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ABSTRACT 

 

THE LEADERSHIP OF CIAMIS VILLAGE HEAD IN VILLAGE 

DEVELOPMENT (A Case Study on Situational Leadership Style of Ciamis 

Village Head, North Sungkai Sub-District, North Lampung) 

 

By 

 

INTAN KUMALASARI 

 

The leadership of village head is a prominent aspect and a big influence to the 

successful of village development, since the task of a leader is to influence the 

behavior of the subordinates to cooperate and work effectively and efficiently to 

achieve the goals. In fact, the development in the village of Ciamis did not run 

optimally because the lack of residents’ participation and the absence of the 

village officials’ roles in the development and the governance process. 

Additionally, the educational background of the village officials was still low with 

the average of them graduated only from primary school or junior high school. As 

a result, the development of Ciamis village was stuck in slow pace.  

 

The purpose of this research was to analyze the situational leadership style of 

Ciamis village head in village development. The method used in this research was 

descriptive qualitative method by using a theory of situational leadership style by 

Paul Hersey and Blanchard. The data were obtained from in-depth interviews and 

documentation. The result showed that the leadership pattern used in the village of 



Ciamis revealed that there was no real support and guidance from the village head 

relating to the development of the village. Further, the behavior of the village 

officials and the residents of Ciamis were either too ignorant or too poor. In 

situational leadership style, such condition of leading with lack of supports and 

capability is called Delegation. The poor development of Ciamis village could be 

seen from the bad infrastructure developments, such as the construction of village 

roads, culverts and the village hall. The poor development of the infrastructures 

has put Ciamis as “backward” category based on Village Development Index 

(VDI). 
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ABSTRAK 

 

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA CIAMIS DALAM PEMBANGUNAN 

DESA (Studi Pada Gaya Kepemimpinan Situasional Kepala Desa Ciamis 

Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara) 

 

 

Oleh 

 

INTAN KUMALASARI 

 

 

Kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu aspek yang menonjol dan 

berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa, karena tugas seorang 

pemimpin adalah mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan 

bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Pada 

kenyataannya proses pembangunan di Desa Ciamis belum berjalan dengan 

optimal hal ini dilihat karena belum adanya partisipasi dari masyarakat dan tidak 

terlibatnya langsung aparatur Desa Ciamis dalam proses pembangunan dan proses 

penyelenggaraan pemerintahan di desa. Selain itu kapasitas sumber daya aparartur 

di Desa Ciamis masih tergolong rendah yang rata-rata berpendidikan Sekolah 

Dasar dan Sekolah Menengah yang mengakibatkan pembangunan Desa Ciamis 

belum optimal.  

 

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan Situasional 

Kepala Desa Ciamis dalam Pembangunan Desa. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori 



Gaya kepemimpinan situasional dari Paul Hersey dan Blanchard. Keseluruhan data 

dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Pola Kepemimpinan yang 

di gunakan di Desa Ciamis yang peneliti analisis bahwa tidak ada dukungan dan 

pengarahan yang jelas dari kepala desa dalam memberikan arahan dan perintah 

yang berkaitan dengan pembangunan Desa Ciamis. Perilaku pengikut atau 

aparatur desa dan masyarakat yang terjadi di Desa Ciamis bahwa mereka tidak 

mau dan tidak mampu. Perilaku pemimpin yang rendah dukungan dan rendah 

pengarahan dalam kepemimpinan Situasional disebut dengan Delegasi. Hal ini 

terlihat dari pembangunan Desa Ciamis yang belum optimal dalam menyelesaikan 

pembangunan yang ada di desa tersebut seperti pembangunan jalan desa, 

pembangunan gorong-gorong dan juga pembangunan balai desa selain itu 

pembanguan fisik yang tidak berjalan mengakibatkan Desa Ciamis masuk 

kedalam kategori indeks desa membangun (IDM) desa sangat tertinggal.  

Kata kunci : kepemimpinan situasional, pembangunan desa 
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MOTTO 

 
 

“Ketahuilah! Setiap dari kamu adalah pemimpin, dan setiap 

kamu akan diminta pertanggung-jawaban atas  

kepemimpinan-mu”  

(Rasulullah Muhammad SAW) 

 

“Miliki mimpi (Visi) yang benar-benar besar, karena mimpi yang kecil, yang biasa-biasa saja, 

tidak mempunyai kekuatan untuk menggerakkan hati manusia.” 

(Goethe) 

 

“Kalau baik, lakukan; kalau buruk tinggalkan.” 

(Mario Teguh) 

 

“Pemimpin mengambil keputusan yang akan membentuk masa 

depan sebagaimana yang mereka inginkan.” 

 

(Mike Murdock) 

 

 

“Hidup itu seperti Drama, aku bisa memilih untuk menjadi  

penonton atau pemainnya” 

 

(Intan Kumalasari) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan 

Nasional bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh 

semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pada 

konsepsi ini bahwa pembangunan nasional menitikberatkan pada komponen 

yang ada pada suatu negara tersebut. Komponen bangsa harus saling 

bersinergi dan saling mengisi untuk tercapainya suatu tujuan pembangunan 

nasional tersebut. Tujuan pembangunan nasional tersebut pada hakikatya 

adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

 

Perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah 

mencangkup beberapa tahapan yang ada di dalamnya. Proses perencanaan 

pembangunan ini mencangkup penyelenggaraan perencanaan makro semua 

fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu 

dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Pada tataran selanjutnya 

Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara terpadu oleh 

Kementerian/ Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah 

Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan yang 
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paling terkecil dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia adalah 

pembangunan yang berasal dari suatu desa.  

 

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan 

nasional. Usaha peningkatan kualitas sumberdaya pedesaan dan masyarakat 

secara keseluruhan, yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada 

potensi dan kemampuan pedesaan. Pada pelaksanaannya, pembangunan 

pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan. 

Pembangunan desa memiliki tujuan mewujudkan kehidupan masyarakat 

pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.  

 

Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembangunan 

di perdesaan. Perhatian yang diberikan pemerintah terhadap pembangunan di 

desa, berdasarkan pada kenyataan bahwasannya desa merupakan tempat 

berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa serta 

masyarakat desa, merupakan dasar landasan kehidupan Bangsa dan Negara 

Indonesia.  

 

Pembangunan yang ada di desa ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Segala bentuk pembangunan yang ada di desa harus berdasarkan aspirasi atau 

keinginan masyarakat. Untuk menunjang pembangunan tersebut dibutuhkan 

partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaanya, karena tanpa adanya 

partisipasi dan dukungan masyarakat maka pembangunan tidak akan berjalan 

dengan baik dan lancar.  
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Untuk mewujutkan pembangunan nasional pemerintah pusat menargetkan 

desa sebagai ujung tombak pembangunan hal ini selaras dengan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2016.  Dapat dilihat pada penjelasan UU tersebut : 

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar RP 46. 982. 080. 000. 000, 00 (Empat puluh enam triliun Sembilan 

ratus delapan puluh dua miliar delapan puluh juta rupiah). Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) dialokasikan kepada kabupaten/ 

kota dengan ketentuan: 

a. 90% (Sembilan puluh persen) dialokasikan secara merata kepada setiap 

desa; dan 

b. 10% (sepuluh persen) dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk desa, 

angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan 

geografis desa.  

 

Dana desa diserahkan langsung ke desa untuk pembangunan desa agar adanya 

pemerataan sehingga tidak terjadi urbanisasi yang tinggi. Pada kebijakan ini 

tentunya Kepala desa dituntut untuk bijak dalam penggunaan dana desa dan 

mampu menyusun kebijakan yang strategis guna mewujutkan pembangunan 

di desa. Pembangunan desa merupakan salah satu cara mensejahterakan 

masyarakat. Penggunaan dana desa dalam pembangunan harus melibatkan 

peran aktif masyarakat dalam menampung aspirasi dan melibatkan 

masyarakat dalam mewujutkan pembangunan sehingga dengan dana yang 

besar tadi dapat dirasakan oleh semua masyarakat desa.  
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Merujuk pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal 

usul dan adat-istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

 

Kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat 

menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa, 

Dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan 

dan pembangunan perekonomian masyarakat desa. Disisi lain, kepemimpinan 

kepala desa merupakan salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh 

terhadap keberhasilan pembangunan desa, desa dalam hal ini adalah 

organisasi sangat dipengaruhi oleh pemimpin keadaan ini sesuai dengan 

pendapat Hasibuan (2003:170) “Kepemimpinan adalah cara seorang 

pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan 

bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi” 

 

Kepala Desa tentunya wajib melibatkan masyarakat dalam setiap program 

pemerintahan. Bentuk kebijakannya adalah setiap program yang telah 

direncanakan wajib di sosialisasikan kepada masyarakat. Partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya merupakan suatu bentuk 

keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dari 

dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan 

yang bersangkutan dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan adalah kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah.  
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Pada prosesnya untuk mewujutkan pastisipasi masyarakat, kepala desa juga 

seharusnya berperan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk 

berpartisipasi terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah 

desa serta mampu menyusun kebijakan strategis yang melibatkan masyarakat. 

Masyarakat juga bagian dari suksesnya pelaksanaan program desa, 

masyarakat juga mempunyai peranan terhadap tercapainya tujuan dari 

pembangunan. Suatu koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat 

tentunya diharapkan dapat mewujutkan pembangunan di desa khususnya di 

Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara.  

 

Desa Ciamis dengan segala potensi sumber daya alam yang cukup tinggi dan 

ditopang kebijakan pemerintah yang memfokuskan pembangunan pada 

daerah perdesaan tentunya dapat menjadi desa yang mandiri dan mempunyai 

daya saing tinggi. Berdasarkan hasil pra-riset yang dilakukan peneliti pada 

tanggal 19 Maret 2016 diperoleh bahwa Desa Ciamis memiliki potensi atau 

kekayaan alam. Potensi atau kekayaan alam yang ada di Desa Ciamis dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1. Data Potensi Desa Ciamis Tahun 2015 

No.  Sumber Daya Alam Luas 

(1) (2) (3) 

1.  Lahan persawahan 28, 5 Ha.  

2.  Lahan Perkebunan Karet 22, 17 Ha 

3.  Lahan Perkebunan Sawit 25 Ha 

4.  Lahan Kolam Ikan 8, 3 Ha 

5.  Lahan Palawijaya 6, 5 Ha 

Sumber: Data Profil Desa Ciamis 2015 
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Pada tabel di atas menggambarkan bahwa secara garis besar sumberdaya alam 

Desa Ciamis mempunyai potensi yang tinggi. Hal ini tentunya menjadi point 

penting dalam konteks pembangunan dari desa tersebut karena mayoritas 

masyarakat Desa Ciamis sangat bergantung terhadap sumber daya alam yang ada 

pada desa tersebut.  

 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya merupakan suatu 

bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela 

dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses 

kegiatan yang bersangkutan dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan adalah kerja sama antara masyarakat dengan 

pemerintah.  

 

Pada prosesnya untuk mewujutkan pastisipasi masyarakat, kepala desa juga 

seharusnya berperan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk 

berpartisipasi terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah 

desa serta mampu menyusun kebijakan strategis yang melibatkan masyarakat. 

Masyarakat juga memiliki campur tangan dalam suksesnya pelaksanaan 

program desa, masyarakat juga mempunyai peranan terhadap tercapainya 

tujuan dari pembangunan. Suatu koordinasi yang baik antara pemerintah dan 

masyarakat tentunya diharapkan dapat mewujutkan pembangunan di desa 

khususnya di Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara.  

 

Pada kenyataannya proses pembangunan yang ada di Desa Ciamis belum 

terlaksana dengan baik, hal ini dapat terlihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 2. Pembangunan yang ada di Desa Ciamis 

No Pembangunan Terlaksana Tidak Terlaksana 

(1) (2) (3) (4) 

1 Balai Desa Ya - 

2 Jalan Desa Ya - 

3.  Jembatan  - Tidak 

4.  Gorong-Gorong - Tidak 

5.  Talang Air - Tidak 

6.  Lampu Jalan - Tidak 

 Sumber: Data ProfilDesa Ciamis2015 

 

Tabel di atas menggambarkan bahwa pembangunan yang ada di Desa Ciamis 

tidak berjalan dengan optimal. Berdasarkan pra-riset peneliti tanggal 12 

Maret 2016, peneliti mewawancarai salah satu warga yang bernama Ujang 

beliau mengatakan bahwa pembangunan yang ada di Desa Ciamis sudah ada 

yang berjalan, tetapi menurut beliau dari sekian banyak rencana 

pembangunan di Desa Ciamis yang telah berjalan hanya seperempat bagian 

dari seluruh rencana pembangunan desa dan masih banyak pembangunan 

yang ada di Desa Ciamis sampai sekarang belum terlaksana. Banyaknya 

pembangunan yang masih belum terlaksana dikarenakan tidak adanya 

koordinasi antar aparatur pemerintah desa dalam proses pembangunan- 

pembangunan desa.  

 

Berdasarkan keterangan di atas pembangunan di Desa Ciamis belum berjalan 

optimal, dan dibuktikan dengan IDM (Indeks Desa Membangun) yang 

menduduki peringkat ke-13 dari 15 desa di Kecamatan Sungkai Utara 

sehingga Desa Ciamis masuk dalam katagori desa sangat tertinggal. IDM 

(Indeks Desa Membangun) Desa Ciamis dapat dilihat pada tabel 16.  
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Pembangunan desa ini akan dilihat dari IDM (Indeks Desa Membangun) yang 

didalamnya terdapat dua aspek atau indikator yang pertama tentang SDM 

(Sumber Daya Manusia) yang ada di Desa Ciamis yang rata-rata sumber daya 

manusia yang ada baik aparatur desa dan juga masyarakatnya berpendidikan 

sekolah menengah. Indikator kedua dalam pembangunan Desa Ciamis yang 

akan dilihat oleh peneliti adalah tentang infrastruktur desa. Bagaimana 

pembangunan infrastruktur Desa Ciamis yang belum berjalan secara optimal 

baik itu pembangunan tentang jalan desa, jembatan serta pembangunan fisik 

lainnya.  

 

Pembangunan desa sebenarnya diarahkan untuk meningkatkan kondisi 

ekonomi, dan sosial, dan masyarakat sehingga tujuan dari pembangunan desa 

yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur akan terlaksana dengan baik. 

Pembangunan yang ada di desa dititik beratkan pada pembangunan fisik yang 

terdiri dari pembangunan balai desa, jalan kampung dan lain-lain. Selain itu 

pembangunan desa juga melihat bagaimana pembangunan sumber daya 

manusia yang ada pada suatu desa tersebut. Pembangunan desa harus di 

dukung oleh berbagai aspek komponen yang ada di desa agar pembangunan 

yang ada di desa tersebut dapat berjalan optimal dan dirasakan oleh 

masyarakat yang luas.  

 

Selain warga masyarakat Desa Ciamis, peneliti juga mendapatkan data 

pembanding yaitu pernyataan dari Bapak Khairul Anwar dan Bapak 

Darmanselaku Kepala DusunDesa Ciamis yang mengatakan bahwa mereka 

tidak terlibat langsung dalam proses pembangunan fisik yang ada di Desa 
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Ciamis, mereka mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam proses 

pembangunan desa karena kesibukan mereka sebagai petani desa dan juga 

mereka belum memahami tupoksi dari pembangunan tersebut karena mereka 

hanya lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah. Hal inilah yang 

mengakibatkan bahwa mereka berdua menyerahkan proses pembangunan 

fisik desa tersebut kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa.  

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, Peneliti melihat bahwa aparatur pemerintah 

yang ada di Desa Ciamis tidak memiliki kemampuan atau kapasitas dan juga 

motivasi kerja. Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Ciamis sangat rendah 

dilihat dari banyaknya perangkat desa hanya lulusan Sekolah Dasar Dan 

Sekolah Menengah. Hal ini dianggap Peneliti berdampak besar terhadap 

proses pembangunan yang ada di Desa Ciamis. Perangkat desa yang tidak 

memiliki kemampuan dalam bidangnya serta kurangnya peran kepala desa 

sebagai pemimpin mengakibatkan tidak terjalinnya komunikasi yang baik 

sehingga dalam proses pembangunan desa tidak berjalan dengan baik.  

 

Kepala desa yang seharusnya menjadi motor penggerak dalam pelayanan 

publik mestinya dapat menjalankan roda pemerintahannya terutama dalam hal 

pelayanan publik. Kepemimpinan seorang kepala desa menentukan arah 

pembangunan desa itu sendiri. Pembangunan yang ada pada suatu desa harus 

mengikutsertakan masyarakat dan aparatur pemerintah lainnya. Pembangunan 

yang efektif dan efesien harus dapat mengakomodir kebutuhan yang 

diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu Kepemimpinan kepala desa 

harus dapat mengikutsertakan aparatur pemerintah yang lain dan masyarakat 
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yang ada di dalamnya demi terciptanya pembangunan yang efektif dan 

berkelanjutan.  

 

Berdasarkan uraian singkat di atas peneliti tetarik untuk meneliti Gaya 

Kepemimpinan Situasional Kepala Desa Ciamis dalam pembangunan 

Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara.  

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

usulan penelitian ini adalah “Bagaimanakah Gaya Kepemimpinan Situasional 

Kepala Desa Ciamis dalam Pembangunan Desa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Gaya Kepemimpinan Situasional Kepala Desa Ciamis dalam 

Pembangunan Desa.  

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah  

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, informasi, 

dan menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan khususnya tentang 

mengkaji permasalahan kepemimpinan dalam memahami dan menjelaskan 

tentang kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa.  
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2. Secara Praktis 

Hasil penelitian semoga dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan 

pemikiran di Pemerintahan Desa Ciamis. Bagi Peneliti, sebagai wahana 

untuk melatih berfikir secara ilmiahmelalui teori-teori yang didapat dalam 

aspek pemerintahan dan sarana belajar untuk memahami permasalahan 

yang menjadi topik kejadian.  



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Tentang Kepemimpinan 

 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan menurut istilah dapat diartikan sebagai suatu proses ketika 

seorang memimpin (directs), membimbing (guides), memengaruhi 

(influences) atau mengontrol (controls) pikiran, perasaan, atau tingkah 

laku orang lain. Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa 

kepemimpinan merupakan tindakan mempengaruhi orang lain untuk 

melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan tertentu. Kepemimpinan 

merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang 

bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk 

mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan.  

 

Definisi kepemimpinan menurut Fahmi Irham, (2013:15) yang 

dikemukakan oleh beberapa para ahli, yaitu : 

a. Stephen P. Robbins mengatakan, kepemimpinan adalah kemampuan 

untuk mempengaruhi suatu kelompok kearah tercapainya tujuan.  

b. Richard L. Daft mengatakan, kepemimpinan (Leadership) adalah 

kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian 

tujuan.  
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c. Ricky W. Griffin mengatakan, pemimpin adalah individu yang mampu 

mempengaruhi prilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan; 

pemimpin adalah individu yang diterima oleh orang lain sebagai 

pemimpin.  

d. Henry Pratt Fairchild mengatakan, pemimpin dalam pengertian luas 

ialah seseorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah 

laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau 

mengontrol usaha/upaya orang lain atau melalui prestise, kekuasaan 

atau posisi.  

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka Kepemimpinan adalah suatu 

individu yang dapat mempengaruhi kelompok (kepala desa mempengaruhi 

masyarakat) dalam memperoleh dukungan dari masyarakat dalam tujuan 

pembangunan desa. Kepemimpinan kepala desa dalam mengarahkan, 

mempengaruhi dan mengawasi perangkat desa serta masyarakat dalam 

pembangunan desa.  

 

Menurut Kartini, Kartono (2011, 55) pemimpin ialah seorang yang 

membimbing memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya, 

dan penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya. Pengertian 

kepemimpinan merupakan suatu deskripsi tentang kegiatan seseorang yang 

dinilai sebagai pemimpin, dan terdapat aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Posisi sebagai pusat;  

b. Peranannya sebagai pemberi arah;  
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c. Sebagai penggerak atau stimulator dari aktivitas atau kegiatan. 

Pengertian kepemimpinan lebih dititik beratkan pada segi fungsi dari 

pada segi struktur.  

 

2. Tipe-Tipe Kepemimpinan  

 

Menurut Sondang P. (1994: 75), tipe kepemimpinan terdiri atas: 

a. Otoraktis  

Seorang pemimpin yang bersifat: 

1) Menganggap organisasi adalah milik sendiri; 

2) Mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi; 

3) Menganggap bawahan sebagai alat semata-mata; 

4) Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat; 

5) Terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya; 

6) Dalam tindakan pergerakan sering menggunakan pendekatan yang 

mengandung unsur paksaan dan purnitif (bersifat menghukum).  

 

b. Militeristis  

Seorang pemimpin yang bersifat 

1) Dalam penggerakan bawahannya lebih sering menggunakan sistem 

perintah; 

2) Dalam penggerakan bawahannya senang bergantung pada pangkat 

dan jabatannya; 

3) Senang pada formalitas yang berlebih-lebihan; 

4) Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya; 

5) Sukar menerima kritik dari bawahannya; 
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6) Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan; 

 

c. Paternalistis 

Seorang pemimpin yang bersifat: 

1) Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa; 

2) Bersifat terlalu melindungi (overly protective); 

3) Jarang memberi kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil 

keputusan; 

4) Jarang memberi kesempatan bagi bawahannya untuk mengambil 

inisiatif; 

5) Jarang memberi kesempatan kepada bawahannya untuk 

mengembangkan daya kreasi dan fantasinya; 

6) Sering bersifat maha tahu; 

 

d. Karismatis 

Sampai saat ini belum ditemukan sebab-sebab mengapa seorang 

pemimpin memiliki karisma, yang diketahui ialah bahwa pemimpin 

yang demikian memiliki daya tarik yang amat besar. Oleh karena itu, 

pada umumnya orang yang memiliki karisma mempunyai pengikut 

yang sangat besar, meskipun para pengikut sering kali tidak dapat 

menjelaskan mengapa mereka jadi pengikut. Dikatakan pemimpin yang 

karismatis itu diberkahi kekuatan gaib (supernatural power).  
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e. Demokratis 

Sifat-sifat pemimpin sebagai berikut: 

1) Dalam proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak pada 

manusia sebagai makhluk termulia di dunia; 

2) Selalu berusaha mensinkronisasi antara kepentingan-kepentingan 

tujuan organisasi dan kepentingan tujuan pribadi bawahannya 

3) Senang menerima saran dan pendapat, bahkan kritik dari 

bawahannya; 

4) Selalu mengutamakan kerja sama dengan teman kerja dalam usaha 

mencapai tujuan 

5) Selalu berusaha agar bawahan lebih berhasil 

6) Berusaha mengembangkan kapasitas dirinya sebagai pemimpin 

 

Selanjutnya, ada kelompok sarjana lain yang membagi tipe kepemimpinan 

sebagai berikut: 

a. Tipe karismatis 

Tipe pemimpin yang memiliki kekuatan energi, daya-tarik dan 

perbawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain. Pemimpin 

yang memiliki inspirasi, keberanian, dan berkeyakinan teguh pada 

pendirian sendiri. Totalitas kepribadian pemimpin itu memancarkan 

pengaruh dan daya-tarik yang teramat besar.  

 

b. Tipe Paternalistis 

Yaitu tipe kepemimpinan yang kebapakan, dengan sifat-sifat antara 

lain sebagai berikut: 
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1) Dia menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak/ belum 

dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan.  

2) Dia bersikap terlalu melindungi (overly protective) 

3) Jarang member kesempatan kepada bawahan untuk mengambil 

keputusan sendiri.  

4) Dia hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada 

bawahan untuk berinisiatif.  

5) Dia tidak memberikan atau hampir-hampir tidak pernah 

memberikan kesempatan pada pengikut dan bawahan untuk 

mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka sendiri.  

6) Selalu bersikap maha-tahu dan maha-benar.  

 

c. Tipe Militeristis  

Tipe ini sifatnya yang kemiliter-militeran. Tipe ini mirip sekali dengan 

tipe kepemimpinan otoriter. Sifat-sifat pemimpin yang militeristis 

antara lain ialah: 

1) Lebih banyak menggunakan sistem perintah.  

2) Menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan.  

3) Sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual dan tanda-

tanda kebesaran yang berlebih-lebihan.  

4) Menuntut adanya disiplin keran dan kaku dari bawahannya.  

5) Tidak menghendaki saran, usul, sugesti, dan kritikan-kritikan dari 

bawahan 

6) Komunikasi hanya berlangsung searah.  
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d. Tipe Otokratis (Outhoritative, Dominator) 

Otokrat berasal dari perkataan autos = sendiri; dan kratos = kekuasaan, 

kekuatan. Jadi, otokrat berarti: penguasa absolute.  

Kepemimpinan otoraktis itu mendasarkan diri pada kekuasaan dan 

paksaan yang mutlak harus dipatuhi. Selanjutnya, pemimpin selalu 

berdiri jauh dari anggota kelompoknya jadi ada sikap menyisihkan diri 

dan eksklusivisme. Sikap dan prinsip-prinsipnya sangat konservatif/ 

kuno dan ketat-kaku. Dengan keras dia mempertahankan prinsip-

prinsip business, efektivitas, efesiensi, dan hal-hal yang zakelijk.  

 

e. Tipe Laissez Faire 

Pada tipe ini seorang pemimpin praktis tidak memimpin dia 

membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semau sendiri. 

Pemimpin tidak berpartisipasi sedikitpun dalam kegiatan 

kelompoknya. Semua pekerjaan dilakukan oleh bawahannya, 

pemimpinya hanya simbol, dan biasanya tidak memiliki keterampilan 

teknis. Dia tidak memiliki kewibawaan dan tidak dapat mengontrol 

anak buahnya. Tidak mampu melaksanakan koordinasi kerja dan tidak 

berdaya sama sekali menciptakan suasana kerja yang kooperatif. 

Sehingga organisisai atau perusahaannya yang dipimpinnya menjadi 

kacau-balau, morat-marit, dan pada hakikatnya mirip satu firma tanpa 

kepala.  
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f. Tipe Populistis 

Professor Petter Worsley dalam bukunya The Thrid World 

mendefinisikan kepemimpinan populistis sebagai kepemimpinan yang 

dapat membangunkan solidaritas rakyat. Kepemimpinan populistis ini 

berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional. Juga 

kurang mempercayai dukungan kekuatan serta bantuan hutang-hutang 

luar negeri (asing). Kepemimpinan jenis ini mengutamakan 

penghidupan (kembali) nasionalisme.  

 

g. Tipe Administratif atau Eksekutif 

Kepemimpinan tipe ini ialah kepemimpinan yang mampu 

menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Para 

pemimpinnya terdiri dari teknokrat dan administrator-administrator 

yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. 

Dengan kepemimpinan administratif ini diharapkan adanya 

perkembangan teknis yaitu teknologi, industri, manajemen modern dan 

perkembangan sosial di tengah masyarakat.  

 

h. Tipe Demokratis 

Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia, dan 

memberikan bimbingan yang efesien kepada para pengikutnya. 

Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan, dengan 

penekanan pada rasa tanggung jawab internal (pada diri sendiri) dan 

kerja sama yang baik. Kepemimpinan demokratis menghargai potensi 

setiap individu mau mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan. 
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Kepemimipinan demokratis biasanya berlangsung secara mantap, 

dengan gejala-gejala sebagai berikut: 

a. Organisasi dengan segenap bagian-bagiannya berjalan lancar, 

sekalipun pemimpin tidak ada di kantor. 

b. Otoritas sepenuhnya didelegasikan ke bawahan, dan masing-

masing orang menyadari tugas serta kewajibannya sehingga 

mereka merasa senang-puas pasti, dan aman menyandang setiap 

tugas kewajibannya. 

c. Diutamakan tujuan-tujuan kesejahteraan pada umumnya, dan 

kelancaran kerja sama dari setiap warga kelompok.  

d. Pemimpin demokratis berfungsi sebagai katalisator untuk 

mempercepat dinamisme dan kerjasama, demi pencapaian tujuan 

organisasi.  

 

Pada berbagai tipe kepemimpinan maka seharusnya seorang pimpinan 

pemerintahan desa yang dalam hal ini adalah Kepala Desa 

menggunakan tipe kepemimpinan yang dapat melibatkan semua 

lapisan masyarakat untuk terlibat dan juga berpartisipasi terhadap 

pelaksanaan program pembangunan yang ada di desa. Tipe yang 

memungkinkan terjadinya interaksi antara semua pihak, baik dari 

pemerintah desa maupun pihak masyarakat adalah tipe kepemimpinan 

yang demokratis.  
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3. Kepemimpinan Situasional 

 

a. Pengertian Kepemimpinan Situasional 

Menurut Paul Hersey dan Blanchard (dikutip Miftah Thoha, (1996:64) 

Kepemimpinan situasional adalah Suatu cara individu untuk 

mempengaruhi atau menggerakan orang lain dengan melihat berbagai 

kondisi yang ada pada suatu kejadian atau perkara. Gaya kepemimpinan 

situasional didasarkan pada saling berhubungan diantaranya hal-hal 

berikut ini: 

1) Jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan 

2) Jumlah dukungan sosio-emosional yang diberikan oleh pemimpin 

3) Tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut yang ditunjukan 

dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi atau tujuan tertentu.  

 

Konsepsi ini telah dikembangkan untuk membantu orang untuk 

menjalankan gaya kepemimpinan dengan tanpa memperhatikan 

perannya yang lebih efektif didalam interaksinya dengan orang lain. 

Konseptual melengkapi pemimpin dengan pemahaman dari hubungan 

antara gaya kepemimpinan yang efektif dan tingkat kematangan para 

pengikutnya. Oleh karena itu walaupun terdapat banyak variable-

variabel situasional yang penting lainnya misalnya: organisasi, tugas 

tugas pekerjaan, pengawasan dan waktu kerja, akan tetapi penekanan 

dalam gaya kepemimpinan situasional ini hanyalah pada prilaku 

pemimpian dan bawahannya saja.  
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Prilaku pengikut atau bawahan ini amat penting atau mengetahui gaya 

kepemimpinan situasional, karena bukan saja pengikut sebagai 

individu, ia menerima atau menolak pemimpinnya, akan tetapi sebagai 

pengikut secara kenyataannya dapat menentukan kekuatan pribadi 

apapun yang dipunyai pemimpin.  

 

b. Gaya dasar Kepemimpinan Situasional 

Dalam hubungannya dengan prilaku pemimpin ini, ada dua hal yang 

biasanya dilakukan terhadap bawahannya atau pengikutnya menurut 

Hersey dan Blanchard yang dikutip oleh Miftah Thoha, (2003:65) 

yakni: prilaku mengarahkan atau prilaku mendukung.  

1) Perilaku mengarahkan 

Sejauh mana seorang pemimpin melibatkan dalam komunikasai satu 

arah. Bentuk pengarahan dalam komunikasi satu arah ini antara lain, 

menetapkan peranan yang seharusnya dilakukan pengikut, 

memberitahukan pengikut tentang apa yang saharusnya bisa 

dikerjakan, dimana melakukan hal tersebut, bagaimana 

melakukannya dan melakukan pengawasan secara ketat kepada 

pengikutnya.  

2) Perilaku mendukung  

Sejauh mana seorang pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi 

dua arah, misalnya mendengar, menyediakan dukungan dan 

dorongan, memudahkan interaksi, dan melibatkan pengikut dalam 

pengambilan keputusan. Kedua norma prilaku tersebut ditempatkan 

pada dua poros yang terpisah dan berbeda seperti dibawah ini 
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sehingga dengan demikian dapat diketahui 4 (empat) gaya dasar 

kepemimpinan menurut Hersey dan Blanchard (dikutip oleh Miftah 

Thoha, (2003:65) Empat gaya dasar kepemimpinan situasional 

tersebut terlihat pada gambar 2. 1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 

Empat Gaya Dasar Kepemimpinan Situasional 

 Sumber:Miftah Thoha, (2003:65) 

 

Gambar 2.1 

Empat Gaya Dasar Kepemimpinan Situasional 

 

 

Dalam gaya (G1), pemimpin lebih memberikan intruksi yang spesifik 

tentang peranan dan tujuan bagi pengikutnya, dan secara ketat mengawasi 

pelaksanaan tugas mereka. Dalam gaya (G2) dirujuk sebagai konsultasi, 

karena pemimpin yang menjelaskan keputusan dan kebijaksanaan yang di 

ambil dan menerima pendapat bawahan tetapi masih harus memberikan 

pengawasan dan pengarahan kepada pengikutnya. Pada gaya (G3) dirujuk 

sebagai partisipasi, pemimpin menyusun keputusan bersama-sama dengan 

pengikutnya dan mendukung dalam menyelesaikan tugas. Adapun pada 

gaya (G4) pemimpin yang mendelegasikan keputusan-keputusan dan 

tanggung jawab pelaksanaan tugas kepada bawahan.  
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Sesuai dengan uraian tersebut diatas, bahwa empat gaya dasar 

kepemimpinan merupakan hal yang penting bagi seorang pemimpin dalam 

hubungannya dengan perilaku pemimpin itu sendiri dalam mempengaruhi 

bawahannya dalam hal ini perilaku mengarahkan dan perilaku mendukung 

yang nantinya akan melibatkan hubungan kerja yang berorientasi akan 

tugas. Pemimpin sewaktu melakukan proses pemecahan masalah dan 

pembuatan keputusan maka empat gaya dasar diaplikasikan dan 

diidentifikasikan dengan suatu proses pengambilan keputusan.  

 

Kepemimpinan situasional berfokus pada kesesuaian atau efektivitas gaya 

kepemimpinan sejalan dengan tingkat kematangan atau perkembangan 

yang relevan dari para pengikut. Bentuk Kepemimpinan situasional dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini: 
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GAYA KEPEMIMPINAN 
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Sumber :Miftah Thoha, (2003:65) 

 

 

 

 

Pada gambar diatas menghubungkan antara tingkat kematangan pengikut 

atau bawahan dengan gaya kepemimpinan. Hubungan tersebut diuraikan 

penjelasannya sebagai berikut : 

 

Intruksi untuk pengikut (M1), ketidakinginan mereka merupakan akibat 

dari ketidakyakinan atau kurangnya pengalaman dan pengetahuannya 

berkenaan dengan sesuatu tugas. Gaya pengarahan (G1) memberikan 

pengarahan yang jelas dan spesifik. pengawasan yang ketat memiliki 
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Konsultasi untuk pengikut (M2), untuk memikul tanggung jawab memiliki 

keyakinan tetapi kurang memiliki keterampilan. (G2) memberikan perilaku 

mengarahkan, karena mereka kurang mampu, juga memberikan perilaku 

mendukung untuk memperkuat kemampuan dan antusias, nampaknya 

merupakan gaya yang sesuai dipergunakan bagi individu pada tingkat 

kematangan.  

 

Partisipasi untuk pengikut (M3), ketidakinginan yang muncul karena 

kurangnya keyakinan. Pemimpin perlu berkomunikasi dua arah dan secara 

aktif mendengarkan dan mendukung usaha-usaha para pengikut untuk 

menggunakan kemampuan yang telah mereka miliki, sehingga (G3), 

melibatkan pemimpin dan pengikut melibatkan perilaku hubungan kerja 

yang tinggi dengan peranan pemimpin dalam memberikan fasilitas dan 

berkomunikasi.  

 

Delegasi untuk pengikut (M4), tingkat kematangan tinggi, (G4) 

memberikan sedikit pengarahan atau dukungan memiliki tingkat 

kemungkinan yang efektif yang paling tinggi.  

 

4. Teori-teori kepemimpinan 

Beberapa teori kepemimpinan menurut Miftah Thoha (2014: 284-296): 

yaitu : 

a. Teori Sifat Kepemimpinan 

Teori ini sering disebut juga “great man”, lebih lanjut menyatakan 

bahwa seseorang itu dilahirkan membawa atau tidak ciri-ciri atau sifat-

sifat yang diperlukan bagi seorang pemimpin, atau dengan kata lain, 
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individu yang lahir 14 telah membawa ciri-ciri tertentu yang 

memungkinkan dia dapat menjadi seorang pemimpin.  

 

Keith Davis yang dikutip oleh Miftah Thoha, (2014:290) 

mengiktisarkan ada 4 (empat) ciri utama yang mempunyai pengaruh 

terhadap kesuksesan kepemimpinan dalam organisasi : 

1) Kecerdasan 

2) Kedewasaan dan hubungan sosial 

3) Motivasi diri dan dorongan berprestasi 

4) Sikap-sikap hubunga kemanusiaan 

 

b. Teori kelompok 

Teori ini menyatakan bahwa untuk pencapaian tujuan-tujuan kelompok 

harus ada pertukaran yang positif antara pimpinan dan bawahannya. 

Kepemimpinan itu merupakan suatu proses pertukaran (exchange 

process) antara pemimpin dan pengikutnya, yang juga melibatkan 

konsep sosiologi tentang peranan yang diharapkan kedua belah pihak.  

 

c. Teori Situasional (contingency) 

Setelah baik pendekatan sifat maupun kelompok terbukti tidak memadai 

untuk mengungkapkan teori kepemimpinan menyeluruh, perhatian 

dialihkan pada aspek-aspek situasional kepemimpinan, Fred Fieder 

telah mengajukan sebuah model dasar situasional bagi efektifitas 

kepemimpinan, yang dikenal sebagai Contingency model of leadership 

effectiveness. Model ini menjelaskan hubungan antara gaya 

kepemimpinan dan situasi yang menguntungkan atau menyenangkan.  



28 

Situasi-situasi tersebut digambarkan oleh Fiedler yang dikutip oleh 

Miftah Thoha, (2014:298) dalam tiga dimensi empiri, yaitu : 

a. Hubungan pimpinan anggota 

b. Tingkat dalam stuktur tugas 

c. Posisi kekuasaan pemimpin yang didapat melalui wewenang formal 

 

Situasi-situasi itu menguntungkan bagi pemimpin bila ketiga dimensi 

diatas adalah berderajat tinggi, bila setuasi terjadi sebaliknya maka akan 

sangat tidak menguntungkan bagi pemimpin. Atas dasar penemuannya, 

Fiedler berkeyakinan bahwa situasi-situasi menguntungkan yang 

dikombinasikan dengan gaya kepemimpinan akan menetukan 

efektivitas pelaksanaan kerja kelompok.  

 

Penemuan Fiedler menunjukan bahwa dalam situasi yang sangat 

menguntungkan atau sangat tidak menguntungkan, tipe pemimpin yang 

berorientasi pada tugas atau pekerjaan (task-directed atau “hard-

nosed”) adalah secara efektif. Tetapi bila situasi yang sangat 

menguntungkan atau tidak menguntungkan hanya moderat (terletak 

pada range tengah), tipe pemimpin hubungan manusiawi atau yang 

toleran dan lunak (“lenient”) akan sangat efektif.  

 

d. Teori Jalan kecil-Tujuan (Path-Goal theory) 

Telah diakui secara luas bahwa teori kepemimpinan dikembangkan dan 

mempergunakan kerangka dasar teori motivasi. Ini merupakan 

pengembangan yang wajar, sebab kepemimpinan itu erat hubungannya 

dengan motivasi disatu pihak dan dengan kekuasaan dipihak lain. Teori 



29 

Path-Goal yang dikutip oleh Miftah Thoha, (2014:302) ini menganalisa 

pengaruh (dampak) kepemimpinan (terutama prilaku pemimpin) 

terhadap motivasi bawahan kepuasan dan pelaksanaan kerja. Teori ini 

memasukan 4 (empat) tipe atau gaya pokok prilaku kepemimpinan 

yaitu : 

1) Kepemimpinan Direktif (Directive Leadership) 

Bawahan tahu jelas apa yang diharapkan dari mereka dan perintah-

perintah khusus diberikan oleh pemimpin. Disini tidak ada 

partisipasi oleh bawahan (pemimpin yang otokratis).  

 

2) Kepemimpinan yang mendukung (Supportive Leadership) 

Kepemimpinan yang selalu menjelaskan, sebagai teman, mudah 

didekati dan dan menunjukan diri sebagai orang yang sejati bagi 

bawahan. Gaya kepemimpinan ini mempunyai pengaruh yang sangat 

positif pada kepuasan bawahan yang bekerja dengan tugas-tugas 

yang penuh tekanan, frustasi dan tidak memuaskan.  

 

3) Kepemimpinan Partisipatif (Participative Leadership) 

Kepemimpinan mengajukan tantangan-tantangan dengan tujuan yang 

menarik bagi bawahan dan merangsang bawahan untuk mencapai 

tujuan tersebut serta melaksanakannya dengan baik.  

 

4) Kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi 

Kepemimpinan menetapkan serangkaian tujuan yang menantang 

para bawahannya untuk berprestasi. Demikian pula pemimpin 
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memberikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka mampu 

melaksanakan tugas pekerjaan mencapai tujuan secara baik.  

 

Gaya-gaya kepemimpinan ini dapat digunakan oleh pemimpin yang 

sama dalam berbagai situasi yang berbeda. Baik model Fiedler maupun 

teori Path-Goal memasukan tiga variabel penting dalam kepemimpinan, 

yaitu : pemimpin, kelompok dan situasi.  

 

B. Tinjauan tentang Desa 

 

1. Pengertian Desa 

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang 

berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah 

tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui 

dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Tujuan 

pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan 

penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna 

dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kemajuan pembangunan.  

 

Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka 

terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa 

yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala 

keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan 

pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan 
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perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana 

prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, 

dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya 

kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam 

hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu 

tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.  

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah desa 

dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

 

Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Desa adalah desa dan desa adat 

atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
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C. Tinjauan Tentang Kepala Desa 

 

Kepala Desa adalah pemimpin yang dipilih secara demokrasi maupun secara 

tradisional oleh warga yang mana ia adalah wakil perpanjangan tangan dari 

masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotivasi warganya dalam 

proses pembangunan di desa. Kepemimpinan Kepala Desa sangatlah 

berpengaruh terhadap maju-mundurnya dan berkembang atau tidak 

berkembangnya suatu pembangunan di desa yang dapat dilihat dari gaya 

kepemimpinan kepala desa tersebut.  

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26-30 dikatakan 

bahwa bentuk pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan perwakilan 

desa. Pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala Desa 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, Peraturan Pemerintah tersebut dipilih 

langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. 

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintahan desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi menetapkan peraturan 

desa bersama kepala desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dihitung 

sejak yang bersangkutan dilantik.  

 

Kepala desa yang sudah menduduki jabatan kepala desa hanya boleh 

menduduki jabatan kepala desa lagi untuk satu kali masa jabatan. Seorang 

kepala desa hanya boleh menjabat selama dua kali masa jabatan. Pada 

pelaksanaan tugas dan wewenangnya, kepala desa dibantu oleh perangkat 

desa yang bertanggung jawab kepada kepala desa.  
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1. Syarat – Syarat Menjadi Kepala Desa 

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kepala desa menurut Undang-undang 

Nomor 6 tahun 2014 Pasal 33 Tentang Desa yaitu : 

a. Warga negara Republik Indonesia; 

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan republik 

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 

d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau 

sederajat; 

e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; 

f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 

g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat 

paling kurang 1 (satu) tahun sebelumpendaftaran; 

h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 

i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani 

pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada 

publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana sertabukan sebagai 

pelaku kejahatan berulang-ulang; 
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j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap; 

k. Berbadan sehat; 

l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; 

dan 

m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.  

 

2. Kewajiban Kepala Desa 

Menurut pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 

menyatakan Kepala Desa berkewajiban antara lain;  

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 

1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;  

c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 

d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 

e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 

f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, 

transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari 

kolusi, korupsi, dan nepotisme;  

g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 

kepentingan di Desa;  

h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; dan 

seterusnya.  

i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa; 
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j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; 

k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 

l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 

m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; 

n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; 

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup; dan 

p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.  

 

3. Kedudukan, dan Tugas Kepala Desa 

a. Menurut kedudukannya kepala desa adalah sebagai alat pemerintah, 

alat pemerintah daerah dan alat pemerintah desa.  

b. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, 

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 

dan pemberdayaan masyarakat desa.  

 

4. Wewenang Kepala Desa 

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 

c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 

d. Menetapkan Peraturan Desa; 

e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

f. Membina kehidupan masyarakat Desa; 

g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 
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h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasi-

kannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-

besarnya kemakmuran masyarakat Desa; 

i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa; 

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna; 

m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; 

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

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

5. Tipe Kepemimpinan Kepala Desa 

Mustakim (2015:11) Tipe kepemimpinan kepala desa dibagi menjadi tiga 

tipe kepemimpinan, yakni Kepemimpinan Regresif, Kepemimpinan 

Konservatif-Involutif dan Kepemimpinan Inovatif-Progresif.  

 

a. Kepemimpinan Regresif 

Pada Kepemimpinan Regresif dapat dimaknai sebagai kepemimpinan 

yang berwatak otokratis, secara teori otokrasi berarti pemerintahan 

yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Salah satu 

cirinya adalah anti perubahan, terkait dengan perubahan tata kelola 
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baru tentang Desa baik itu Musyarawah Desa, usaha ekonomi bersama 

Desa dan lain-lain sudah pasti akan ditolak. Desa yang parochial 

(hidup bersama berdasarkan garis kekerabatan, agama, etnis atau yang 

lain) serta Desa-Desa korporatis (tunduk pada kebijakan dan regulasi 

negara) biasanya melahirkan kepemimpinan seperti ini.  

 

b. Kepemimpinan Konservatif-Involutif,  

Kepemimpinan ini merupakan model kepemimpinan yang ditandai 

dengan hadirnya kepala Desa yang bekerja apa adanya (taken for 

granted), menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak berupaya 

melakukan inovasi (perubahan) yang mengarah pada demokratisasi 

dan kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan tipe ini pada umumnya 

hanya melaksanakan arahan dari atas, melaksanakan fungsi kepala 

Desa secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala 

Desa.  

 

c. Kepemimpinan Inovatif-Progresif 

Kepemimpinan tipe ini ditandai dengan adanya kesadaran baru 

mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Model 

kepemimpinan ini tidak anti terhadap perubahan, membuka seluas-

luasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan serta akuntabel. Pada 

pola kepemimpinan yang demikian kepala Desa tersebut justru akan 

mendapatkan legitimasi yang lebih besar dari masyarakatnya. Aspek 

paling fundamental dalam menjalankan kepemimpinan Desa adalah 

Legitimasi, hal ini terkait erat dengan keabsahan, kepercayaan dan hak 
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berkuasa. legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap 

kewenangan. Kewenangan untuk memimpin, memerintah, serta 

menjadi wakil atau representasi dari masyarakatnya.  

 

D. Tinjauan Tentang Pembangunan  

 

Pembangunan sebagaimana dikemukakan Hariyono (2010:21) adalah: 

“pembangunan adalah suatu proses perubahan yang direncanakan untuk 

mencapai tujuan yang lebih baik bagi masyarakat, dan dilakukan dengan 

norma-norma atau nilai-nilai tertentu”. Sedangkan menurut Todaro (2000:20) 

pembangunan merupakan suatu proses suatu proses multidimensional yang 

mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap 

masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar 

akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta 

pengentasan kemiskinan.  

 

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 

2014, tentang Pedoman Pembanguna Desa, disebutkan bahwa Perencanaan 

pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur 

masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber 

daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.  

 

Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem 

pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang 

dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, 
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kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengurusutamaan 

perdamaian dan keadilan sosial.  

 

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, 

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan 

pemberdayaan masyarakat Desa.  

 

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:  

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka 

waktu 6 (enam) tahun; dan  

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa 

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.  

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.  

 

E. Pembangunan Desa 

 

Menurut Taliziduhu (1987 : 54) Pembangunan desa sebagai suatu proses 

dengan upaya masyarakatdesa yang bersangkutan dipadukan dengan 

wewenang pemerintah untukmeningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan 

kebudayaan masyarakat dankemukinan mereka diberi sumbangan penuh 

kepada kemajuan nasional.  

 

Berdasarkan pengertian Taliziduhu di atas, pembangunan desa dapat diartikan 

sebagai suatu proses untuk menciptakan masyarakat desa yang sejahtera 
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dengan campur tangan pemerintah yang memiliki wewenang untuk 

meningkatkan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat desa agar lebih 

maju.  

 

Menurut Agusthoa Kaswata (1985 : 24) pembangunan desa adalah suatu 

pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat dandidasarkan pada tugas dan kewajiban 

masyarakat desa. Berdasarkan pendapat Agusthoa di atas, pembangunan desa 

dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang diarahkan kepada masyarakat 

desa untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan didasarkan pada tugas dan 

kewajiban masyarakat desa sendiri.  

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa 

adalah suatu proses perubahan yang ditujukan kepada masyarakat desa untuk 

menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan kerjasama yang baik antara 

pemerintah dengan masyarakat desa sendiri.  

 

F. Kerangka Pikir 

 

Keberadaan pemimpin merupakan keniscayaan dalam suatu organisasi, 

bahkan keberadaan seorang pemimpin sama pentingnya dengan keberadaan 

organisasi itu sendiri, karena apabila suatu organisasi tidak mempunyai 

seorang pemimpin, maka organisasi tidak akan bisa berjalan sebagaimana 

mestinya. Pemimpin adalah pelopor, perintis, dan pemuka yang berada di 

depan, menerobos, menaklukan (mengantisipasi dan memberi solusi), 
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mengintegrasikan dan memberi warna dalam suatu organisasi. (Ndraha, 2003: 

225).  

 

Agar dapat berhasil dalam memimpin bawahannya, selain harus memiliki 

kualitas maupun sifat, juga dituntut agar dapat mempengaruhi dan 

mengarahkan bawahannya. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu 

melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan diantaranya koordinasi, 

pengambilan keputusan, komunikasi, dan perhatian kepada bawahannya.  

 

Kepala Desa dipilih langsung oleh rakyatnya, sehingga ketika seorang kepala 

desa terpilih, maka rakyat telah mempercayakan kehidupannya untuk diatur 

oleh seorang kepala desa, sehingga seorang kepala desa sangat dituntut 

mempunyai kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Kinerja pemerintahan tersebut merupakan tuntutan masyarakat 

yang harus diimplementasikan di dalam kondisi perubahan sosial dan politik, 

sehingga masyarakat tetap berada pada situasi kondisi yang tetap baik.  

 

Hakekat hubungan antara Kepala Desa sebagai pemerintah dengan rakyatnya 

sebagai yang diperintah mempunyai hubungan yang sangat erat, dimana 

hubungan tersebut merupakan interaksi bersama menuju tujuan apa yang 

dicita-citakan bersama. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Teori dan 

konsep dari Paul Hersey dan Blanchard (dikutip Miftah Thoha, (2003:65) 

yakni : 

1. Tinggi Pengarahan dan Rendah Dukungan (Intruksi) 

2. Tinggi Pengarahan dan Tinggi Dukungan (Konsultasi) 

3. Tinggi Dukungan dan Rendah Pengarahan (Partisipasi) 
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4. Rendah Dukungan dan Rendah Pengarahan (Delegasi) 

 

Setelah dilihat dilihat dari empat komponen teori dan konsep tentang 

kepemimpinan situasional maka peneliti mencoba menghubungkan konsep 

tersebut dengan pembangunan desa yang ada di Desa Ciamis tersebut. 

Pembangunan Desa ini akan peneliti lihat dari IDM (Indeks Desa 

Membangun) yang di dalamnya terdiri dua aspek atau indikator yang pertama 

tentang Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Desa Ciamis yang rata-

rata sumber daya manusia yang ada baik aparatur desa dan juga 

masyarakatnya berpendidikan sekolah menengah. Indikator kedua dalam 

pembangunan Desa Ciamis yang akan dilihat oleh peneliti adalah tentang 

infrastruktur desa. Bagaimana pembangunan infrastruktur Desa Ciamis yang 

belum berjalan secara optimal baik itu pembangunan tentang jalan desa, 

jembatan serta pembangunan fisik lainnya.  

 

Berdasarkan konsep dan teori yang ada maka peneliti dapat membuat 

kerangka pikir yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 
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KEPEMIMPINAN KEPALA DESA  

DALAM PEMBANGUNAN DESA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Kerangka Pikir 
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2. Tinggi Pengarahan dan Tinggi Dukungan 

(Konsultasi) 
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(Partisipasi) 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengelola dan 

menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Metode ini tidak terbatas sampai pada 

pengumpulan data, tetapi meliputi juga analisis. Penyampaian data dan 

informasi digambarkan dalam bentuk tampilan kalimat yang lebih bermakna 

dan mudah dipahami. 

 

Alasan penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian 

tentang Kepemimpinan Kepala Desa Ciamis dalam Pembangunan Desa Studi 

Pada Gaya Kepemimpinan Situasional Kepala Desa Ciamis Kecamatan 

Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, adalah dikarenakan fakta, 

hambatan, kendala serta hasil penelitian ini nantinya akan lebih mudah di 

analisis dengan melakukan penggambaran secara mendalam untuk kemudian 

didapatkan kesimpulan yang menjawab persoalan tentang Pembangunan desa 

yang Belum Terlaksana. 
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Nawawi (2001: 63), mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai berikut: 

Penelitian deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/ 

objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada 

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana 

adanya. Penelitian deskriptif melakukan analisa hanya pada sampai 

taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara 

sistematis, sehingga dapat dipahami dan disimpulkan. 

 

 

Tujuan penelitian deskriptif menurut Nazir (2003: 54), adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan teori-teori, data-

data, dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan untuk menjelaskan hasil 

penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti. 

 

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4), mendefinisikan metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan suatu uraian 

mendalam tentang data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, 

masyarakat, atau organisasi tertentu. 

 

Penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif pada penelitian 

ini diperlukan untuk menggambarkan fenomena mengenai keseluruhan proses 

dari permasalahan yang diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh dan 

berusaha untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam proses 

tersebut. Tidak terlepas dari pokok permasalahan dalam penelitian, maka 

alasan peneliti dalam menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif ini adalah untuk mendeskripsikan 
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bagaimanakah Kepemimpinan Kepala Desa Ciamis dalam Pembangunan 

Desa 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu 

dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian sangat 

dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya 

volume data yang masuk, termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah 

penelitian. Fokus penelitian memberikan batas dalam studi dan pengumpulan 

data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam 

penelitiannya. Adapun batasan penelitian yang menjadi fokus pada penelitian 

ini seperti yang dijelaskan dalam kerangka pikir penelitian, yaitu dengan 

mendeskripsikan kepemimpinan Kepala Desa Ciamis dalam pembangunan 

Desa Ciamis dilihat pada gaya kepemimpinan situasional Kecamatan Sungkai 

Utara.  

 

Menurut Hersey dan Blanchard kutip oleh Miftah Thoha, (2003:65) 

kepemimpinan yang menghubungkan antara prilaku pemimpin dalam 

mempengaruhi bawahannya dengan menggunakan indikator-indikator, yaitu: 

1. Tinggi Pengarahan dan Rendah Dukungan (Intruksi) 

Fokus ini dilihat pada tingginya pengarahan yang dilakukan oleh kepala 

desa dalam melibatkan masyarakat dalam pembangunan yang akan 

dilakukan di desa dan melihat dukungan atau partisipasi yang dilakukan 

oleh masyarakat dalam pembangunan desa.  
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2. Tinggi Pengarahan dan Tinggi Dukungan (Konsultasi) 

Fokus ini dilihat pada tingginya pengarahan yang dilakukan kepala desa 

dan tinggi dukungan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pembangunan 

desa.  

 

3. Tinggi Dukungan dan Rendah Pengarahan (Partisipasi) 

Fokus ini melihat tinggi dukungan yang dilakukan oleh masyarakat desa 

dalam pembangunan desa tetapi rendahnya pengarahan yang dilakukan 

oleh kepala desa dalam mengarahkan untuk pembangunan desa 

 

4. Rendah Dukungan dan Rendah Pengarahan (Delegasi) 

Dalam hal ini fokus ini melihat pada rendahnya dukungan masyarakat dan 

rendahnya pengarahan yang dilakukan oleh kepala desa dalam 

pembangunan desa.  

 

 Pembangunan Desa ini akan peneliti lihat dari dua aspek atau indikator 

 yang pertama tentang Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Desa 

 Ciamis yang rata-rata sumber daya manusia yang ada baik aparatur desa 

 dan juga masyarakatnya berpendidikan sekolah menengah. Indikator kedua 

 dalam pembangunan Desa Ciamis yang akan dilihat oleh peneliti adalah 

 tentang infrastruktur desa. Bagaimana pembangunan infrastruktur Desa 

 Ciamis yang belum berjalan secara optimal baik itu pembangunan tentang 

 jalan desa, jembatan serta pembangunan fisik lainnya. 
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C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian  

 

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Ciamis Kecamatan Sungkai 

Utara Kabupaten Lampung Utara dengan berbagai macam pertimbangan 

yaitu, melihat kondisi pembangunan desa yang masih belum terlaksana di 

Desa Ciamis, faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga masih banyaknya 

pembangunan yang belum terlaksana. Waktu penelitian ini dilakukan pada 

bulan Mei-juni 2016. 

 

D. Jenis Data 

 

1. Data Primer 

Data yang telah diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara) langsung. Dalam 

penelitian ini teknik wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah 

pertanyaan-pertanyaan terkait isu/ pokok masalah dalam penelitian 

kepada informan. Data diperoleh peneliti dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan secara lisan, bertatap muka, mendengarkan secara langsung 

informasi yang diberikan informan. Data primer yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah data-data terkait tentang Pembangunan Desa Ciamis 

yang akan didapat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan 

dengan menggunakan panduan wawancara. 

  

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dengan berdasarkan pada dokumen-dokumen, 

catatan-catatan, profil, arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang 
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relevan dalam melengkapi data primer penelitian. Data diperoleh peneliti 

dengan menggumpulkan berbagai buku-buku/ literatur penunjang, 

Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia, serta dokumen-dokumen maupun arsip-arsip yang dimiliki 

oleh Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. 

 

Data yang diperoleh dengan berdasarkan pada dokumen-dokumen, catatan-

catatan, profil, arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam 

melengkapi data primer penelitian. Data diperoleh peneliti dengan 

menggumpulkan berbagai buku-buku/ literatur penunjang, Undang-Undang 

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, serta 

dokumen-dokumen maupun arsip-arsip yang dimiliki oleh Desa Ciamis.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Wawancara 

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui 

proses tanya jawab langsung antara informan dengan peneliti yang 

berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka, 

mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan sehubungan 

dengan rumusan masalah penelitian. Pada penelitian ini peneliti 

menentukan informan untuk di wawancarai dalam pengumpulan data 

menggunakan teknik “Purposive Sampling” yaitu dipilih berdasarkan 
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pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang 

dianggap paling tahu tentang informasi yang diharapkan, atau mungkin 

dia sebagai orang yang mengerti sehingga akan memudahkan peneliti 

menjelajahi obyek/ situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini 

dilakukan wawancara secara langsung untuk memperoleh data dari 

informan terkait dengan fokus penelitian, sehingga sasaran yang akan 

diwawancarai adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang 

dijadikan sumber data. 

 

Proses wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu peneliti 

memberikan batasan pertanyaan terhadap informan dengan sudah 

mempersiapkan pertanyaan secara tertulis, sehingga proses wawancara 

dan apa yang akan ditanyakan tidak menyimpang dari fokus dan tujuan 

dari penelitian. 

 

Berikut merupakan data wawancara terhadap informan: 

a. Hamdani.AP,M.Si selaku Camat Sungkai Utara Kabupaten Lampung 

Utara yang diwawancarai oleh Peneliti pada tanggal 25 Mei 2016. 

b. M.Riduan selaku Kepala Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara 

yang diwawancarai oleh Peneliti pada tanggal 25 Mei 2016.  

c. Mat Seman selaku Sekretaris Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara 

yang diwawancarai oleh Peneliti pada tanggal 25 Mei 2016. 

d. Ujang Saprudin selaku Kaur Pembangunan Desa Ciamis Kecamatan 

Sungkai Utara yang diwawancarai oleh Peneliti pada tanggal 8 Juni 

2016. 
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e.  Undang Mukhydin selaku Kaur Pemerintahan Desa Ciamis 

Kecamatan Sungkai Utara yang diwawancarai oleh Peneliti pada 

tanggal 8 juni 2016. 

f. Badrul Jaman selaku Kaur Kesra Desa Ciamis Kecamatan Sungkai 

Utara yang diwawancarai oleh Peneliti pada tanggal 8 Juni 2016. 

g. Ust. Dede Za selaku Tokoh Agama Desa Ciamis Kecamatan Sungkai 

Utara yang diwawancarai oleh Peneliti pada tanggal 8 Juni 2016. 

h. Tatang Antoni selaku Tokoh Pemuda Desa Ciamis Kecamatan 

Sungkai Utara yang diwawancarai oleh Peneliti pada tanggal 8 Juni 

2016. 

i. Yati selaku Tokoh PKK Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara yang 

di wawancarai oleh Peneliti pada tanggal 8 Juni 2016. 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi 

dalam dua kategori yaitu sumber data resmi dan sumber tidak resmi. 

Sumber resmi merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga/ 

perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang 

dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan 

dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa hasil rapat, laporan 

pertanggungjawaban, surat, dan catatan harian.  

 

Sumber data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: Data 

Profil Desa Ciamis yang berkaitan dengan Pembangunan Desa. 
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F. Teknik Pengelolaan Data 

 

Dalam suatu teknik pengelolaan data menurut Masri Singarimbun dan Sofian 

Effendi (1989: 22) memberikan penjelasan bahwa data yang telah 

dikumpulkan dari lapangan sebelum disajikan terlebih dahulu diolah dalam 

beberapa tahap, yaitu: 

1. Tahap Editing, dalam tahap ini meneliti kembali data-data yang telah 

terhimpun untuk mengetahui kelengkapan data, kejelasan data, kesesuaian 

data jawaban dan keseragaman satuan data. Dalam tahap ini data yang 

dianggap tidak dibutuhkan atau pun tidak relevan akan disingkirkan. 

Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara yang relevan, data 

yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata 

dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan kaidah sebenarnya. 

Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan 

dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Proses 

selanjutnya adalah peneliti memeriksa kembali semua data yang telah ada 

untuk meminimalisir data yang tidak sesuai. 

 

2. Interpretasi data, yaitu memberikan pendapat atau pandangan secara 

teoritis terhadap suatu data. memberikan pendapat atau pandangan secara 

teoritis terhadap suatu data.Interpretasi data digunakan untuk mencari 

makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau 

menganailisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk 

kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Peneliti 

memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melalui tahap 
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editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi data 

dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi 

dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna akan dilakukan kegiatan 

analisis data berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi. 

 

G. Informan 

 

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan/informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan informan yang ada, 

digunakan teknik “Purposive Sampling” yaitu dipilih berdasarkan 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan 

Informan yang dianggap paling tahu tentang informasi yang diharapkan, atau 

mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 

menjelajahi obyek/ situasi sosial yang diteliti.  

 

Tabel 3. Deskripsi Informan 

 

No Nama Umur Pendidikan Jabatan 

1.  Hamdani.AP,M.Si 50 S2 Camat Sungkai Utara 

2.  M. Riduan 46  SMA Kepala Desa 

3 Mat Seman 44 SMP Sekretaris Desa 

4 Ujang saprudin 36 S1 Kaur Pembangunan 

5 Undang Mukhydin 43 SMP Kaur Pemerintahan 

6 Badrul Jaman 41 SD Kaur Kesra 

7 Ust. Dede Za 43 S1 Tokoh Agama 

8. Tatang Antoni 37 SMP Karang Taruna 

9. Yati 43 SMA Tokoh PKK 

(Sumber : Wawancara Mei-Juni 2016) 
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Pemilihan informan tersebut berdasarkan kekuatan, posisi dan mempunyai 

peran yang penting dalam mengetahui bagaimana kepemimpinan Kepala 

Desa Ciamis dalam Pembangunan Desa.  

 

H. Teknik Analisis Data 

 

Data yang diperoleh telah dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data 

kualitatif. Dalam penelitian deskriptif ini pengolahan data tidak harus 

dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan 

setelah pengolahan data selesai. Analisis data adalah proses penyederhanaan 

data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, data yang 

diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses yang cukup 

panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan 

dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.  

 

Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan 

data yang diperoleh serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan 

ataupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil 

penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, maka teknik 

analisis datanya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-

temuan di lapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara dan 

dokumentasi lainnya, meliputi: 

 

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan penelitian pada 

penyederhanaan, serta transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan yang tertulis dari lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk 
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analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan dapat ditarik. Reduksi data peneliti dilakukan pada 

data hasil wawancara, dalam hal ini penulis memilih kata-kata yang dapat 

digunakan untuk melakukan pembahasan.  

 

Peneliti mengumpulkan data mengenai faktor-faktor penyebab banyaknya 

pembangunan yang tidak terlaksana di Desa Ciamis. Peneliti 

mewawancara informan yaitu Camat Sungkai Utara, Kepala Desa, 

Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat.  

 

2. Display data, yaitu peneliti menampilkan sekumpulan informasi tersusun 

berdasarkan data yang didapat secara menyeluruh yang diperoleh dari 

lokasi hasil penelitian. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas 

dan terperinci serta menyeluruh akan memudahkan dalam memahami 

gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan 

maupun secara parsial. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam 

bentuk teks narasi-deskriptif. 

 

Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah direduksi untuk 

menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-catatan 

penting dilapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk 

mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan 

peneliti pada penyajian data adalah data yang didapat disajikan dalam 

bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun 

dalam bentuk yang padu. 
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3. Penarikan kesimpulan, merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus dapat diuji 

kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya, yang merupakan 

validitasnya. Setelah data-data tersebut diuji kebenarannya peneliti 

kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Proses analisis 

yang peneliti lakukan adalah dengan mengacu pada kerangka pikir yang 

telah dirumuskan dan fokus penelitian ini.  

 

Setelah melakukan reduksi data dan display data peneliti mengungkapkan 

kesimpulan pada penelitian ini. Peneliti menarik kesimpulan bahwa 

banyaknya Pembangunan Desa yang tidak terlaksana karena kurangnya 

Koordinasi yang dilakukan Kepala Desa kepada Perangkat/ Masyarakat 

Desa Ciamis dilihat dari Gaya Kepemimpinan Situasional.  

 



 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

A. Gambaran Umum Desa Ciamis  

 

 

1. Sejarah Singkat Desa Ciamis 

 

 

Desa Ciamis merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yang terbentuk 13 Juni 1971. 

Desa Ciamis diambil dari salah satu Kotamadya di Provinsi Jawa Barat 

karena pada saat itu banyak transmigran dari Provinsi Jawa Barat yang 

menetap dan membuka lahan di desa tersebut maka mayoritas penduduk 

yang berdomisili di Desa Ciamis bersuku Sunda hal ini sangat bertolak 

belakang dengan kondisi Wilayah Kecamatan Sungkai Utara yang 

mayoritas penduduknya bersuku Lampung.  

 

Desa Ciamis merupakan salah satu desa di Kecamatan Sungkai Utara. desa 

yang ada di Kecamatan Sungkai Utara antara lain: 

1. Negara Ratu 

2. Bangun Jaya 

3. Baru jaya 

4. Batu raja 

5. Ciamis 

6. Gedung batin 

7. Hanakau Jaya 

8. Kota Negara 
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9. Kota Negara Ilir 

10. Negara Batin 

11. Negara Batin II 

12. Negeri Ratu 

13. Negeri sakti 

14. Ogan Jaya 

15. Padang Ratu 

 

Berturut-turut Kepala Desa, Desa Ciamis adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 4 

Kepala Desa yang Pernah Menjabat di Desa Ciamis 

 

No Nama Kepala Desa Tahun Memerintah 

1 RAJA HUKUM 1971-1974 

2 SARIFUDIN 1974-1977 

3 NAHROWI 1977-1982 

4 ABDUL GANI 1982-1986 

5 NAJAMUDIN 1986-1989 

6 ABU SU’UD 1989-1998 

7 SAFRUL 1998-2007 

8 M.RIDUAN 2007 s.d Sekarang 

Sumber: Profile Desa Ciamis Tahun 2015 

 

 

Desa Ciamis memiliki berbagai macam budaya, suku dan agama, rukun, 

aman dan tentram dan damai masyarakatnya dibawah kepemimpinan 

Bupati Lampung Utara Bapak Agung Ilmu Mangku Negara, S.STP, M.H 

dan sekarang sudah banyak perubahan yang semakin pesat. 

 

Pada tanggal 17  November 2015 ini hingga sekarang ini Desa Ciamis di 

pimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama M. Ridhuan.  
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2. Letak Geografis 

Desa Ciamis memiliki luas wilayah 477,86 Ha yang terbagi menurut 

penggunaan luas wilayah sebagai berikut: 

a. Luas Pemukiman   32,40 Ha 

b. Luas Persawahan   105,00 Ha 

c. Luas Perkebunan   256,00 Ha 

d. Luas Pemakaman   0,75 Ha 

e. Luas pekarangan   76,96 Ha 

f. Perkantoran   1,00 Ha 

g. Luas Prasana Umum  5,75 Ha 

 

Desa Ciamis memiliki potensi atau kekayaan alam. Potensi atau kekayaan 

alam yang ada di Desa Ciamis dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 5. Data Potensi Desa Ciamis Tahun 2015 

No.  Sumber Daya Alam Luas  

1.  Lahan persawahan 28,5 Ha.  

2.  Lahan Perkebunan Karet 22,17 Ha 

3.  Lahan Perkebunan Sawit 25 Ha 

4.  Lahan Kolam Ikan 8,3 Ha 

5.  Lahan Palawijaya 6,5 Ha 

(Profil Desa Ciamis 2015) 

 

Pada tabel di atas menggambarkan bahwa secara garis besar sumberdaya 

alam Desa Ciamis mempunyai potensi yang tinggi. Hal ini tentunya 

menjadi point penting dalam konteks pembangunan dari desa tersebut 

karena mayoritas masyarakat Desa Ciamis sangat bergantung terhadap 

sumber daya alam yang ada pada desa tersebut. dengan batas-batas sebagai 

berikut : 
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a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Raja 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Baru Raharja  

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Padang Ratu 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Melungun Ratu 

 

3. Demografi 

Penduduk Desa Ciamis pada tahun 2015 berjumlah 1.712 Jiwa dan terdiri 

dari 428 KK. Adapun Jumlah penduduk berdasarkan umur dan jumlah 

penduduk berdasarkan gender dapat dilihat melalui tabel berikut: 

Tabel 6. Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Gender 

Golongan Umur Laki-laki  Perempuan Jumlah 

0-15 tahun 337 279 616 

16-55 tahun 500 479 979 

55 tahun keatas 58 59 117 

Jumlah 895 817 1712 
(Sumber: Profil Desa Ciamis 2015) 

 

Usia terbanyak rata-rata berumur antara 16-55 tahun yang merupakan usia 

produktif. Sedangkan golongan umur 0-15 tahun tergolong cukup tinggi. 

 

4. Penduduk Desa Ciamis Berdasarkan Agama 

Penduduk Desa Ciamis sebagian besar memeluk Agama Islam. Adapun 

komposisi jumlah penduduk pada tahun 2015 berdasarkan Agama dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 7. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama 

 

No Agama Laki-laki Perempuan 

(1) (2) (3) (4) 

1 Islam 770 orang 737orang 

2 Kristen 60 orang 32 orang 

3 Katholik 33 orang 28 orang 

4 Hindu 20 orang 15 orang 

5 Budha 12 orang 5 orang 

Jumlah 895 orang 817 orang 
(Sumber: Profil Desa Ciamis 2015) 

 

 

5. Penduduk Desa Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

Tingkat pendidikan di Desa Ciamis jika dibandingkan dengan jumlah 

penduduk tergolong rendah. Hal ini terlihat dari data Profil Desa Ciamis 

tahun 2015 yang mengidentifikasi bahwa masih banyak masyarakat yang 

tidak berpendidikan lebih dari setengah jumlah penduduk tidak pernah 

menempuh pendidikan atau tidak pernah menyelesaikan pendidikan. 

Adapun komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 8. Tingkat Pendidikan Masyarakat 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1.  Tamat Sekolah Dasar (SD) 325 

2.  Tamat SLTP 241 

3.  Tamat SLTA 198 

4.  Diploma I/II/III 23 

5.  Starata I/II 19 

Jumlah 806 

(Sumber: Profil Desa Ciamis 2015) 
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Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di 

Desa Ciamis Rendah, melihat dari tabel di atas sangat perlu peningkatan 

mengenai pendidikan sehingga pendidikan jauh lebih baik lagi 

kedepannya. Hal ini agar menjadikan Desa Ciamis menjadi Desa yang 

memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik dan memberikan 

kontribusi dalam bentuk pikiran untuk membangun Desa Ciamis menjadi 

lebih baik. 

 

6. Penduduk Desa Ciamis Berdasarkan Mata Pencarian/Pekerjaan  

Mata pencaharian masyarakat Desa Ciamis rata-rata adalah petani. 

Masyarakat memanfaatkan tanah yang subur dengan bercocok tanam 

dengan menanam berbagai macam tanaman seperti padi, karet, palawija 

dan lainnya. Namun ada juga masyarakat yang memanfaatkannya untuk 

usaha berbisinis. Selain itu juga masyarakat ada yang bekerja di instansi 

pemerintahan dan lain sebagainya, masyarakat akan melakukan berbagai 

upaya untuk memenuhi kebutuhannya dengan menekuni berbagai 

pekerjaan. Adapun komposisi penduduk menurut mata pencarian dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 9. Penduduk Menurut Pekerjaan/Mata Pencaharian Desa Ciamis 

No Pekerjaan Jumlah 

1  Pegawai Negeri Sipil 19 

2  Paramedis 6 

3  Wiraswasta/pedagang 7 

4  Pegawai Swasta 4 

5  Petani 509 

6  Buruh  539 

 Jumlah 1084 

Sumber: Profil Desa Ciamis 2015 
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B. Gambaran Umum Pemerintah dan Perangkat Desa Ciamis  

 

Untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan Desa Ciamis Kecamatan 

Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara didukung perangkat Desa 

Kelurahan yang berjumlah 5 orang dengan susunan seperti pada tabel berikut 

ini : 

Tabel 10. Susunan Organisasi Desa Ciamis 

NO NAMA JABATAN 

1 2 3 

1 M. Ridhuan  Kepala Desa 

2 Mat Seman Sekretaris Desa 

3 Ujang Saprudin Kaur Pemerintahan 

4 Undang M Kaur Pembangunan 

5 Badru Jaman Kaur Kemasyarakatan 
(Sumber: Profil Desa Ciamis 2015) 

 

Pemerintah Desa Ciamis terdiri dari : 

1. Kepala Desa 

Kepala Desa dipilih oleh masyarakat Desa Ciamis Kecamatan Sungkai 

Utara dan Bupati atas usul Camat Melantik Kepala Desa terpilih hasil 

pemeilihan Kepala Desa yang lalu.  

2. Perangkat Desa 

a. Sekretaris Kelurahan 

Kedudukan dari Sekretaris Kelurahan yaitu sebagai staf pembantu 

Kepala Desa dan pemimpin Sekretariat Desa sendiri. Tugasnya yaitu 

menjalankan administrasi Pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan desa serta memberikan pelayanan administrasi 

kepada Kepada Kades.  
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b. Kepala Urusan 

Kedudukan kepala urusan yaitu sebagai unsur pembantu Sekretaris 

Desa dalam bidang tugasnya.  

Tugas utamanya yaitu menjalankan kegiatan-kegiatan Sekretaris Desa 

dalam bidang tugasnya masing-masing. Kepala Urusan di Desa 

Ciamis ada 3 yaitu, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan, 

Pembangunan, Kepala Urusan Kemasyarakatan  

Berdasarkan pemaparan diatas, struktur organisasi Pemerintahan Desa 

Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara tahun 

2015 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut : 

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA CIAMIS 

KECAMATAN SUNGKAI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA 

TAHUN 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Bagan Struktur Organisasi Desa Ciamis 

(Sumber: Profil Desa Ciamis 2015) 
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Darman 
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Desa Ciamis terbagi menjadi 3 (tiga) Dusun dan 9 (sembilan) Rukun 

Tetangga (RT) 

 

c. Tugas Kepala Dusun :  

Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya 

Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan 

gotong royong masyarakat, Melakukan kegiatan penerangan tentang 

program pemerintah kepada masyarakat, Membantu kepala desa 

dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan rw dan rt 

diwilayah kerjanya Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

kepala desa  

 

Untuk menunjang tugas dan tanggung jawabnya, perangkat desa di 

Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara memiliki sarana dan prasarana 

pemerintahan kelurahan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 11. Gedung Kantor 

No Gedung 

Kantor 

Keterangan 

1 Kondisi Baik 

2 Jumlah ruang kerja - 

3 Balai Desa Ada 

4 Listrik Ada 

5 Air Bersih Ada 

6 Telepon Ada 

(Sumber: Profil Desa Ciamis Tahun 2015) 
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Tabel 12. Inventaris dan alat tulis kantor 

No Jenis Jumlah 

1 Mesin Tik 3 buah 

2 Meja 6 buah 

3 Kursi 12 buah 

4 Almari arsip 6 buah 

5 Komputer 1 unit 

6 Mesin fax - 

7 Kendaraan dinas 2 buah 

(Sumber: Profil Desa Ciamis 2015) 

 

Tabel 13. Administrasi pemerintahan Desa 

 

No Administrasi Pemerintahan Desa Keterangan 

1 Buku Data Peraturan Daerah Ada 

2 Buku Keputusan Kepala Lurah Ada 

3 Buku Administrasi Kependudukan Ada 

4 Buku Data Inventaris Ada 

5 Buku Data Aparat Ada 

6 Buku Data Tanah Milik kelurahan Ada 

7 Buku Administrasi Pajak dan Retribusi Ada 

8 Buku Data Tanah Ada 

9 Buku Laporan Pengaduan Masyarakat Ada 

10 Buku Agenda Ada 
11 Buku Ekspedisi Ada 
12 Buku Profil Desa Ada 
13 Buku Data Induk Penduduk Ada 
14 Buku Data Mutasi Penduduk Ada 
15 Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan Ada 
16 Buku Registrasi Pelayanan Penduduk Ada 
17 Buku Data Penduduk Sementara Ada 
18 Buku Anggaran Penerimaan Ada 
19 Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai dan 

pembangunan 

Ada 

20 Buku Kas Umum Ada 
21 Buku Kas Pembantu Penerimaan Ada 
22 Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin dan 

Pembangunan 

Ada 

23 Buku Data Lembaga Kemasyarakatan Ada 

(Sumber: Profil Desa Ciamis 2015) 

 



 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian pada bab 

sebelumnya peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan Kepala Desa Ciamis dalam pembangunan Desa lebih 

menitikberatkan pada Gaya Kepemimpinan Situasional Delegasi. Hal ini 

di tandai dengan rendah dukungan dan rendah pengarahan dari kepala 

desa, dan di sisi lain pengikutnya tidak mampu dan tidak mau dalam 

mengkikuti perintah dan arahan dari pemimpinnya. 

2. Kepemimpinan Kepala Desa ini berpengaruh terhadap rendahnya kinerja 

pemerintahan desa, khususnya dalam pembangunan Desa.  

3. Ketidaksesuaian Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam pembanguan 

desa, hal ini tercermin pula dari Indeks Desa Membangun (IDM) Desa 

Ciamis yang hanya 0,46 dan masih tingginya angka kemiskinan di Desa 

Ciamis tersebut. 

4. Faktor Pembangunan Desa yang tidakberjalan seperti jembatan, gorong-

gorong, talang air, lampu jalan mengakibatkan Indeks Pembanguanan 

yang ada di Desa Ciamis menjadi kecil dan berakibat Desa Ciamis masuk 

ke dalam kriteria Desa Sangat Tertinggal. 
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5. Indeks Kemiskinan di Desa Ciamis yang termasuk ke dalam urutan tiga 

terbawah di Kecamatan Sungkai Utara salah satu faktornya dipengaruhi 

oleh pembangunan desa yang belum optimal atau tidak sesuai dengan 

harapan masyarakat yang ada di desatersebut. 

 

B. Saran 

 

Masalah dan hambatan yang peneliti jelaskan sebelumnya merupakan hal 

untuk masukan atau bentuk perbaikan yang diharapkan peneliti untuk 

ditindak lanjuti oleh Kepala Desa Ciamis yang bertanggung jawab atas 

kemajuan Desa yang dipimpinnya karena masyarakat telah mempercayakan 

desa dengan menjadikannya kepala desa. Saran atau masukan peneliti adalah : 

1. Kepala Desa yang merupakan pemimpin dari suatu penyelenggaraan 

urusan pemerintahan desa harus memahami karakter pengikut seperti di 

berikan petunjuk dan penjelasan ketika memberikan perintah dalam 

urusan penyelenggaraan pemerintahan atau dan menyesuaikan karakter 

pengikut dalam hal memberikan petunjuk baik itu masyarakat dan 

aparatur desa. 

2. Pemerintah Desa dalam hal ini kepala desa secara berkala 

menyelenggarakan pelatihan kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Desa 

baik dalam proses administrasi desa, pelayanan publik untuk aparatur 

desa setempat agar proses pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh perangkat pemerintah Desa dapat 

berjalan dengan optimal. 
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3. Kepala Desa harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan desa agar pembangunan desa tersebut berjalan dengan 

optimal. 
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