

sebagai anggota DPR usungan partai Demokrat di Kabupaten Tanggamus.

Keinginannya menjadi anggota dewan memang karena keinginannya sendiri,

terbukti dari wawancara dengan Agil (29 tahun) sebagai berikut:

3 Wawancara, Purwadi perangkat desa.
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“Saya jadi anggota DPR di Tanggamus ya karena keinginan saya sendiri.

Memang bapak yang aktif di pemerintahan desa sering memberikan saran pada

saya terutama yang berhubungan dengan jabatan saya di dewan. Saya mending

jadi dewan daripada saya jadi kepala desa kaya bapak. Jaringannya kan lebih luas

(Agil, 29 tahun wawancara pada tanggal 16 juli 20164).

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa pengaruh mantan kepala desa

sangat besar dalam memotivasi anaknya. Meskipun bukan lingkup desa tetapi

tetap saja mantan kepala desa ini menjadi sosok yang berpengaruh. Tanpa adanya

jaringan yang sebelumnya telah dibangun oleh ayahnya sulit baginya untuk

berhasil dalam pemilihan anggota dewan tersebut.

2. Relasi Politik Mantan kepala desa dalam Pemerintahan Desa

Mantan kepala desa ini memiliki kemampuan yang cukup baik dalam dunia

perpolitikan di desa. Keinginannya untuk menjadi kepala desa berawal dari

ayahnya yang menjabat sebagai kepala desa pada masa itu. Pada masa itu menjadi

kepala desa merupakan suatu kehormatan yang sangat tinggi dalam masyarakat.

Bukan hanya sebagai orang nomor satu di desa tetapi juga dianggap sebagai

priyayi desa dimana tidak semua orang dapat memperoleh jabatan tersebut.

Selama masa jabatannya beliau mendapatkan berbagai pengalaman berkaitan

dengan pemerintahan desa. Pro dan kontra dalam masyarakat seolah menjadi

pelengkap dalam pemerintahannya. Namun dengan kemampuan serta

keinginannnya untuk membangun desa Soponyono menyebabkan ia tetap

4 wawancara
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bertahan pada posisinya. Kenyataan dalam masyarakat tersebut semakin

membuatnya mengerti akan kondisi dalam masyarakat di desa Soponyono.

Menjadi kepala desa bukanlah hal yang mudah. Seorang kepala desa harus

menghadapi berbagai kondisi serta reaksi dalam masyarakat. Hal ini tidak

sebanding dengan apa yang diterima olehkepala desa. Sebagai kepala desa beliau

hanya mendapatkan tunjangan yang diberikan setiap 3 bulan sekali atau yang

dikenal dengan istilah Tunjangan Pendapatan  Asli bagi Pemerintah Desa

(TPAPD) pada masa itu. Tunjangan tersebut tidak cukup banyak jika

dibandingkan dengan pengusaha yang tentunya lebih besar.

Upah yang diterima selama menjadi kepala desa tidak sebanding jika dilihat

dari bagaimana jabatan itu diperoleh. Meskipun dalam tingkat pemerintahan desa

umumnya money politic menghiasi jalannya pemilihan kepala desa. Seiring

dengan pelarangan terhadap adanya money politic biasanya dalam pemilihan ini

akan diganti dalam bentuk yang lain. Misalnya saja dengan mangatasnamakan

syukuran dan lain sebagainya. Kenyataan ini didukung oleh pernyataan mantan

kepala desa (58 tahun) sebagai berikut:

“nyalon jadi kepala desa itu modalnya tidak sedikit mas..memang, bagi-bagi

uang itu udah gak boleh,,tapi kan masyarakat mintanya dalam bentuk lain,

misalnya anak- anak muda minta kaos tim sekalian bolanya. Lha itu kan butuh

duit mas, modalnya gak sedikit..(Yudhadiharja, 58 tahun, mantan kepala desa, 18

juli 2016)”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi seorang

kepala desa juga menjadi pertimbangan dalam pencalonan. Menjadi kepala desa
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tidak cukup dengan modal kemampuan dalam bidang politik saja tetapi juga

memiliki kemampuan secara ekonomi. Sehingga bukan sembarangan orang yang

menjadi kepala desa.

Sebagai orang nomor satu di desa tentu saja disegani oleh banyak orang.

Bahkan ia dapat dengan mudah melaksanakan keinginannya terhadap orang lain.

Oleh karena itu terkadang memunculkan berbagai cara dalam memperoleh serta

mempertahankan jabatan atau posisi tersebut.

Mantan kepala desa memiliki keinginan yang cukup besar untuk dapat

memimpin di desa Soponyono meskipun upah yang diterima hanya sebatas itu.

Selama 18 tahun memimpin bukanlah hal yang mudah. Namun ia memiliki

keinginan untuk tetap mempertahankan kekuasaannya di desa. Hal ini dibuktikan

dengan pernyataan mantan kepala desa (58 tahun) sebagai berikut:

“Saya menjadi kades sudah cukup lama mas, sekitar 18 tahun. Tapi saya

sudah tidak bisa jadi lurah lagi karena aturannya memang begitu. Saya sudah dua

periode jadi kepala desa di Sponyono. Jadi ya gantian buat yang lain. Saya

menawari istri saya untuk jadi lurah dan dia mau jadi ya sudah (Yudhadiharja, 58

tahun, mantan kepala desa, tanggal  20 juli 2016).”

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa berhentinya sebagai seorang kepala

desa karena memang sudah habis masa jabatannya. Namun ketika masa jabatan

tidak terbatas maka kekuasaan akan semakin kokoh dengan tetap menjadi seorang

kepala desa. Menjadi seorang kepala desa memang bukanlah hal yang mudah,

namun dengan apa yang diterima selama menjadi kepala desa sangat berpengaruh
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bagi kehidupan perekonomian dalam keluarga. Sehingga motif ekonomi dalam

jabatan kepala desa juga merupakan faktor yang mempengaruhi.

Menurut mantan kepala desa menjadi seorang kepala desa dibutuhkan suatu

keberanian dan ketegasan sebagai seorang pemimpin. Kepala desa merupakan

orang nomor satu di desa sehingga harus menjadi panutan bagi seluruh warganya.

Ketegasan kepala desa menjadi hal yang paling penting dalam mengambil

kebijakan di desa. Selain itu menjadi kepala desa juga harus memiliki kemampuan

dalam berpolitik agar kekuasaannya dapat dijalankan secara penuh. Politik yang

dimaksudkan di sini adalah bagaimana cara memperoleh serta mempertahankan

jabatan yang telah diperoleh yaitu sebagai kepala desa.

Dalam pemerintahan desa mantan kepala desa memiliki relasi yang cukup

baik. Pengaruhnya sangat besar dalam pemerintahan didesa Soponyono. Sebagai

seorang yang berpengalaman dalam dunia perpolitikan di desa, kepala desa yang

baru sering meminta pendapat kepada mantan kepala desa dalam mengambil

keputusan. Sebagai bahan pertimbangan, pendapatnya lah yang sering digunakan

pada akhirnya. Berakhirnya masa jabatan sebagai kepala desa bukan berarti

mantan kepala desa tidak dapat menjalankan kekuasaannya di desa.

Kemampuannya dalam dunia perpolitikan terbukti dengan masih aktifnya

dalam kegiatan partai. Bukan hanya itu saja, untuk tetap mempertahankan

kekuasaannya sebagai orang yang disegani di masyarakat, dia melibatkan anaknya

untuk menjadi anggota DPR di Kabupaten Tanggamus. Meskipun jabatan ini

tidak berkaitan dengan pemerintahan desa namun pengaruhnya dalam masyarakat

cukup besar. Adanya kondisi yang demikian semakin mengukuhkan kekuasaan
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mantan kepala desa. Tidak jarang masyarakat meminta bantuan kepada anak

mantan kepala desa ini dalam menyelesaikan masalahnya. Misalnya saja bagi

mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu meminta bantuan untuk

meringankan pengobatannya karena memang dia bergerak dalam bidang

kesehatan. Kondisi yang demikian mengakibatkan masyarakat berhutang jasa

kepada keluarga mantan kepala desa sehingga semakin mudah bagi keluarga

mantan kepala desa untuk memperoleh simpati dari masyarakat. Kondisi demikian

juga semakin menguatkan posisi keluarga mantan kepala desa ketika mereka

mengikuti pencalonan kepala desa.

Secara tidak langsung keadaan demikian merupakan suatu bentuk dominasi

dari kekuasaan keluarga mantan kepla desa. Bukan hanya mendominasi jabatan di

desa tetapi mereka juga melakukan suatu upaya untuk mempertahankan

kekuasaannya tersebut. Secara tidak sadar sebenarnya masyarakat sedang

dipengaruhi oleh keluarga mantan kepala desa untuk dapat memilihnya kembali

ketika ada pencalonan. Kondisi yang sudah terbentuk dari awal dengan membuat

masyarakat memiliki hutang budi terhadap keluarga tersebut dapat menjadikan

upaya dalam memperkokoh posisinya di desa.

Mantan kepala desa memiliki kemampuan untuk dapat mempengaruhi

masyarakatnya. Setelah berhenti sebagai kepala desa beliau dipercaya untuk

menjadi sekertaris jendral (Sekjen) sebuah partai politik yaitu demokrat. Jabatan

ini dilandaskan pada kemampuannya sebagai seorang pemimpin yang dianggap

sangat baik. Selain itu juga beliau menjabat sebagai ketua BPD di desa

Soponyono. Sebagai ketua BPD yang merupakan badan penyeimbang dalam
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pemerintahan desa tentunya memiliki pengaruh dalam pengambilan kebijakan di

desa.

Jabatan ketua BPD dalam pemerintahan desa merupakan jabatan yang

penting. BPD mempunyai wewenang diantaranya mambahas rancangan peraturan

desa bersama kepala desa. Wewenang BPD yang tersebut menunjukan bagaimana

relasi politik yang terjalin antara mantan dan kepala desa yang merupakan adik

dari mantan kepala desa tersebut. Kenyataan ini diperkuat oleh Purwadi (48

tahun) dengan pernyataan sebagai berikut:

“...kepala desa yang sekarang ini ya adiknya pak mantan kepala desa yang

namanya Pak  Rochmani itu. Itu kan adiknya persis dari Pak ochim. Kalo yang

jadi Kaur umum yang namanya Yuli itu keponakannya. Anak dari adiknya Pak

ochim...(Purwadi, 48 tahun, perangkat desa, tanggal 22 juli 2016)”.

Melihat wewenang BPD dalam pemerintahan desa seperti yang telah

disebutkan jelas mantankepala desa memiliki pengaruh yang besar terhadap

pemerintahan desa. Meskipun jabatannya telah habis, mantan kepala desa tetap

dapat menyalurkan keinginannya terhadap jalannya pemerintahan. Kebijakan

maupun aturan desa yang dibuat merupakan pertimbangan dari kepala desa

beserta BPD. Keadaan ini semakin mengokohkan kekuasaan keluarga kepala desa

di masyarakat dengan menduduki jabatan-jabatan yang penting di desa.

Kegiatan lain yang dilakukan oleh mantan kepala desa setelah habis masa

jabatannya sebagai kepala desa yang berkaitan dengan pemerintahan desa adalah

terlibat dalam musyawarah antar desa (MAD). MAD merupakan suatu kegiatan

yang dilakukan antar desa dengan tujuan untuk membicarakan masalah yang
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sedang dihadapi oleh desa- desa yang bersangkutan. Kegiatan MAD ini misalnya

saja membahas masalah tentang perbatasan desa, jalan.

Menjadi ketua BPD dalam pemerintahan desa merupakan jabatan yang

penting di desa. Dalam pemerintahan desa, BPD memiliki fungsi serta peranan

yang sangat besar. Segala kebijakan atau aturan harus diketahui oleh BPD.

Dengan jabatan mantan kepala desa sebagai ketua BPD tentunya segala kebijakan

dalam pemerintahan desa dapat ditentukan olehnya.

Bagi para perangkat desa, mantan kepala desa memiliki pengaruh yang cukup

besar. Bukan hanya sebagai ketua BPD di desa tetapi dia dikenal sebagai sosok

yang dapat membantu masyarakat dalam menghadapi kesulitan. Mantan kepala

desa memberikan gambaran bagaimana cara berpolitik di desa sehingga dapat

bertahan dan dapat mencapai apa yang diinginkan. Mantan kepala desa

memberikan banyak masukan kepada para perangkat agar tetap menjadi sosok

yang diseganidi masyarakat.

B. Peran Mantan Kepala Desa terhadap Kebijakan dan Kepemimpinan di

Desa Soponyono

1. Profil Kepada Desa Soponyono

Kepala desa merupakan jabatan tertinggi dalam pemerintahan desa. Dalam

sejarah pemerintahan, desa di desa Soponyono tidak banyak yang mengetahui

kepala desa yang pernah menjabat. Masyarakat secara umum hanya mengetahui

kepala desa yang berasal dari keluarga mantan kepala desa saja. Hanya beberapa

tokoh masyarakat yang sudah sepuh yang mengetahui siapa yang pernah menjadi
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kepala desa di Soponyono. Kepala desa yang pernah menjabat diantaranya adalah

sebagai berikut:

Tabel 6. Daftar Nama Kepala Desa Soponyono

NO NAMA
TANGGAL

LAHIR PENDIDIKAN
MASA

JABATAN
1 Sastrodihardjo - - -
2 Dimyati - - -
3 Sunardja - - 1964-1989

(25 tahun)
4 Nurrochim

Yudhadiharja
17 Januari 1955 SMA 1989-2007

(18 tahun)
5 Sri murwati 12 Mei 1958 SMA 2007-2013

(6 tahun)
6 Rochmani, S.sos 27 Agustus 1957 Sarjana 2013-2019

(Sekarang)
Sumber : pengolahan data primer Juli 2016

Kepala desa Soponyono yang masih diingat dalam masyarakat hanya

beberapa saja. Tidak semua masyarakat mengenal kepala desa tersebut. Kepala

desa yang tidak diketahui masa jabatannya tersebut hanya diketahui oleh beberapa

tokoh masyarakat yang sudah sepuh yang memang masih mengingatnya. Kepala

desa yang bernama Sastrodiharjo dan Dimyati merupakan kepala desa yang

menjabat pada masa penjajahan Belanda. Pernyataan ini diperkuat dengan

pernyataan tokoh masyarakat yang bernama Nuryadiharja (72 tahun) sebagai

berikut:

“Jabatan kepala desa dari dulu ya hanya di keluarga mantan kepala desa

saja. Seingat saya kepala desa di Soponyono bernama Sastrodiharjo, Dimyati,

Sunardja, Yudha, Sri, dan Pak Rochmani. Dari Pak Sunardja sampai Pak

Rochmani itu satu keluarga. Kalau yang namanya Sastrodiharjo dan Dimyati itu

kepala desa pada zaman Belanda.”
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Perangkat desa yang ditemui disela- sela tugasnya di kantor mengatakan

bahwa mereka tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang pernah menjabat

sebagai kepala desa di Soponyono. Kepala desa yang mereka ketahui hanya dari

Sunardja hingga Rochmani yang sekarang sedang menjabat. Dokumen tentang

perangkat desa ini tidak dijumpai di desa karena alasan keuangan yang tidak

mencukupi untuk melakukan pendokumentasian hal tersebut. Para perangkat desa

ini terfokus pada kegiatan pemerintahan desa yang berhubungan dengan

perekonomian masyarakat saja. Mereka tidak mementingkan pendokumentasian

hal- hal seperti itu. Dokumen demikian sebenarnya dapat dijadikan sebagai alat

bagi masyarakat untuk mengkaji suatu tatanan pemerintahan desa. Alasan lain

menyebutkan bahwa kepala desa mereka adalah laki- laki jadi tidak berpikiran

akan hal yang demikian.

Soponyono memiliki beberapa kepala desa yang pernah menjabat. Seperti

yang telah disebutkan di atas kepala desa yang bernama Sunardja adalah ayah dari

manten dankepala desa yang sedang menjabat saat ini. Masa jabatan beliau yaitu

sekitar 25 tahun diawali pada tahun 1964-1989. Jabatan kepala desa selanjutnya

yaitu Nurrochim Yudhadiharja yang merupakan anak dari kepala desa

sebelumnya. Masa jabatannya cukup lama yaitu selama 18 tahun (2 periode).

Jabatan kepala desa Nurrochim Yudhadiharja berakhir pada tahun 2007 dan

kemudian digantikan oleh istrinya sendiri yang bernama Sri Murwati. Masa

jabatannya tidak terlalu lama yaitu hanya satu periode saja atau selama 6 tahun.

Mantan kepala desa sudah tidak dapat mencalonkan diri lagi sebagai kepala desa

sehingga dia mencalonkan istrinya untuk menjadi kepala desa. Karena memiliki
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kemampuan dalam kepemimpinan di desa masyarakat masih mempercayainya

sebagai pemimpin di desa sehingga kepala desa terpilih kembali berasal dari

keluarga mantan kepala desa. Selama pemerintahan di desa dia merupakan satu-

satunya kepala desa perempuan di Soponyono. Kemampuan yang dimilikinya

banyak terpengaruh oleh suaminya. Ketika masa jabatannya berakhir, keluarga

mantan kepala desa ini masih tetap sebagai sosok pemimpin di desa. Terbukti

dengan jabatan kepala desa yang dimenangkan oleh Rochmani yang merupakan

anak dari kepala desa periode 1964 -1989 dan juga merupakan adik dari mantan

kepala desa. Keadaan demikian menunjukkan adanya penguasaan jabatan kepala

desa oleh keluarga kepala desa itu sendiri. Berdasarkan kondisi tersebut dapat

digambarkan melalui bagan kekerabatan sebagai berikut:

Tabel 7. Bagan kekerabatan keluarga mantan Kades di Soponyono

Bagan 3. Pohon Kekerabatan Keluarga Mantan
Kepala Desa di Soponyono

Sumber: Pengolahan Data Primer juli 2016

Keterangan :

Mantan 1 : Sunardja

Mantan 2 : Nurrochim Yudhadiharja

Mantan 3 : Sri Murwati



76

Kepala desa : Rochmani

Perangkat desa : Yuli Handayani

: anggota keluarga yang menjadi perangkat desa

: anggota keluarga yang menjadi perangkat desa

Motivasi keluarga mantan kepala desa dalam praktik kepemimpinan di desa

juga dikarenakan adanya faktor ekonomi. Upah yang diterima sebagai kepala desa

berupa tanah bengkok yang cukup luas yaitu 8 Ha mampu memenuhi kebutuhan

keluarga mereka. Selain itu letak tanah bengkok yang merupakan bagian tanah

sawah yang paling subur di desa tentunya memberikan penghasilan yang cukup.

Memang tanah sawah tersebut tidak diolah sendiri melainkan dijual atau yang

dikenal dengan istilah jual tanah garapan.Tanah garapan inilah yang menghasilkan

sumber ekonomibagi keluarga. Dengan adanya tanah garapan ini mereka dapat

mencari sumber penghasilan lain namun tetap memperoleh hasil dari sawah

bengkok tersebut. Letak lahan yang berada di tempat yang paling subur ini dapat

memberikan hasil yang maksimal dibandingkandengan yang lainnya. Ini menjadi

alasan mengapa sulit untuk melepaskan tanah bengkok yang luas kepada keluarga

lain. Sehingga keluarga mantan kepala desa berusaha untuk mempertahankan

sumber ekonomi tersebut.

Sepengetahuan masyarakat umum adalah tidak adanya kepala desa yang

berasal dari keluarga mantan kepala desa. Mereka hanya mengatahui bahwa

jabatan kepala desa dimulai dari ayah hingga anak-anaknya. Keadaan ini

diperkuat dengan pernyataan dari Sumarti sebagai berikut:
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“Selama ini kepala desa ya tidak ada yang diluar keluarga mantan kepala

desa. Mungkin  dulu ada yang bukan dari keluarga itu, tapi saya tidak tahu.

Masyarakat umum juga tahunya ya hanya dari keluarga pak mantan kepala desa

saja. Lha wong dia itu mantan kepala desa yang paling berpengaruh kok di desa.

Negosiasine pinter, berani ngomong juga. (Sumarti, 43 tahun, tanggal 2 Agustus

2016).”

Pernyatan dari orang tersebut menunjukan bahwa memang keluarga mantan

kepala desa mendominasi pemerintahan di desa. Mantan kepaladesa memiliki

kemampuan yang baik dalam pemerintahan desa. Negosiasi serta spekulasi yang

berani mengakibatkan mantan kepala desa ini sebagai sosok yang disegani dalam

masyarakat.

2. Cara Mempengaruhi Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

Kegiatan pemerintahan desa memiliki aturan tersendiri dalam

pelaksanaannya. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala

desa dengan dibantu beberapa perangkat desa serta BPD. Pengaruh BPD lebih

besar dibandingkan perangkat desa dalam pemerintahan desa. BPD memiliki

tugas sebagai badan penyeimbang serta pertimbangan dalam pemerintahan desa.

Setiap aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala desa harus melalui

BPD. Dengan demikian dalam pemerintahan desa kerjasama antara kepala desa

dengan BPD sangat penting dalam menciptakan suatu kebijakan.

BPD memiliki struktur yang terdiri dari ketua, sekretaris, serta anggota.

Struktur ini yang paling berpengaruh adalah yang memiliki jabatan tertinggi yaitu

ketua BPD. Ketua BPD di desa Soponyono dipegang oleh Nurrochim
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Yudhadiharja yang tidak lain adalah mantan kepala desa. Jabatan ini jelas

memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya pemerintahan desa.

Kerjasama yang terjalin antara kepala desa dan BPD dapat berpengaruh

terhadap penciptaan suatu kebijakan. Kebijakan merupakan suatu tindakan yang

diambil dalam menghadapi suatu kondisi tertentu dalam masyarakat. Setiap desa

memiliki kebijkan masing- masing sesuai dengan aturan yang ditetapkan pada

masing-masing desa. Misalnya saja kebijakan dalam pengalokasian Anggaran

Dana Desa (ADD), PNPM.

Pengaruh yang dilakukan oleh mantan kepala desa terhadap pemerintahan

desa sangat besar. Pengaruh yang diberikan terhadap kebijakan pemerintahan desa

dilakukan melalui perantara. Mengingat masa jabatannya sebagai kepala desa

yang telah usai, mantan kepala desa tidak dapat memberikan pengaruhnya secara

langsung. Terutama ketika istrinya menjabat sebagai kepala desa. Ketika istrinya

menjabat sebagai kepala desa, mantan kepala desa tidak terlibat secara langsung

dalam pemerintahan desa. Mantan kepala desa fokus pada pemerintahan desa

yang sedang dijalankan oleh istrinya. Mantan kepala desa banyak berpengaruh

terhadapnya. Setiap keputusan atau pun kebijakan tertentu merupakan keputusan

dari mantan kepala desa. Istrinya hanya sebatas menjalankan apa yang

diperintahkan oleh mantan kepala desa. Misalnya saja dalam kebijakan tanah kas

desa yang dilelang. Pengalaman istrinya dalam kegiatan seperti itu sangatlah

kurang, tapi dengan terlibatnya mantan kepala desa dalam memberikan masukan

serta pengaruh, istrinya ini dapat menjalankan kegiatan tersebut. Senada dengan

yang diungkapkan oleh ibu Sumarti sebagai berikut:
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“Pak Ochim punya pengaruh yang besar di masyarakat, terutama waktu

istrinya jadi kepala desa. Ibu Sri itu hanya sebagai alat. Padahal istrinya ya jadi

kepala desa karena keinginan bapaknya (mantan) itu. (Sumarti, 43 tahun, tanggal

11 Agustus 2016)”.

Pengaruh yang diberikan oleh mantan kepala desa adalah pengaruh yang tidak

langsung atau melalui perantara. Perantara yang digunakan adalah istrinya sendiri.

Mantan kepala desa memberikan keputusan-keputusan yang hendaknya diambil

kepada istrinya. Habisnya masa jabatan serta memang sudah menjadi aturan

ketika seseorang tidak boleh mencalonkan diri lagi sebagai kepala desa apabila

sudah dua kali masa jabatan atau dua periode ini yang mengakibatkan mantan

kepala desa tidak dapat mencalonkan diri sebagai kepala desa. Langkah yang

ditempuh adalah menjadikan istrinya sebagai kepala desa agar mantan kepala desa

tetap dapat menjalankan pemerintahan desa. Masa jabatan istrinya juga telah

habis, dan sekarang yangmenjabat adalah adiknya sendiri yaitu Rochmani.

Rochmani ini merupakan satu-satunya kepala desa yang tingkat pendidikannya

tinggi yaitu dengan gelar sarjana. Kakaknya yang pernah menjadi kepala desa

hanya lulusan SLTA saja. Masa jabatannya yang baru dimulai pada 13 Maret lalu

belum begitu tampak pengaruh kakaknya. Mantan kepala desa masih dapat

memberikan pengaruhnya dalam pemerintahan desa. Setiap kebijkan yang

dikeluarkan oleh desa harus melalui BPD. Dengan demikian kebijakan yang

diciptakan oleh kepala desa harus melalui persetujuan mantan kepala desa.
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3. Cara Mengintervensi Kepemimpinan di Desa

Kepemimpinan merupakan proses memengaruhi atau memberi contoh oleh

pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Kepemimpinan di desa berkaitan dengan bagaimana upaya pemimpin dalam hal

ini kepala desa dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk manjalankan apa yang

menjadi aturan serta kebijakannya.

Mantan kepala desa memiliki pandangannya sendiri tentang beberapa kepala

desa yang menjabat setelahnya. Kepala desa setelahnya yang tidak lain adalah

istrinyasendiri dianggap memiliki kemampuan yang mumpuni. Terbukti dengan

tidak adanya tindakan yang menghambat jalannya pemerintahan desa. Sebagai

kepala desa perempuan satu- satunya menunjukkan bahwa istrinya merupakan

orang yang pemberani karena dalam pemerintahan desa juga dibutuhkan suatu

keberanian terutama dalam menghadapi masyarakatnya. Keadaan tersebut terbukti

dalam pernyataan mantan kepala desa (58 tahun) sebagai berikut:

“Kepala desa perempuan kan masih jarang, apalagi di sini. Jadi ya

kemampuan kepala desa setelahsaya ya cukup baik, adanya kepala desa

menunjukan kalo perempuan mulai berpartisipasi dalam pemerintahan terutama di

desa. Kalo bicara kemampuan kepala desa setelah saya ya baik semua, mereka

kan yang milih masyarakat berati kan mereka memang punya kemampuan yang

baik sehingga mereka dapat dipercaya di masyarakat. (Yudhadiharja, 58 tahun,

manten,tanggal 11 Agustus 2016)”.

Kemampuan yang dimiliki oleh kepala desa memang cukup baik, mereka

bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Keadaan yang sesungguhnya adalah
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tetap adanya pengaruh dari mantan kepala desa yang merupakan sosok yang

berpengaruh terhadap pemerintahan desa. Pengaruh yang besar terutama adalah

kepada istrinya ketika menjabat sebagai kepala desa. Istrinya seolah hanya sebagai

pelaksana atas perintah saja.

Perangkat desa bukan hanya kepala desa saja namun terdiri dari kepala dusun,

kepala urusan, dan sekretaris desa. Dalam pemilihan perangkat desa mantan

kepala desa juga memiliki pengaruh yang besar. Terbukti dengan dipilihnya

kepala urusan umum (kaur umum) yang merupakan keponakannya sendiri yang

bernama Yuli Handayani. Jabatannya sebagai kaur umum tidak lepas dari

pengaruh kepala desa pada saat itu. Kepala desa yang menjabat dalam pemilihan

tersebut adalah istri mantan kepala desa yang bagaimana pun juga berusaha agar

keponakannya tersebut yang terpilih. Motif yang melatar belakanginya juga

karena motif ekonomi. Jabatan sebagai kaur umum ini dapat membantu

perekonomian keluarganya.

Dalam pemerintahan desa sering dihadapkan pada suatu kondisi tertentu

sehingga harus diambil suatu langkah tertentu. Keputusan merupakan hasil akhir

yang harus ditempuh dalam suatu kondisi tertentu. Pemerintahan desa seringkali

dihadapkan pada suatu kondisi yang mengharuskan kepala desa untuk mengambil

keputusan. Keputusan yang diambil tidak diambil begitu saja namun melalui

berbagai pertimbangan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya.

Dalam setiap keputusan yang berhubungan dengan pemerintahan desa,

pemerintah memiliki BPD yang bertugas untuk membantu kepala desa dalam

pemerintahan desa. Secara terperinci, wewenang BPD adalah sebagai berikut:
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1) Mambahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa

2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan

peraturan kepala desa

3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa

5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan

aspirasi masyarakat

6) Menyusun tata tertib BPD.

Melihat wewenang BPD seperti yang telah dituliskan di atas jelas seorang

kepala desa tidak dapat memutuskan hal-hal yang bersangkutan dengan

pemerintahan desa sendiri. Kepala desa harus melalui BPD dalam menghasilkan

suatu keputusan. Dengan demikian jabatan mantan kepala desa sebagai ketua BPD

sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan desa. Seperti yang dikemukakan

oleh perangkat desa sebagai berikut:

“Yang namanya pemerintahan desa ya kalo ngambil keputusan gak bisa

langsung sendiri, apalagi yang berhubungan dengan kebijakan di desa. Kebijakan-

kebijakan seperti itu ya tetap harus dipertimbangkan dengan BPD. Lha wong BPD

nya saja pak mantan kepala desanya jelas kalo kepala desa selalu memimta

pertimbangan dari pak mantan kepala desa. (Purwadi, 48 tahun, perangkat desa,

tanggal 12 agustus 2016)”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pengaruh mantan kepala desa dalam

proses pengambilan keputusan sangat penting. Bahkan setiap permasalahan yang

dihadapi desa harus diketahui oleh mantan. Meskipun ketua BPD bukan
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merupakan jabatan yang tertinggi di desa namun peranannya hampir sama dengan

kepala desa.Berkaitan dengan hal tersebut, Suseno (1985) mengungkapkan bahwa

paham kekuasaan Jawa lebih kepada memaksakan kehendaknya kepada orang

lain. Dalam paham kekuasaan Jawa tertanam motovasi-motivasi bagi penguasa

untuk berusaha menjadi seorang penguasa yang baik, dan yang mempertahankan

negaranya5. Melalui jabatan ketua BPD, mantan kepala desa dapat melaksanakan

apa yang dikehendakinya kepada orang-orang tertentu yang tentunya memiliki

jabatan yang penting di desa.

C. Dampak Peran Mantan Kepala Desa terhadap Kekuasaan dan

Kepemimpinan di Desa Soponyono

1. Dominasi Mantan Kepala Desa

Kekuasaan merupakan suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain

untuk bertindak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi perintah. Bentuk

kekuasaan bermacam-macam sesuai dengan kondisinya masing – masing. Dalam

pemerintahan desa juga memiliki suatu kekuasaan yang dijalankan oleh kepala

desa sebagai pemegang jabatan tertinggi di desa. Kepala desa Soponyono yang

sekarang menjabat adalah Rochmani yang tidak lain merupakan anak dari kades

sebelumnya yang bernama Sunardja dan merupakan adik dari mantan kepala desa.

Kepala desa yang sebelumnya seperti yang sudah dijelaskan di atas adalah istri

dari mantan kepala desa itu sendiri. Berbagai alasan berkaitan dengan

5 Suseno, Franz Magnis. 1985. Etika Jawa. Jakarta : PT Gramedia. Sutarto. 1995. Dasar

– Dasar Organisasi. Yogyakarta : UGM Press.
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pencalonannya sebagai kepala desa muncul di masyarakat. Berikut alasan kepala

desa ini mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa pada 10 Februari kemarin:

“Saya nyalon jadi kepala desa ya karena keinginan saya sendiri. Kakak saya

memang sebelumnya sudah jadi kepala desa di sini, tapi bukan karenaitu terus

saya ingin jadi lurah. Saya ini kan kerja di Pemkab Tanggamus sudah hampir

selesai, hampir pensiun, jadi saya ya pengen menikmati masa tua saya tapi saya

tidak mau menganggur, jadi saya coba nyalon jadi kepala desa” (Rochmani, 56

tahun, kepala desa, tanggal 14 Agustus 2016).

Kepala desa yang menjabat memang sebelumnya bekerja di Pemkab

Tanggamus. Mendekati habis masa jabatannya, dia memilih menjadi kepala desa

di Soponyono. Kepala desa ini memiliki kemampuan secara ekonomi yang cukup.

Istrinya adalah seorang kepala sekolah di Sekolah Dasar N1 Wonosobo. Menjadi

kepala desa bukan lah hal yang mudah, terutama dalammenghadapi masyarakat

yang bermacam-macam. Kepala desa ini memiliki pandangan sendiri terhadap

jabatan kepala desa. Menjadi kepala desa merupakan suatu hal yang tidak mudah,

namun dia berkeinginan untuk memimpin masyarakatnya dan menciptakan

kesejahteraan bagi masyarakatnya. Motif ekonomi tidak menjadi landasan utama

dalam jabatannya sebagai kepala desa. Gaji yang diterima selama bekerja di

Pemkab tidak sebanding dengan yang diterima sebagai kepala desa. tunjangan dari

pemerintah yang diberikan setiap bulan yang jumlahnya tidak seberapa, yaitu

hanya sekitar Rp. 350.000,-. Keadaan ini juga didukung dengan adanya pemberian

sebagian tanah bengkok kepada Madrasah Diniyah yang ada di desa Soponyono.
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Tindakan kepala desa dengan memberikan seperempat dari tanah bengkok

kepada sekolah diniyah di Soponyono bukan merupakan pemberian begitu saja.

Kondisi yang terbentuk dalam masyarakat adalah bagaimana kepala desa ini

membentuk suatu pandangan bahwa dia adalah sosok yang dapat dijadikan

sebagai pemimpin. Masyarakat mulai segan dengan kondisi demikian, yang

memberikan kesan bahwa kepala desa ini memiliki sikap yang baik. Jika diteliti

lebih lanjut, tindakan di atas dapat dijadikan sebagai upayauntuk mempertahankan

kekuasaan. Ketika mereka mulai percaya dengan tindakan yang dilakukan oleh

kepala desa maka akan lebih mudah untuk terpilih kembali dalam periode yang

selanjutnya. Masyarakat tidak menyadari bahwa itu merupakan suatu bentuk

dominasi kekuasaan oleh para pemilik kekuasaan. Mereka mengetahui hal

tersebut hanya sebatas pada tindakan yang mulia dalam masyarakat.

Kepala desa merupakan jabatan tertinggi di desa, namun dalam pelaksanaan

pemerintahan desa kepala desa memiliki badan penyelenggara pemerintah sebagai

penyeimbang yaitu BPD. Posisi BPD ini merupakan posisi yang cukup penting di

desa. Segala kebijakan yang diciptakan harus melalui BPD sebagai badan

pengawas. Seperti yang kita ketahui bahwa jabatan ketua BPD dipegang oleh

mantan kepala desa yang tidak lain adalah kakaknya sendiri tentu menunjukkan

adanya kekuasaan dalam pemerintahan desa. Segala kebijakan dan keputusan

yang tercipta berdasarkan kehendak mantan dan kepala desa dengan berbagai

pertimbangan tentunya. Namun tetap saja keluarga mantan kepala desa menjadi

pemegang kekuasaan tertinggi di desa. Relasi yang terjalin antara kepala desa

dengan ketua BPD menunjukkan adanya pemegang jabatan penting dan tertinggi
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di desa adalah keluarga mantan kepala desa. Posisi penting dalam pemerintahan

desa dimiliki oleh keluarga mantan kepala desa. Keadaan yang demikian disadari

oleh masyarakat secara umum bahkan mereka menganggap itu sebagai suatu hal

yang biasa.

Dalam pemerintahan desa BPD memiliki beberapa fungsi yaitu menetapkan

peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Melalui BPD

ini masyarakat dapat menyampaikan keinginan- keinginan mereka tentang

berbagai hal yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Aspirasi dari masyarakat

ini nantinya yang akan dibicarakan dengan kepala desa melalui rapat yang

diselenggarakan di desa. Pernyataan ini dikemukakan oleh mantan kepala desa

sebagai berikut:

“Fungsi BPD ya itu menampung aspirasi dari masyarakat. Nanti kalo ada

unek-unek kan biasanya mereka sampaikan ke kita. Misal ya tentang penggunaan

tanah kas desa, atau penggunaan dana PNPM atau yang lainnya. Kalo ada unek-

unek dari masyarakat nanti saya bicarakan sama kepala desanya, lha biasanya

nanti dibahas dirapat desa.” (Yudhadiharja, 58 tahun, mantan kepala desa, tanggal

14 Agustus 2016).

Keadaan demikian menunjukkan bahwa keluarga mantan kepala desa

berkuasa atas apa yang terjadi dalam masyarakatnya. Mereka dapat menciptakan

suatu kebijakan tentunya yang tidak merugikan posisi mereka sebagai orang yang

dianggap penting dalam pemerintahan desa. Dapat dilihat bahwa keluarga mantan

kepala desa adalah orang yang berkuasa di desa Soponyono.
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Adanya kekuasaan yang dimiliki para pemimpin akan menimbulkan suatu

yang dinamakan dengan budaya politik. Politik ialah salah satu perjuangan untuk

memperoleh kekuasaan atau sebagai tekhnik menjalankan kekuasaan- kekuasaan.

Kenyataan yang ada di atas menunjukan bagaimana kekuasaan itu menimbulkan

suatu budaya. Keluarga kepala desa seolah mebudayakan menjadi pemimpin di

desa. Melalui kekuasaan yang ada di desa menjadikan dia sosok yang berpengaruh

serta berkuasa di desa.

Kegiatan politik ini tersalurkan dari generasi kegenerasi melalui berbagai

institusi, komunikasi dan sosialisasi seperti keluarga, sekolah, dan tempat kerja.

Dalam keluarga ini yang paling berpengaruh dalam komunikasi dan sosialisasi

politik adalah keluarga. Proses pembentukan budaya politik dilakukan melalui apa

yang disebut dengan sosialisasi politik, yaitu proses penerusan atau pewarisan

nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya 6. Pewarisan dari generasi ke

generasi berikutnya melalui berbagai media, seperti keluarga, sanak saudara,

kelompok bermain. Agen- agen tersebut biasa disebut dengan agent dari

sosialisasi politik. Seperti yang kita ketahui bahwa kepala desa yang ada di

Soponyono merupakan keluarga yang terdiri dari ayah dan anak.

2. Upaya Pelanggengan Kekuasaan

Strategi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mempertahankan apa

yang dimiliki atau yang dikehendakinya. Berbagai cara digunakan ketika kita

menghendaki apa yang kita inginkan. Cara yang kita tempuh tentunya berrmacam-

6 Gaffar, Afan. 2006. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta :

Pustaka Pelajar. H 102
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macam. Misalnya saja dalam pemerintahan desa dilakukan berbagai strategi untuk

mempertahankan kekuasaannya. Dalam pemerintahan desa di desa Soponyono,

mantan kepala desa memiliki strategi tertentu dalam melanggengkan

kekuasaannya.

Kekuasaan merupakan suatu pengaruh terhadap orang lain untuk bertindak

sesuai dengan keinginan kita. Mantan kepala desa memiliki cara-cara tertentu

untuk mempertahankan kekuasaan tersebut. Keluarga yang memiliki

latarbelakang sebagai keluarga kepala desa ini memang memiliki pengaruh yang

sangat besar dalam kepemimpinan di desa Soponyono. Meskipun masa jabatannya

telah usai, namun mantan kepala desa masih dipercaya sebagai pemegang jabatan

ketua BPD yang merupakan pemberi pengaruh besar terhadap jalannya

pemerintahan desa.

Kekuasaan menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah kepemimpinan.

Kekuasaan yang dimiliki seseorang dapat mempertahankan posisinya dimana dia

menjalankan kepemimpinan. Berbagai cara ditempuh mantan kepala desa dalam

mempertahankan kekuasaan di desa. Menurut para perangkat bentuk kekuasaan

yang dijalankan oleh mantan kepala desa adalah dengan adanya penguasaan

jabatan penting di desa seperti kepala desa, ketua BPD bahkan kaur umum yang

merupakan keluarga mantan kepala desa.

Semenjak kepemimpinan kepala desa Sunardja sampai sekarang adalah

keluarga mantan kepala desa. Kepemimpinan Sunardja berhenti dan digantikan

oleh Nurrochim Yudhadiharja yang tidak lain adalah anaknya. Selama dua periode

yaitu kurang lebih 18 tahun semakin mengokohkan kekuasaannya di desa. Mantan
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kepala desa mengikutsertakan istrinya dalam lingkaran politik desa dengan

menggantikannya yang memang sudah dua periode dan tidak boleh mencalonkan

lagi sebagai kepala desa. Meskipun jabatannya sebagai kepala desa telah berakhir,

namun dia tetap menjalankan kekuasaannya melalui istrinya tersebut.

Masa jabatan istrinya pun telah berakhir kemudian jabatan ini digantikan oleh

adiknya yang bernama Rochmani. Masa jabatan istri mantan kepala desa berakhir

pada tahun 2013, kemudian pemilihan kepala desa yang baru dilakukan pada 10

Februari 2013. Dalampen calonan kepala desa ini, calon atau jago yang muncul

adalah jago tunggal. Dalam perkembangannya, pemerintahan sudah menganut

suatu sistem pemerintahan yang demokratis. Kenyataan yang terpilih bahkan yang

mencalonkan hanya satu orang menunjukan bahwa demokrasi hanya menjadi

suatu slogan atau impian semata. Rochmani merupakan satu - satunya calon

kepala desa pada waktu itu dan memperoleh suara 75% dari warga desa

Soponyono. Sisanya adalah mereka yang tidak memberikan suara karena dalam

perantauan dan memanggolput. Pernyataan ini diperkuat oleh Sumarti (43 tahun)

sebagai berikut:

“Pilihan kepala desa kemaren mas, Tanggal 10 Februari, terus pelantikannya

tanggal 13 Maret. Calonnya kemaren ya cuma satu, itu adiknya pak mantan kepala

desa. Gak ada calon yang lain, mereka sih ngomongnya ya buat apa nyalon lurah

lha wong modalnya itu gede mas, mereka milih kerjaan mereka yang sekarang

katanya udah nyaman (Sumarti, 43 tahun, tanggal 15 Agustus 2016)”.

Menjadi seorang kepala desa tidak cukup dengan kemampuannya saja dalam

bidang kepemimpinan tetapi juga kemampuan secara finansial. Meskipun dalam
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pencalonan kemaren Rochmani merupakan jagotunggal tetap saja dibutuhkan

suara lebih dari 70 %. Ketika suara yang diperoleh kurang dari angka tersebut

maka dianggap tidak sah dan akan dilaksanakan pemilihan ulang. Dengan strategi

yang dimiliki oleh mantan kepala desa dalam pemerintahan desa memberikan

dampak tersendiri bagi pencalonan ini. Mantan kepala desa pandai mencari suara

untuk mendukung adiknya dalam pencalonan kepala desa. Keberaniannya serta

didukung dengan jasa anaknya sebagai anggota DPR yang banyak membantu

masyarakat menyebabkan mereka memilih Rochmani. Artinya adalah pengaruh

mantan kepala desa sangat besar dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Ada

beberapa pernyataan lain yang bersangkutan dengan berhasilnya keluarga kepala

desa ini dalam kepemimpinan di desa. Seperti yang dikemukakan oleh

Nuryadiharja (72 tahun) sebagai berikut:

“Keluarga mantan kepala desa memang pengaruhnya besar di masyarakat,

emang sudah dari dulu keluarga mereka jadi lurah. Pak ochim itu kan taktiknya

pinter, tapi ya itu juga karena istrinya pak mantan kepala desa. Istrinya pak ochim

kan keluarganya besar, terutama di desa ini. Orang Jawa kan ewuh nya besar, jadi

ya kalo gak milih keluarga kan ya ga enak mas. Jadi keluarga besar ya sangat

berpengaruh, bukan cuma orang punya duit tapi pengaruh keluarga juga sangat

besar” (Nuryadiharja, 72 tahun, petani, tanggal 15 Agustus 2016).

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa dalam masyarakat desa terutama di

Jawa pengaruh keluarga sangatlah besar. Istri mantan kepala desa yang memang

asli orang Karangsari telah menjalin relasi keluarga yang cukup luas. Keluarga



91

besarnya banyak yang hidup di Soponyono. Adanya rasa ewuh dalam budaya

orang Jawa menyebabkan langgengnya kekuasaan keluarga kepala desa.

Dalam sejarah pemerintahan di desa Soponyono memang sempat muncul

beberapa jago diluar keluarga mantan kepala desa. Bukan hanya itu saja, bahkan

ada jago yang hamper dua kali ikut dalam pencalonan namun gagal. Mereka yang

gagal ini tidak lantas selalu bersebrangan ketika berada dalam satu forum

perkumpulan. Calon yang gagal ini menerima begitu saja sebagai konsekuensi

atas apa yang sudah dia lakukan. Ketika ada masyarakat yang berani mencalonkan

diri sebagai kepala desa namun yang terpilih tetap saja keluarga manten.Ketika

masyarakat mulai sadar akan birokrasi kepemimpinan yang dilakukan oleh

keluarga mantan kepala desa maka mereka harus berani melakukan suatu

perubahan. Namun perubahan yang dikehendaki tak kunjung terlaksana namun

hanya sebatas keinginan semata. Mereka tidak mencoba untuk keluar dari

lingkaran kekuasaan keluarga mantan kepala desa.

Keadaan tersebut berkaitan dengan konsep tentang ideologi kepemimpinan

Jawa diungkapkan oleh Niels Mulder, Mulder mengungkapkan dalam kosmologi

Jawa, keluarga itu melebihi dunia moral yang diberi ciri saling memiliki

kewajiban. Keluarga adalah sebuah dunia moral dengan jenjang kuat yang harus

diarahkan oleh asas solidaritas dan tentu saja bukan oleh kesetaraan. Pelaksanaan

dan pemahaman mengenai kekuasaan dan kepemimpinan Jawa- Indonesia lebih

dekat dengan doktrin dinasti kerajaan dibandingkan dengan kekeluargaan,
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meskipun kita memperhitungkan berlakunya dimensi hierarkis yang kuat dan

berfungsinya keluarga.7

Terpilihnya keluarga manten karena memiliki keluarga besar merupakan

contoh nyata dalam budaya masyarakat Jawa. Keluarga dianggap hal yang sangat

penting dalam kehidupan mereka. Melalui keluarga dapat diperoleh kemudahan

dalam menjalani hidup, tak terkecuali memudahkan dalam duniaperpolitikan di

desa seperti apa yang terjadi dalam keluarga mantan kepala desa.

Jabatan lain yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa atau pun

mantan kepla desa adalah kaur umum yang dijabat oleh Yuli Handayani. Yuli ini

merupakan anak dari adiknya. Terpilihnya dia sebagai kaur umum juga

dipengaruhi adanya faktor keluarga.

Maurer menyebutkan tentang birokrasi desa bahwa jabatan kepala desa yang

ada di pedesaan Jawa dimonopoli oleh keluarga mantan lurah atau kepala desa. Ia

juga menyebutkan bahwa nepotisme tersebar luas di pedesaan Jawa. Praktek

kewarisan dan juga munculnya “dinasti lokal” pada birokrat desa yang

memonopoli berbagai kedudukan dalam urusan pengelolaan masyarakat8. Jabatan-

jabatan penting di desa biasanya dipegang oleh orang-orang yang memiliki

hubungan yang dekat dengan kepala desa. Terbukti dengan adanya jabatan kepala

desa yang dimulai dari ayah mantan kepala desa, mantan kepla desa itu sendiri

bahkan hingga istri dan adik mantan kades itu sendiri. Bukan hanya itu saja tetapi

adanya perangkat desa yang merupakan keponakannya sendiri yang menjabat

7 Antlov, Hans dan Sven Cederroth. 2001. Kepemimpinan Jawa. Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta.

8 Ibid..
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sebagai kaur umum serta mantan kades yang kini menjadi ketua BPD. Jabatan -

jabatan tersebut merupakan jabatan yang penting di desa.

Dalam peraturan daerah Tanggamus sebenarnya tidak diperbolehkan adanya

hubungan kekerabatan dalam pemerintahan desa. Secara lebih jelas dapat dilihat

dalam peraturan daerah sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 6 Tahun 2006 Tentang

Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Bab

III); Persyaratan Calon Perangkat Desa pada poin (a) disebutkan bahwa: Tidak

mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa dan atau anggota BPD baik

secara vertikal maupun horizontal sampai derajat pertama.

Jabatan yang dimiliki oleh Yuli sebagai kaur umum dalam perangkat desa

bila dilihat dengan lebih teliti telah melanggar peraturan daerah tersebut.

Perangkat desa bukan hanya kaur umum tetapi juga termasuk kepala desa. Melihat

adanya peraturan daerah tersebut jabatan ketua BPD dipegang oleh mantan kepala

desa sedangkan kepala desa dijabat oleh adiknya sendiri. Hubungan yang terjalin

antara kepala desa, ketua BPD, dan juga kaur umum masih memiliki hubungan

kekerabatan. Namun pendapat lain dikemukakan oleh anggota BPD sebagai

berikut:

“Memang si mas, mbak Yuli itu masih ada hubungan keluarga dengan pak

lurah dan juga pak mantan kades, apalagi sama pak kades. Lha pak kades yang

sekarang itu kan adiknya sendiri, ya jelas banget hubungan keluarganya. Tapi pak

mantan kades itu pinter mas, waktu jadi lurah ya mbak Yuli gak bisa jadi kaur

soalnya kan dia anaknya adiknya. Lha mbak Yuli kan jadi kaur waktu istrinya
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yang jadi lurah, kalo kaya gitu katanya gak papa. Soalnya kan itu adiknya pak

mantan kades bukan adik dari istrinya pak mantan kades (Hardoyo, 58 tahun,

anggota BPD, tanggal 16 Agustus 2016).”

Melihat pada peraturan daerah Tanggamus di atas jelas terdapat pelanggaran

mengenai persyaratan pencalonan perangkat desa. Ketika masa jabatan istrinya

habis kemudian mantan Kades diangkat menjadi ketua BPD yang baru. Masa

jabatan ketua BPD yang baru dimulai terhitung pemilihan kepala desa yang baru

yaitu sekitar bulan Februari. Pernyataan yang sempat dikemukakan oleh Hardoyo

jelas tidak dapat dielakkan lagi dan merupakan suatu bentuk pelanggaran. Namum

nyatanya mereka masih tetap pada jabatannya masing- masing sampai sekarang

ini.

3. Penguasaan terhadap Sumber Daya di Desa

Kondisi masyarakat desa Soponyono sebagian besar bermata pencaharian

sebagai petani dan buruh tani. Ini merupakan dampak dari tingkat pendidikan

masyarakat zamandulu yang masih rendah. Seiring dengan perkembangan zaman,

mereka mulai sadar akan pentingnyapendidikan. Anak-anak mereka mulai di

sekolahkan sampai tingkat lanjutan bahkan hingga perguruan tinggi.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tidak seiring dengan

kritisnya mereka dalam menghadapi situasi kepemimpinan desa yang demikian.

Adanya dominasi kepemimpinan desa oleh keluarga mantan kades tidak membuat

masyarakat sadar dan kemudian melakukan perubahan. Ketika tingkat pendidikan

semakin tinggi seharusnya masyarakat juga harus semakin kritis terhadap hal

tersebut. Nyatanya masyarakat seolah tidak bermasalah dengan keadaan ini.
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Ketika hal ini ditanyakan dengan masyarakat setempat mereka memiliki jawaban

seperti berikut ini:

“Emang iya si mas, orang-orang penting di desa kaya kepala desa terus ketua

BPD adalagi perangkat memang ya dari keluargapak mantan kades. Ya wong dia

mau nyalon terus dengerin keinginannya warga ya akhirnya mereka juga mau

memilih keluarga mantan kades itu. Padahal ya di desa orang pinter tu udah

banyak, tapi mereka kadang nggak mau nyalon, katanya buat apa nyalon, mending

seperti sekarang ini aja, ngurusi orang banyak kan pusing mas (Sumarti, 43 tahun,

tanggal 16 Agustus 2016).”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa masyarakat bukan tidak sadar akan

hal tersebut, namum mereka lebih menikmati kondisi mereka yang ada pada saat

ini. Selain itu juga dengan pengalamannya yang cukup baik dalam pemerintahan

desa membuat sosok mantan kades menjadi orang yang dihormati. Ada sebagian

dalam masyarakat yang berpendapat bahwa bersaing dengan mantan kades itu

sulit. Mantan kepala desa lebih berpengalaman dengan desa ini dibandingkan

tokoh masyarakat yang lain.

Masyarakat memiliki berbagai alasan dalam menghadapi kondisi ini. Ada

yang mengatakan bahwa alasan keuangan lah yang mendasari mereka untuk tidak

mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa. Semakin sedikit calon maka

semakin besar biaya pendaftaran calon kepala desa. Mendaftarkan diri saja para

calon harus membayar sebanyak 26an juta untuk dibagi kepala calon yang

mendaftar pada masa itu. Ketika calon semakin banyak maka pendaftarannya pun

semakin murah. Meskipun dalam pemerintahan desakini adanya pembagian uang
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atau money politic dilarang namun ada penggunaan dalam bentuk lain.

Masyarakat tidak meminta dalam bentuk uang namun dalam bentuk barang.

Misalnya saja bantuan berupa alat-alat yang dibutuhkan dalam sebuah tim sepak

bola dan lain sebagainya.

Melihat kondisi yang demikian sebenarnya ada beberapa tokoh masyarakat

yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. Namun mengingat jasa mantan

kades sangat besar bagi mereka maka ketika calon kepala adalah dari keluarga

kepala desa mereka tidak jadi mencalonkan diri. Selain itu karena alasan seperti

yang telah diungkapkan di atas. Senada dengan yang diungkapkan oleh Purwadi

sebagai berikut:

“Kalo nyalon jadi lurah si sebenarnya ya saya ada keinginan, apalagi sudah

sejak lama hanya di keluarga pak mantan kades saja. Tapi saya gak punya banyak

modal buat nyalon. Ya walaupun bagi-bagi uang itu tidak boleh sekarang ini tapi

ya apa kalau banyak yang bertamu mau gak dikasih medang? Jadi ya gak berani

nyalon, apalagi saingannya keluarga pak mantan kades, mereka kan orang sudah

berlebih (Purwadi, 48 tahun, perangkat desa, tangga 18 Agustus 2016).”

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh anggota BPD yang bernama Muhail

sebagai berikut:

“Pemilihan kepala desa kemarin memang jagonya itu tunggal, adiknya pak

mantan kepala desa. Sebenarnya ya saya juga pengen nyalon tapi kemarin saya

denger-denger tu gak ada calon yang lain. Kalo gitu ya biaya pendaftarannya nanti

cuma dibagi dua ya kebanyakan. Kalo calonnya banyak kan pendaftarannya

semakin ringan. Dulu ya waktu istrinya pak mantan kades yang nyalon saya juga
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nyalon, tapi ya yang jadi tetep keluarganya pak mantan kades itu. Saya kira

kemaren calonnya nggak dari keluarga pak mantan kepala desa, tapi ternyata

malah adiknya, ya sudah mending saya nggak jadi nyalon (Muhail, 34 tahun,

anggota BPD, tanggal 18 Agustus 2016).”

Pernyataan di atas menunjukan bahwa mantan kepala desa memang menjadi

sosok pemimpin yang memiliki kharisma sebagai pemimpin. Mereka tidak berani

bersaing ketika saingan mereka adalah keluarga mantn kades. Latarbelakang yang

memang dari keluarga mampu secara ekonomijuga menjadi faktor bagaimana dia

berpengaruh dalam masyarakat. Melihat pekerjaan yang dimiliki oleh keluarga

mantan kades adalah cukup penting. Sebagai kepala desa selama bertahun-tahun

mereka memiliki kuasa terhadap tanah bengkok yang dijadikan sebagai

sumberpenghasilah. Bukan hanya itu, keluarga ini juga memiliki pekerjaan yang

memang memiliki penghasilan cukup. Menjadi anggota DPR serta Sekjen partai

politik tentunya menghasilkan banyak uang. Selain itu juga istri mantan kades

memiliki pekerjaan sebagai rias pengantin. Ini menunjukan adanya penguasaan

sumber- sumber ekonomi.

Penguasaan sumber - sumber ekonomi dalam satu keluarga yang

mengakibatkan semakin menunjukkan kelas mereka sangat mempengaruhi

masyarakat. Masyarakat yang mulai sadar akan adanya dominasi keluarga ini

hanya sebatas sadar tanpa melakukan suatu gerakan. Posisi mantan kades yang

memang begitu berpengaruh di desa terlebih menjadi keluarga yang memang

menjadi pemimpin desa sejak lama. Masyarakat seolah terbiasa dengan kondisi ini

dan menganggap sebagai suatu hal biasa dan memang begitulah adanya.
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Gramsci juga berpendapat bahwa supremasi sebuah kelompok mewujudkan

diri dalam dua cara, sebagai ”dominasi” dan sebagai ”kepemimpinan intelektual

dan moral”. Di satu pihak sebuah kelompok sosial mendominasi kelompok -

kelompok oposisi untuk menundukkan mereka, di lain pihak kelompok sosial

memimpin kelompok - kelompok kerabat dan sekutu mereka. Sebuah kelompok

sosial dapat bahkan harus menerapkan ”kepemimpinan” sebelum memenangkan

kekuasaan pemerintahan (kepemimpinan merupakan sarat utama untuk

memenangkan kekuasaan). Kelompok tersebut kemudian menjadi dominan ketika

ia dapat mempraktekkan kekuasaan, tapi bahkan bila dia memegang kekuasaan

penuh ditangannya dia masih harus ”memimpin” juga.

Berdasarkan teori yang dikemukakan Gramsci tentang dominasikekuasaan

tersebut dapat dilihat dalam pemerintahan desa di Soponyono. Adanya dominasi

dari kelompok - kelompok tertentu yaitu kelompok dari keluarga mantan kades

yang menduduki jabatan - jabatan penting di desa. Mantan kades yang menjadi

pengaruh untuk mempengaruhi kerabat mereka atau keluarga mereka. Agar

tercipta suatu kekuasaan mereka menerapkan kepemimpinan. Kepemimpinan ini

terwujud dari adanya penguasaan jabatan tertinggi di desa dalam satu keluarga

tersebut. Kelompok ini kemudian menjadi dominan karena telah berhasil

menerapkan atau mempraktekkan kekuasaan. Bukan hanya sebagai pemegang

kekuasaan saja tetapi mereka juga menjadi pemimpin di desa.

Kepemimpinan Menurut Persfektif Islam

Kepemimpinan dalam persfektif fiqh siyasah syar’iah (fiqh perpolitikan) adalah

suatu hal yang harus selalu dibangun dengan baik bukan untuk dikejar. Karena
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dengan motif membangun dan menjaga inilah, kita akan bias melahirkan

pemimpin yang autentik. Baik dalam berintegritas, baik dalam berkapasitas, baik

dalam pengalaman dan baik dalam ketaatan dalam menjalankan perintah agama.

Akan berbeda jadinya, jika persfektif kita dalam kepemimpinan, adalah sesuatu

yang harus dikejar. Segala cara bisa dihalalkan. Bahkan dalam psikologi politik

dikatakan, bahwa orang yang berambisi terhadap kepemimpinan, cenderung sulit

untuk melepaskan jabatan kepemimpinannya. Kepemimpinan dalam islam pada

dasarnya haruslah bersikap adil, mendahulukan kepentingan rakyat dan tidak

adanya diskriminasi dalam kekuasaan. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, “

pemimpin yang adil dalam satu hari, lebih baik dari pada beribadah kepada allah

selama 70 tahun”. Itulah cara allah menghargai pemimpin.

Berbicara kepemimpinan, tidak harus selalu berbicara Negara,

kepemimpinan yang hakiki, selalu di mulai dari diri sendri. Karena jika sifat

leadership sudah tertanam didalam diri, maka kita akan dengan mudah

menularkan kepada orang lain. Pada keluarga, sahabat hingga masyarakat sekitar.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh simpulan sebagai

berikut:

1. Posisi mantan kepala desa dalam relasi politik di desa Soponyono

sangat berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan. Mantan kepala

desa memiliki pengaruh yang besar sebagai bahan pertimbangan

terhadap pengambilan keputusan kepala desa.

2. Mantan kepala desa dapat mempengaruhi berbagai kebijakan melalui

perantara yaitu melalui anggota keluarga dalam menduduki jabatan

penting dalam pemerintahan desa dan juga dengan jabatannya sebagai

ketua BPD. Jika dikaitkandengan konsep dominasi yang dilakukan oleh

keluarga mantan kepala desa merupakan suatu upaya untuk

melanggengkan kekuasaan.

3. Dampak yang terjadi akibat peran mantan kepala desa melalui pengaruh

keluarga besar dapat menguasai sumber ekonomi di desa dan

menguasai jabatan -jabatan penting di desa. Jika dikaitkan dengan

konsep dominasi, kekuasaan akan semakin kokoh ketika melakukan

kepemimpinan. Dominasi posisi tersebut merupakan wujud dari

kepemimpinan di desa.
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B. Saran

Saran yang dapat digunakan untuk menghadapi kondisi pemerintahan yang

demikian adalah sebagai berikut:

1. Adanya lembaga kontrol terhadap jalannya pemerintahan desa sangat

dibutuhkan demi terselenggaranya pemerintahandesa yang baik.

Adanya lembaga mampu mengendalikan pemerintahan sehingga tidak

ada dominasi posisi serta penyalahgunaan wewenang.

2. Dokumen tentang pelaksanaan pemerintahan desa yang jelas dapat

membantu jalannya pemerintahan desa. Dokumen dapat berupa aturan

perundangan yang berlaku maupun tatanan sistem pemerintahan desa.

Selama ini aparat desa hanya terpusat pada hal yang berhubungan

dengan ekonomi atau keuangan saja tanpa melihat betapa hal yang

demikian adalah penting adanya.

3. Mantan kepala desa dapat memberikan pengaruh bukan hanya untuk

melanggengkan kekuasaan saja namun diharapkan dapat memberikan

pengaruh yang dapat menunjang pembangunan pemerintahan desadan

pemberdayaan masyarakat.
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PEDOMAN WAWANCARA
SUBJEK PENELITIAN

1. Bagaimana posisi mantan kepala desa dalam kepemimpinan di Desa Soponyono?

A. Profil mantan kepala desa

1. Mantan kepala desa

a. Sejak tahun berapa anda menjabat sebagai kepala desa?

b. Berapa lama masa jabatan kepala desa anda?

c. Apa yang mendasari anda untuk menjadi seorang kepala desa?

d. Apa yang anda terima selama menjabat sebagai kepala desa?

e. Pekerjaan apa yang anda lakukan setelah habis masa jabatan anda sebagai kepala

desa?

f. Jika masa jabatan kepala desa tidak dibatasi, berapa lama anda ingin menjadi

kepala desa?

g. Mengapa anda ingin menjadi kepala desa dalam kurun waktu tersebut?

h. Apa pendapat anda tentang jabatan kepala desa?

i. Apakah anda memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala desa?

2. Perangkat desa

a. Bagaimana anda melihat kondisi perekonomian keluarga kepala desa?

b. Bagaimana sikap mantan kepala desa terhadap para perangkat desa?

c. Apakah mantan kepala desa memiliki kemampuan yang mumpuni dalam dunia

politik?

d. Apakah anda memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala desa dan manten

kepala desa?



3. Istri mantan kepala desa

a. Menurut anda, sosok pemimpin seperti apakah suami anda (mantan kepala

desa)?

b. Bagaimana cara suami anda dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga?

4. Anak mantan kepala desa

a. Apakah anda memiliki keinginan untuk menjadi kepala desa seperti ayah anda

(mantan kepala desa)?

b. Jika ia mengapa dan jika tidak mengapa?

B. Relasi politik mantan kepaladesa dalam pemerintahan desa

1. Mantan kepala desa

a. Menurut anda bagaimana kemampuan kepala desa setelah anda?

b. Hubungan apa yang anda miliki dengan kepala desa sebelum dan sesudah anda?

c. Bagaimana tanggapan anda tentang politik di desa Soponyono?

d. Kegiatan apa yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang anda ikuti?

e. Bagaimana cara anda untuk terus terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan

pemerintahan desa?

2. Perangkat Desa

a. Sosok seperti apakah mantan kepala desa tersebut?

b. Apakah dia masih banyak terlibat dalam urusan pemerintahandesa?

c. Bagaimana peran mantan kepala desa dalam pemerintahan desa?



II. Bagaimana cara mantan kepala desa dalam mempengaruhi kebijakan dan

kepemimpinan di Desa Soponyono?

A. Profil Kepala desa yang pernah menjabat

1. Perangkat Desa

a. Siapa saja yang pernah menjabat sebagai kepala desa?

b. Berapa masa jabatan pada setiap kepala desa?

c. Hubungan apa yang dimiliki oleh mantan kepala desa dengan kepala desa

sebelumnya?

2. Tokoh Masyarakat

a. Sepengetahuan anda apakah ada kepala desa yang tidak memiliki hubungan

keluarga dengan mantan kepala desa?

b. Siapa kepala desa yang memiliki pengaruh besar terhadap pemerintahan di

desa?mengapa?

B. Cara mempengaruhi kebijakan

a. Apakah mantan kepala desa memiliki pengaruh dalam pengambilan kebijakan di

desa?

b. Apa bentuk kebijakan yang dilakukan?

c. Apakah mantan kepala desa berpengaruh secara langsung atau melalui perantara?

d. Jika melalui perantara siapakah yang dijadikan perantara?

e. Jika pengaruhnya secara langsung bagaimana caranya?

C. Kepemimpinan di desa

1. Mantan kepala desa

a. Apakah anda masih aktif dalam kepengurusan di desa?



b. Jika ada terlibat dalam kepengurusan apa saja?

c. Posisi atau jabatan apa yang biasanya dipegang?

d. Apakah kepala desa memiliki kemampuan yang mumpuni dalam pemerintahan desa?

2. Perangkat desa

a. Apakah mantan kepala desa memiliki pengaruh yang besar terhadap kepala desa

setelahnya?

b. Bagaimana cara memberikan pengaruhnya?

c. Apakah pengaruh tersebut memiliki dampak yang positif terhadap kepemimpinan di

desa?

d. Apakah mantan kepala desa juga memiliki pengaruh dalam pemilihan perangkat desa?

e. Seperti apa dan seberapa besar pengaruhnya?

D. Pengambilan Keputusan Kepala desa

a. Apakah mantan kepala desa selalu terlibat dalam rapat untuk mengambil keputusan?

b. Apakah anda dalam mengambil keputusan meminta pertimbangan kepada mantan

kepala desa?

III. Bagaimana dampaknya terhadap relasi kekuasaan dan kepemimpinan di Desa

Soponyono?

A. Bentuk Kekuasaan

1. Kepala Desa

a. Alasan apa yang melandasi anda untuk menjadi kepala desa?

b. Upah atau gaji apa yang anda terima?

c. Cukup kah gaji yang anda terima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibandingkan

dengan pekerjaan sebelumnya?



d. Apakah ada nilai prestice tersendiri ketika menjadi kepala desa?

2. BPD

a. Dalam pemerintahan desa bagaimana posisi BPD?

b. Bagaimana relasi kekuasaan BPD terhadap pemerintahan desa?

c. Apakah BPD memiliki peranan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan

pemerintahan desa?

d. Apa saja fungsi BPD dalam pemerintahan desa?

B. Strategi Untuk Mempertahankan Kekuasaan

1. Perangkat Desa

a. Cara apa yang dilakukan mantan Kepala desa kepala desa untuk mempertahankan

kepemimpinannya?

b. Apakah ada keluarga mantan kades yang menjadi perangkat desa (selain kepala desa)?

c. Jika ada siapa dan jabatannya apa?

d. Apakah dia terpilih memiliki kemampuan yang mumpuni atau

karena keluarga mantan kades?

2. Mantan Kepala Desa

a. Bagaimana cara anda mengajarkan kepemimpinan kepada keluarga anda?

b. Apakah anak anda harus sama seperti anda menjadi kepala desa?

c. Apakah anak anda harus terjun dalam dunia politik?

d. Apakah dunia politik baik dalam pemerintahan desa maupun yang lainnya memiliki

nilai tersendiri bagi anda?



C. Dampak Relasi Kekuasaan dan Kepemimpinan

a. Bagaimana pendapat anda tentang jabatan kepala desa yang dijabat oleh keluarga

mantan kepala desa?

b. Apakah tidak ada masyarakat yang berani mencalonkan diri sebagai kepala desa?

c. Mengapa demikian?

d. Mengapa masyarakat tidak melakukan suatu gerakan untuk melakukan perubahan?
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