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Strategi kepemimpinan adalah Suatu rencana yang tersusun dengan rapih, yang 

dimiliki pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin 

rakyatnya. Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran terpilih 

sebagai desa yang turut serta mengikuti evaluasi perkembangan desa melalui 

seleksi tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional sehingga Desa 

Hanura menjadi juara 1 ragional tingkat sumatera dalam bidang pemerintahan. 

 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis strategi kepemimpinan kepala desa 

dalam meningkatkan pembangunan di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan 

Kabupaten Pesawaran. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif, 

yaitu memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sosial tertentu di Desa 

Hanura melalui strategi kepemimpinan. Teknik pengumpulan data diperoleh 

melalui data primer dan data sekunder, data yang dianalisis bersifat kualitatif 

yakni menggambarkan dan menguraikan hasil penelitian kedalam bentuk kalimat 

secara lengkap, sistematis dan dilakukan pembahasan untuk memperoleh suatu 

pengertian dapat ditarik kesimpulan. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Hanura memiliki Sembilan 

strategi yang menjadi tonggak keberhasilan dalam meningkatkan pembangunan 

fisik maupun non fisik didesa. Sehingga menghasilkan Desa Hanura sebagai desa 

contoh bagi desa-desa yang ada di Pesawaran tersebut.  

 

Kata Kunci: Strategi Kepemimpinan, Pembangunan 
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Leadership Strategy is a well-structured plan, which the leader possesses in 

performing his duties and functions as the leader of his people. Hanura Village 

Teluk Pandan Sub District Pesawaran District was selected as a participant village 

to follow the evaluation of village development through the selection of District, 

District, Province and National level so that Hanura Village became the 1st 

champion of Sumatran ragional in the government field. 

 

The purpose of this research is to analyze leadership strategy of village head in 

improving development in Hanura Village of Teluk Pandan Sub District of 

Pesawaran Regency. The research method used is descriptive type, that is giving 

description or description on a certain social condition in Hanura Village through 

leadership strategy. Data collection techniques obtained through primary data and 

secondary data, the data analyzed is qualitative that describes and describes the 

results of research into the form of a complete sentence, systematic and conducted 

discussion to obtain an understanding can be drawn conclusions. 

 

The results of this study indicate that the Head of Hanura Village has Nine 

strategies that became a milestone of success in improving physical and non 

physical development in the village. So as to produce Hanura Village as an 

example village for the villages in Pesawaran. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pengertian desa menurut Widjaja (2003:3) adalah suatu kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat 

istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan adalah 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik itu hukum publik 

maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta 

dapat dituntut dan menuntut pengadilan. Desa memiliki sumber pembiayaan 

berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, 

pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. 

 

Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan 

pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak 

terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. 

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan 

pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban 

menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai wujud 

demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai 
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lembaga dan pengawas terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.  

 

Dalam proses pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 

Tahun 2014 mengacu pada dua pola pendekatan yaitu “Desa Membangun” 

dan “Membangun Desa” yang mana bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta 

penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan 

dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi 

lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan. Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung 

di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembanguan 

nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan 

masyarakat. 

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lahir karena adanya kegagalan dalam 

perundang-undangan lama dan perlunya peraturan baru tentang desa. 

Peraturan baru ini menjadi koreksi terhadap kesalahan-kesalahan aturan lama 

sekaligus menjadi antisipasi untuk perubahan di masa mendatang. Rancangan 

Undang-Undang Desa sebenarnya lahir dari proses rapat kerja Komisi II DPR 

RI periode 2004-2009 dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri. Rapat 

kerja telah menyepakati Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dipecah 

menjadi tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemerintahan 

Daerah, Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan Undang-

undang tentang Desa. 
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Ada satu pandangan bahwa aturan mengenai desa dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 sudah tidak memadai. Pengaturan tentang Desa dalam 

Undnag-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terlalu umum sehingga dalam 

banyak hal pasal-pasal tentang desa baru dapat dijalankan setelah lahir 

Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah yang cenderung membuat 

implementasi kewenangan ke desa bergantung banyak kepada kecepatan 

pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 belum secara 

jelas mengatur tata kewenangan antara pemerintah, pemda, dan desa. Desain 

kelembagaan pemerintahan desa belum sempurna sebagai visi dan kebijakan 

untuk kemandirian, demokrasi dan kesejahteraan desa. 

 

Diorganisasi pemerintahan, pencapaian kesuksesan atau kegagalan dalam 

pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipengaruhi oleh 

kepemimpinan. Hal tersebut dapat dipengaruhi melalui kepemimpinan dan 

didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai. 

Kemampuan seseorang dalam memimpin juga sangat berpengaruh dalam 

proses pembangunan, yang mana dalam kepempimpinan kepala desa amat 

sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembangunan didesa. 

 

Kepala desa adalah seseorang yang memimpin di pemerintahan desa. Setiap 

daerah memiliki sebutan lain selain kepala desa contohnya di Bali disebut 

sebagai perbekel. Kepala desa adalah pemimpin yang dipilih secara 

demokrasi maupun secara tradisional oleh warga yang mana ia adalah 

seorang wakil perpanjang tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, 

menjaga dan memotifasi warganya dalam proses pembangunan didesa, 
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sehingga peran kepemimpinan kepala desa sangatlah berpengaruh terhadap 

maju-mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu 

pembangunan didesa. 

 

Masa jabatan kepala desa yaitu selama 6 tahun terhitung sejak tanggal 

pelantikan, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 kali jabatan berikutnya 

berturut-turut atau tidak, yang terdapat pada pasal 39 ayat 1 dan 2 didalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Pasal 40 ayat 1 

menyatakan bahwa kepala desa berhenti karena: meninggal dunia; permintaan 

sendiri; atau diberhentikan. Kepala desa memiliki wewenang dalam mengatur 

desa yang berada dibawah kepemimpinannya, yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 2. 

 

Strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang 

menghubungkan keunggulan strategis pemerintah dengan tantangan 

lingkungan, yang di rancang untuk memastikan bahwa tujuan utamanya dapat 

dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. 

 

Kepemimpinan (leadership) dapat dikatakan sebagai cara dari seorang 

pemimpin (leader) dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh 

unsur-unsur di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu 

tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan kinerja pegawai 

yang maksimal. Menurut Listyaningsih (2014 : 44 ), pembangunan biasanya 

secara umum didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan 

pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh 

suatu negara dan bangsa menuju modernitas. Pembangunan juga diarahkan 
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kepada perubahan paradigma atau mindset masyarakat dari tradisional 

menuju modern. 

 

Membangun desa merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, 

aspek penting dalam membangun desa yang keberhasilannya mutlak harus 

didukung oleh semua masyarakat, agar desa yang belum tersentuh 

pembangunan seperti Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan akan terlihat 

sama dengan Desa Hanura yang mana Desa Hanura menjadi desa contoh. 

Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi 

Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan dan sesuai dengan Surat 

Keputusan Bupati Pesawaran Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan telah di 

tetapkan sebagai juara pertama desa berprestasi Kabupaten Pesawaran dan 

berhak mewakili Kabupaten Pesawaran untuk perlombaan desa berprestasi 

Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016. Dalam hal ini, desa yang dipimpin 

oleh kepala desa yang bernama Chodri Cahyadi baru-baru ini mendapatkan 

penghargaan dalam Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung.  

 

Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran ini terpilih 

sebagai desa yang turut serta mengikuti evaluasi perkembangan desa sesuai 

Permendagri No.81 tahun 2015. Pembangunan disegala bidang menjadi 

mutlak untuk dilakukan guna dapat mensejajarkan diri dengan kabupaten/kota 

lain di Provinsi Lampung. Desa Hanura mengikuti perlombaan Desa Tingkat 

Provinsi Lampung merupakan hasil kerjasama yang baik antara Pemerintah 

Kabupaten Pesawaran dengan warga Desa Hanura. Semua komponen sudah 

melakukan upaya maksimal untuk mengikuti perlombaan ini karena Desa 
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Hanura sudah melalui seleksi tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan 

Nasional sehingga Desa Hanura menjadi juara 1 ragional tingkat sumatera 

dalam bidang pemerintahan. Dalam hal ini pemerintah merancang empat 

region yaitu Sumatra, Jawa - Bali, Sulawesi - Kalimantan, Maluku - NTT dan 

Papua. Beberapa keunggulan-keunggulan yang dimilik Desa Hanura, 

sehingga Desa Hanura mendapatkan kesempatan mengikuti lomba dan dapat 

meraih juara 1 tersebut karena Desa Hanura memiliki ciri khas yaitu e-

government melalui penggunaan perangkat Informasi Teknologi ( IT ) seperti 

website resmi, instagram, facebook. 

 

Pada Tahun 2010-2012 terjadi kekosongan kepala desa yang menimbulkan 

masalah pembangunan yaitu infrastruktur yang sangat buruk seperti jalan. 

Pada tahun 2012 terpilihlah kepala desa yang definitif yaitu Chodri Cahyadi. 

Kepala Desa Hanura membuat tata cara peraturan desa tentang pemerintahan 

desa, peraturan desa tentang pendapatan hasil desa, peraturan-peraturan desa 

yang mengikat masyarakat untuk melakukan peraturan tersebut. 

Pembangunan yang terlihat mencolok yaitu pembangunan fisik, seperti tahun 

pertama di dusun A dibangun jalan lapen serta drainase, pembangunan 

tersebut berasal dari dana APBDes. Tahun kedua di dusun B dibangun rabat 

beton, dan pada tahun ketiga di dusun C pembangunan jalan. Kenyataan 

diatas menjelaskan bahwa pada masa kepemimpinan kepala desa Chodri 

Cahyadi pembangunan menjadi perubahan yang sangat berarti (signifikan). 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu, yang dapat membedakan antara penelitian 

yang sedang diteliti sekarang yaitu fokus penelitian lebih ke arah strategi apa 
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yang digunakan oleh kepala desa dalam kepemimpinannya sehingga dapat 

menjadikan desa Hanura sebagai desa contoh yang terbaik. Selanjutnya hal 

tersebut dianalisis dengan melihat sisi Bartering, Building, Binding, Bonding. 

 

Pertama, Ansega Putri Kunang (analisis fungsi pengawasan badan 

permusyawaratan desa terhadap kinerja kepala desa kembang tanjung 

kecamatan abung selatan kabupaten lampung utara. 2012). Fokus penelitian 

Ansega yaitu fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ansega Putri Kunang, maka hasil 

yang dapat disimpulkan adalah kategori pelaksanaan tugas BPD dalam 

mengawasi kinerja kepala desa menurut perhitungan data responden yaitu 

cukup baik. 

 

Kedua, Tri Elna Handayani (analisis tahapan pela ksanaan pembangunan 

kelurahan sribasuki kecmatan kotabumi kabupaten lampung utara. 2011). 

Fokus penelitian Tri yaitu tahapan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Tri Elna Handayani maka hasilnya dapat 

disimpulkan yaitu pelaksanaan yang dilakukan selalu dengan musyawarah 

kepada msyarakat dalam merencanakan pembangunan, penganggaran 

pembangunan dari APBDes dan swadaya masyarakat, pelaksanaan 

pembangunan dilakukan oleh pemerintah kelurahan dan diserahkan kepada 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, pengawasan pembangunan dilakukan 

oleh tim dari kabupaten beserta perangkatnya dan tim dari kecamatan beserta 

perangkatnya yang belum maksimal. 
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B. Rumusan Masalah  

Untuk memudahkan peneliti nantinya, dan agar peneliti memiliki arah yang 

jelas maka terlebih dahulu dilakukan perumusan masalah “Bagaimanakah 

Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di 

Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran?” 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi 

yang digunakan oleh Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di 

Desa Hanura 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian yang dilaksanakan ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

atau masukan bagi pengembangan ilmu kepemimpinan untuk mengetahui 

bagimana strategi kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan 

pembangunan. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat dijadikan 

bahan masukan bagi para pegawai desa-desa. Serta dapat bermanfaat 

bagi masyarakat Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

Pesawaran. 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Konsep Strategi kepemimpinan 

a. Pengertian Strategi 

Menurut Robbins (1990) sebagaimana dikutip oleh (Morissan, 2008:49), 

mendefinisikan strategi sebagai “the determination of the basic long-term 

goals and objectives of an enterprise, and the adoption of course of action 

and the allocation of resources necessary for carrying out this goals” ( 

penentuan jangka panjang dan memutuskan arah tindakan serta 

mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan). 

Berfikir stategis meliputi tindakan memperkirakan atau membangun tujuan 

masa depan yang diinginkan, menentukan kekuatan-kekuatan yang 

membantu atau yang akan menghalangi tercapainya tujuan, serta 

merumuskan rencana untuk mencapai keadaan yang diinginkan. 

 

Strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang 

menghubungkan keunggulan strategis pemerintah dengan tantangan 

lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utamanya 

dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Menurut 

Hapipi (2013:20), pengertian strategi secara umum adalah proses 

penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan 

jangka panjang organisasi, disertakan penyusunan suatu cara atau upaya 
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bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan secara khusus, 

strategi merupakan tindakan yang berupa incremental (senantiasa 

meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang 

tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan.  

 

Menurut Ferris (2002 : 115) menyatakan bahwa 

“ strategic planning at all of the organization can be divided into four 

steps : 1. Determination of the organizational mission, 2. Assessment 

of the organization and its environment, 3. Setting of specific 

objectives or direction, and 4. Determination of strategies to 

accomplish those objectives. The strategic planning process described 

here is basically a derivative of the SWOT (strengths, weaknesses, 

opportunities, and threats) framework that affects organizational 

performance, but it is less structured”. 

 

Menyatakan “ perencanaan strategi disemua tingkat organisasi dapat 

dibagi menjadi empat langkah :1. Penentuan misi organisasi, 2. Penilaian 

organisasi dan lingkungannya, 3. Penetapan tujuan atau arah tertentu, dan 

4. Penentuan strategi untuk mencapai tujuan. Proses perencanaan strategi 

yang dijelaskan disini pada dasarnya merupakan turunan dari KKPA 

(kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) yang mempengaruhi kinerja 

organisasi, tetapi kurang terstruktur. 

Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam merumuskan strategi 

menurut Nawawi (2005:175) yaitu: Pertama, mengidentifikasi lingkungan 

yang akan dimasuki dan menentukan misi untuk mencapai visi yang 

dicita-citakan dalam lingkungan tersebut. Kedua, melakukan analisis 

lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan 

kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi dalam 

menjalankan misi. Ketiga, merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan 
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(key success factors) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan 

analisis sebelumnya. Keempat, menentukan tujuan dan target terukur, 

mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan 

sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi. Kelima, 

memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka panjang 

dan jangka pendek. 

 

b. Pengertian Strategi Kepemimpinan 

Strategi kepemimpinan adalah Suatu rencana yang tersusun dengan rapih, 

yang dimiliki pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai 

pemimpin rakyatnya. Sehingga rencana tersebut dapat diterapkan di dalam 

organisasi yang dipimpin. Serta dilakukan berdasarkan sudut pandang 

tentang apa yang diharapkan. 

 

Menurut Sergionvani (2006:159), Terdapat empat strategi kepemimpinan 

yang dipertimbangkan efektif untuk kontek tertentu : 

1. Bartering, pemimpin memberikan kepada yang dipimpin apa yang di 

inginkan sebagai ganti atau tukar atas apa yang diinginkan pemimpin. 

Strategi kepemimpinan ini menekankan pada “trading” keinginan dan 

kenutuhan kerjasama dan kepatuhan. Strategi ini akan menciptakan 

hubungan berdasarkan “barter” pemenuhan keinginan dan kebutuhan 

pemimpin dan bawahan. Dalam strategi bartering ini, peneliti 

memfokuskan pada sistem pemberian tugas atau penyerahan tugas 

kepala desa dalam menjalankan tugasnya. 
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2. Building, pemimpin menciptakan iklim dan dukungan interpersonal 

yang baik untuk meningkatkan kesempatan staf memenuhi kebutuhan 

prestasi, tanggung jawab, kompetensi, dan penghargaan diri. Strategi 

ini hanya sedikit menekankan pada trading dan lebih pada penciptaan 

kondisi yang memungkinkan bawahan terpenuhi kebutuhan psikologis. 

Dalam strategi building ini, peneliti fokus pada program kerja yang 

dilakukan di dalam desa terutama pembangunan fisik desa. 

 

3. Binding, pemimpin dan staf bersama-sama mengembangkan nilai 

tentang hubungan dan ikatan yang sama-sama mereka inginkan 

sehingga menjadi komunitas. Binding disini yaitu seperti apa cara 

kepala desa dalam melakukan kerjasama aparat untuk membangun 

kinerja  yang baik. 

 

4. Bonding, pemimpin menekankan pada hubungan saling peduli dan 

tergantung yang dihasilkan dari pelaksanaan kewajiban dan komitmen 

bersama. Dalam hal ini kepemimpinan dan pengembangan akan dapat 

terus berjalan. Orang-orang menjadi sebuah komunitas satu pikiran, 

hati dan praktik. Strategi kepemimpinan ini lebih menekankan moral 

sebagai sumber kekuasaan. Bonding ini yaitu suatu bentuk tanggung 

jawab kepala desa dalam menjalankan ketiga indikator diatas sehingga 

menghasilkan strategi yang baik. 

 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa binding dan bonding merupakan strategi 

kepemimpinan yang efektif ketika berada pada tahap melakukan 

transformasi dan menumbuhkan manajemen diri. Kepemimpinan yang 
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selaras dengan strategi binding dan bonding yang melandaskan pada 

pertimbangan rasional, hubungan yang humanis, dan penumbuhan 

motivasi instrinsik pada diri pengikut dikemukakan oleh Kotter (1994) 

dalam Sergiovanni (2006:157) ada tiga fungsi kepemimpinan berikut ini. 

 

Pertama, pemimpin menetapkan arah (visi) dan strategi. Penetapan arah 

dilakukan secara induktif. Pemimpin mengumpulkan data dan mencari 

pola, hubungan, serta saling berkaitannya dalam rangka menetapkan visi 

dan strategi. Visi yang dibuat harus melayani kebutuhan dan kepentingan 

seluruh stakeholders serta dapat diwujudkan dalam strategi kompetitif 

yang realistic. Visi dan strategi ini akan menjadi arah bagi aparatur untuk 

beradaptasi dengan lingkungan yang kompetitif dan cepat berubah, serta 

menjdai panduan fokus perencanaan. 

 

Kedua, pemimpin mengarahkan orang-orang menuju visi yang ditetapkan. 

Hal ini dapat dilakukan dengan: mengkomunikasikan kepada semua target 

populasi; membangun kredibilitas atau kepercayaan atas visi dan strategi 

perubahan yang ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kredibilitas 

yang harus diperhatikan adalah pengantar pesan, isi pesan, reputasi 

komunikator mencakup integritas dan kredibilitas; melakukan 

pemberdayaan yaitu membuat setiap orang dalam organisasi berdaya 

(powerful) dengan cara: pertama, yaitu memberikan kebebasan kepada staf 

untuk melakukan inisiatif tindakan sepanjang selaras dengan visi dan 

strategi. Kedua, terbuka terhadap setiap konflik sepanjang mengarah pada 

satu targer yang sama. 
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Ketiga, pemimpin memberi motivasi dan inspirasi. Setelah visi dan 

strategi ditetapkan, dikomunikasikan, tugas selanjutnya adalah memotivasi 

orang agar mau mencapainya dan menghadapi semua rintangan yang 

muncul. Pemimpin memotivasi orang dengan memuaskan kebutuhan 

prestasi, membangun rasa memiliki, membangun pemahaman dan 

penghargaan diri (recognition, self esteem), membangun pengendalian diri 

atas orang lain, dan kemampuan untuk berbuat selaras dengan harapan 

orang lain.  

 

Pemimpin memotivasi orang dengan beragam cara atau strategi. Pertama, 

pemimpin selalu mengartikulasikan visi organisasi dengan menekankan 

pada nilai audiens yang dituju. Ini akan memunculkan kesadaran akan 

pentingnya pekerjaan yang dilakukan individu. Kedua, pemimpin 

melibatkan individu dalam pembuatan keputusan tentang cara mencapai 

visi organisasi. Ini akan membangkitkan kepedulian individu. Ketiga, 

mendukung upaya staf untuk mewujudkan visi dengan memberikan 

pelatihan, umpan balik, dan pemodelan peran, sehingga membantu 

pertumbuhan professional staf dan meningkatkan penghargaan diri (self 

esteem) mereka. Terakhir, pemimpin yang baik mengetahui dan 

menghargai kesuksesan dengan cara tidak hanya membangun kesadaran 

berprestasi, namun juga membuat rasa memiliki dan dibutuhkan 

organisasi. Dengan demikian, pekerjaan yang dilakukan akan dapat 

memotivasi individu secara intrinsic. 
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B. Konsep Kepemimpinan 

Garya Yulk ( 1989 : 2 ), “leadership has been defined in terms of individual 

traits, behavior, influence over other people, interaction patterns, role 

relationship, occupation of an administrative position, and perception by 

others regarding legitimacy of influence”. Kepemimpinan telah didefinisikan 

dalam hal sifat-sifat individu, perilaku, pengaruh atas orang lain, pola 

interaksi, hubungan peran, kedudukan posisi administrasi, dan persepsi oleh 

orang lain tentang legitimasi pengaruh. 

Menurut Heinz Weihrich dan Harold Koontz (1994. Hlm 490-491) 

menyatakan bahwa “ Leadership is defined as influence, that is, the art or 

process of influencing people so that they will strive willingly and 

enthusiastically toward the achievement of group goals”. Leaders act to help 

a group attain objectives through the maximum application of its capabilities. 

Kepemimpinan didefinisikan sebagai pengaruh yaitu seni atau proses 

mempengaruhi orang sehingga mereka akan berusaha rela dan antusias 

terhadap pencapaian tujuan kelompok. Pemimpin bertindak untuk membantu 

kelompok mencapai tujuan melalui aplikasi maksimum kemampuannya. 

Artinya sikap seseorang terbentuk karena ia meniru sikap orang-orang 

tertentu yang di hormati, di kagumi, atau bahkan mungkin di takutinya. 

Dikaitkan dengan kepemimpinan, sikap akan menampakkan diri dalam 

berbagai fungsi kepemimpinan tersebut. 

 

Menurut Safaria (2004 : 4-5) menyatakan bahwa : kepemimpinan merupakan 

aktivitas orang-orang, yang terjadi di antara orang-orang, dan bukan sesuatu 
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yang dilakukan untuk orang-orang sehingga kepemimpinan melibatkan 

pengikut (followers). Proses kepemimpinan juga melibatkan keinginan dan 

niat, keterlibatan yang aktif antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan bersama.  

 

a. Teknik Kepemimpinan  

Menurut Wursanto (2002:207) dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu 

Organisasi menjelaskan tentang teknik kepemimpinan yaitu 

membicarakan bagaimana seorang pemimpin, menjalankan fungsi 

kepemimpinanya yang terdiri dari:. 

1. Teknik Kepengikutan  

Merupakan teknik untuk membuat orang-orang suka mengikuti apa 

yang menjadi kehendak si pemimpin. Ada beberapa sebab mengapa 

seseorang mau menjadi pengikut yaitu:  

a. kepengikutan karena peraturan/ hukum yang berlaku  

b. kepengikutan karena agama  

c. kepengikutan karena tradisi atau naluri  

d. kepengikutan karena rasio  

 

2. Teknik Human Relations  

Merupakan hubungan kemanusiaan yang bertujuan untuk mendapatkan 

kepuasan psikologis maupun kepuasan jasmaniah. Teknik human 

relations dapat dilakukan dengan memberikan berbagai macam 

kebutuhan kepada para bawahan, baik kepuasan psikologis ataupun 

jasmaniah. 



17 
 

3. Teknik Memberi Teladan, Semangat, dan Dorongan  

Dengan teknik ini pemimpin menempatkan diri sebagai pemberi 

teladan, pemberi semangat, dan pemberi dorongan. Dengan cara 

demikian diharapkan dapat memberikan pengertian dan kesadaran 

kepada para bawahan sehingga mereka mau dan suka mengikuti apa 

yang menjadi kehendak pemimpin. 

 

Menurut Peck dan Senge (1999:282-289) menyatakan bahwa : gaya 

kepemimpinan saat ini menggunakan gaya tradisional dan gaya konsultatif. 

Gaya tradisional berfungsi dengan pemimpin terisolasi di puncak. Ini 

menggunakan metode memimpin dari puncak ke bawah. Sebagai akibatnya, 

pemimpin memberi tahu mereka yang dipimpin bagaimana cara bertindak dan 

mengendalikan sebanyak apa informasi yang perlu mereka miliki supaya bisa 

melakukan pekerjan mereka. ini menimbulkan isolasi dikalangan mereka 

yang dipimpin, sebab tidak bisa diterima bagi mereka untuk saling 

bergantung antara satu dan lainnya. 

 

Gaya konsultatif berhubungan erat dengan gaya tradisional dalam hal arus 

masih tetap dari puncak ke bawah, pemimpin masih mengendalikan, 

memegang kekuasaan, serta mengharapkan ketergantungan dan kepatuhan 

dari pengikut. Pemimpin yang menggunakan gaya ini hanya meminta 

masukan, lain-lainnya terbuka terhadap perubahan melalui pengaruh dan 

bujukan.  

 

Pada umumnya, konsultasi dilakukan satu lawan satu, juga kategorisasi dan 

fragmentasi dikalangan mereka yang ada dibawah pemimpin terus 
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mengisolasi orang, tim, departemen, serta devisi. Gaya pemimpin dengan 

peran serta adalah gaya “baik yang satu maupun yang lain” yaitu ini 

berhubungan dengan model mekanis maupun dengan model yang baru timbul 

pada saat yang bersamaan. Gayanya mencakup semuanya, berdasarkan daur 

kepercayaan-komunikasi yang kuat, yang secara aktif melibatkan pemimpin 

maupun pengikut. 

 

b. Teori Kepemimpinan 

Kegiatan manusia secara berasama selalu membutuhkan kepemimpinan. 

Untuk berbagai usaha dan kegiatannya diperlukan upaya yang terencana 

dan sistematis dalam melatih dan mempersiapkan pemimpin baru. Teori 

kepemimpinan merupakan suatu seri perilaku pemimpin dan konsep-

konsep kepemimpinannya, dengan menonjolkan latar belakang historis, 

sebab-sebab timbulnya kepemimpinan, persyaratan pemimpin, sifat utama 

pemimpin, tugas pokok dan fungsinya serta etika profesi kepemimpinan ( 

Kartono, 1994:27). 

 

Menurut Rosalia (2013:33-38), Terdapat empat teori kepemimpinan yaitu : 

1. Teori Sifat (Traith theory) 

a. Teori genetik, menyatakan :  

 Pemimpin tidak di ciptakan, tetapi lahir menjadi pemimpin oleh 

bakat-bakatnya yang luar biasa sejak lahir (Bung Karno) 

 Seorang ditakdirkan lahir menjadi pemimpin, dalam situasi dan 

kondisi yang bagaimana pun juga 



19 
 

 Pada perkembangannya teori ini sangat terbatas (pada hal-hal 

tertentu saja) dan cenderung tidak mampu berkembang 

b. Teori sosial 

 Pemimpin harus disiapkan dan dibentuk, jadi tidak terlahirkan 

begitu saja 

 Setiap orang bisa menjadi pemimpin, melalui usaha penyiapan dan 

pendidikan serta kesempatan yang cukup 

 

2. Teori Kelompok 

Teori kelompok dalam kepemimpinan ditandai oleh : 

a. Dasar perkembangannya berakar pada psikologi sosial 

b. Untuk mencapai tujuan kelompok, harus terdapat pertukaran positif 

antara pemimpin dan pengikut-pengikutnya, yang melibatkan konsep 

sosiologi tentang keinginan mengembangkan peranan. 

c. Saling berpengaruh antara pemimpin dengan bawahan. 

d. Bawahan dapat mempengaruhi pemimpin dengan perilakunya, 

sebanyak pemimpin dan perilakunya mempengaruhi bawahan. 

 

3. Teori Situasional Fiedler 

Menurut Fiedler mengembangkan model yang dinamakan model 

kontijensi kepemimpinan yang efektif ( A Contingency Model of 

Leadership Effectiveness), model ini berisi hubungan antara gaya 

kepemimpinan dengan situasi yang menyenangkan. Situasi yang 

menyenangkan adalah dalam hubungannya dengan dimensi-dimensi 

berikut ini : 
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a. Hubungan pemimpin-anggota, merupakan variable paling (ter) di 

dalam menentukan situasi yang menyenangkan tersebut 

b. Derajat dari struktur tugas, merupakan masukan yang amat penting 

kedua dalam menentukan situasi yuang menyenangkan 

c. Posisi kekuasaan pemimpin yang dicapai lewat otoritas formal, 

dimensi penting ketiga dalam menentukan situasi yang 

menyenangkan 

 

4. Teori Jalan Kecil-Tujuan (Path – Goal Theory) 

Pemimpin berusaha membuat jalan kecil (path) untuk mencapai tujuan-

tujuan (goals) para bawahannya sebaik mungkin. Tetapi untuk 

mewujudkan fasilitas path-goal ini, pemimpin harus mempergunakan 

tipe yang paling sesuai terhadap variabel-variabel lingkungan yang ada. 

Teori path-goal berusaha menjelaskan pengaruh perilaku pemimpin 

terhadap motivasi, kepuasan, dan pelaksanaan pekerjaan bawahannya. 

 

Ada empat tipe kepemimpinan yang di hasilkan teori path-goal, yaitu : 

a. Kepemimpinan direktif tipe ini sama dengan model kepemimpinan 

otokratis dari lippitt dan white. 

b. Bawahan atau senyatanya apa yang di harapkan darinya dan 

pengarahan yang khusus diberikan oleh pemimpin. Dalam model ini 

tidak ada partisipasi dari bawahan. 

c. Kepemimpinan yang mendukung. Kepemimpinan model ini 

mempunyai kesediaan untuk menjelaskan sendiri, bersahabat, mudah 
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didekati, dan mempunyai perhatian kemanusiaan yang murni 

terhadap bawahannya 

d. Kepemimpinan partisipatif. Pemimpin berusaha meminta dan 

mempergunakan sarana-sarana dari bawahannya, namun 

pengambilan keputusan masih tetap berada padanya 

e. Kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi. Tipe kepemimpinan 

ini menetapkan serangkaian tujuan yang menantang bawahannya 

untuk berpartisipasi. Demikian pula pemimpin memberikan 

keyakinan kepada mereka bahwa mereka mampu melaksanakan 

tugas pekerjaan mencapai tujuan secara baik. 

 

c. Tipe-tipe Kepemimpinan 

Pemimpin mempunyai sifat, kebiasaan, watak dan kepribadian sendiri 

yang khas. Sehingga tingkah laku dan gayanya lah yang dapat 

membedakan dirinya dengan orang lain, sehingga lahirlah tipe atau gaya 

kepemimpinan. Menurut Arifin (2012 : 89-93), ada lima tipe 

kepemimpinan yaitu : 

1. Tipe Militeristik 

Seorang pemimpin dengan tipe militeristik tidak berarti selalu 

seorang pemimpin dari organisasi militer. Seorang pemimpin yang 

bertipe militeristis adalah seorang pemimpin yang memiliki ciri-

ciri dalam kepemimpinannya sebagai berikut : 

a. Dalam menggerakan bawahannya lebih sering 

mempergunakan sistem perintah 
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b. Dalam menggerakan bawahan senang bergantung pada 

pangkat dan jabatannya 

c. Senang pada formalitas yang berlebih-lebihan 

d. Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan 

e. Sukar menerima kritik dari bawahannya 

f. Menggemari upacara-upacara untuk berbagai kegiatan 

 

2. Tipe Paternalistis 

Seorang pemimpin yang bertipe paternalitis meiliki ciri-ciri dalam 

kepemimpinannya yaitu : 

a. Mengganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak 

dewasa 

b. Bersikap terlalu melindungi 

c. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk 

ikut mengambil keputusan 

d. Jarang memberikan kesempatan pada bawahannya untuk 

mengambil inisiatif 

e. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk 

mengembangkan daya kreasi dan fantasinya 

f. Sering bersikap maha tahu 

 

3. Tipe Kharismatis 

Tipe kepemimpinan kharismatis ini adalah tipe kepemimpinan 

yang di pandang sulit untuk di analisis, karena literatur yang ada 

tentang kepemimpinan kharismatik tidak memberikan petunjuk 
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yang cukup. Seorang pemimpin kharismatik penampilan fisik 

ternyata bukan menjadi ukuran yang berlaku umum, karena ada 

pemimpin yang di pandang sebagai pemimpin kharismatik, yang 

kalau hanya di lihat dari penampilan fisiknya saja sebenarnya tidak 

atau kurang mempunyai daya tarik. 

 

4. Tipe Demokratis 

Seorang pemimpin yang demokratis memiliki ciri-ciri dalam 

kepemimpinannya sebagai berikut : 

a. Dalam proses penggerakan bawahan melalui kritik tolak dari 

pendapat bahwa manusia adalah makhluk yang termulia 

b. Selalu berusaha menyelaraskan kepentingan dan tujuan 

organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari para 

bawahannya 

c. Senang menerima saran, pendapat dan bahkan kritik dari 

bawahannya 

d. Selalu berusaha mengatakkan kerjasama dan kerja tim dalam 

usaha mencapai tujuan 

 

5. Tipe Laissez Faire 

Tipe kepemimpinan laissez faire berpandangan bahwa pada 

umumnya organisasi akan berjalan lancer dengan sendirinya 

karena para anggota organisasi terdiri dari orang-orang yang sudah 

dewasa yang mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi, 

sasaran-sasaran apa yang ingin dicapai, tugas apa yang harus di 
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tunaikan oleh masing-masing anggota dan seorang pimpinan tidak 

perlu terlalu sering melakukan intervensi dalam kehidupan 

organisasional. Seorang pemimpin laissez faire melihat peranannya 

sebagai “polisi lalu lintas”. 

 

d. Fungsi Kepemimpinan 

Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka 

kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. 

Menurut Nawawi (2003:74), fungsi kepemimpinan berhubungan langsung 

dengan situasi sosial dengan kehidupan kelompok masing-masing yang 

mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada didalam, bukan berada 

diluar situasi itu, pemeimpin harus berusaha agar menjadi bagian didalam 

situasi sosial kelompok atau organisasi. Fungsi kepemimpinan menurut 

Nawawi memiliki dua dimensi yaitu: 

1. Dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan mengarahkan 

dalam tindakan atau aktifitas pemimpin, yang terlihat pada tanggapan 

orang-orang yang dipimpinnya 

2. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan 

orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok 

kelompok atau organisasi, yang dijabarkan dan dimanifestasikan 

melalui keputusan-keputusan dan kebijakan pemimpin. 

 

Sehubungan dengan kedua dimensi tersebut, secara operasional dapat 

dibedakan lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu: 
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1. Fungsi Instruktur 

Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa, 

bagaimana, bilamana, dan dimana agar keputusan dapat diwujudkan 

secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah 

melaksanakan perintah. 

 

2. Fungsi Konsultatif 

Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi 

dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha 

menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan 

berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. 

 

3. Fungsi Partisipasi 

Dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha 

mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan 

keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok 

memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam 

melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai 

dengan posisi masing-masing. 

 

4. Fungsi Delegasi 

Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan 

pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi 

delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seseorang pemimpin kepada 

orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan 

melaksanakannya secara tanggung jawab. 
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5. Fungsi Pengendalian 

Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif 

harus mampu mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam 

koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan 

bersama secara maksimal. 

 

Fungsi kepemimpinan itu pada pokoknya adalah menjalankan wewenang 

kepemimpinan, yang menyediakan suatu sistem komunikasi, memelihara 

kesediaan bekerja sama dan menjamin kelancaran serta keutuhan 

organisasi atau perusahaan. Fungsi-fungsi kepemimpinan meliputi 

kegiatan dan tindakan sebagai berikut : 

1. Pengambilan keputusan; 

2. Pengembang imajinasi; 

3. Pendelegasian wewenang kepada bawahan; 

4. Pengembangan kesetiaan para bawahan; 

5. Penggiatan dan pengendalian rencana-rencana; 

6. Pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya; 

7. Pelaksanaan keputusan dan pemberian dorongan kepada para 

pelaksana; 

8. Pelaksanaan kontrol dan perbaikan kesalahan-kesalahan; 

9. Pemberian tanda penghargaan kepada bawahan yang berprestasi; 

10. Pertanggungjawaban semua tindakan. 
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C. Konsep Kepala Desa 

Menurut Bratakusumah dan Dadang Solihin (2001 : 24) Istilah kepala desa 

dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya desa setempat. Kepala desa 

dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. 

Sedangkan menurut Surianingrat (1985 : 81-83), Kepala Desa mewakili Desa 

di dalam dan di luar hukum. Ia dapat melakukan tuntutan dan dapat pula di 

tuntut.  

 

Kepala Desa bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan rumah 

tangga dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pemerintah Desa, 

kecuali jika urusan tersebut diserahkan kepada pihak lain, maka tanggung 

jawabnya ada pada pihak tersebut. Kepala Desa membangun dan memelihara 

pekerjaan umum desa, seperti jembatan, DAM, jalan, saluran air, pasar, got, 

masjid, lapangan olah raga, pengangonan, taman dsb. Ia wajib mengurusnya 

agar pekerjaan umum tersebut dapat dipergunakan dengan baik oleh 

masyarakat. 

 

Kepala desa wajib meningkatkan taraf hidup rakyat, meningkatkan 

kemakmuran, kebahagiaan, dan kesejahteraan, rohaniah maupun badaniyah. 

Kepala Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan bagi desa, 

disamping mempunyai wewenang untuk memperoleh hukum, juga 

mempunyai wewenang untuk melaksanakan hukum. Perbuatan-perbuatan 

hukum oleh desa antara lain:   

1. Meminjam uang 

2. Mengadakan perjanjian yang ada keuntungannya untuk kedua belah pihak 
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3. Mengadakan tuntutan hukum 

 

Jabatan kepala desa tidak bersifat keturunan, kepala desa dipilih oleh dan dari 

penduduk desa, tetapi diangkat oleh Pemerintah Daerah Tingkat I. 

Selanjutnya Pemerintah Daerah Tingkat I menentukan syarat-syarat untuk 

menjadi kepala desa. Menentukan siapa yang boleh memilih dan dipilih serta 

bagaimana cara pemilihannya. Seorang kepala desa tidak boleh merangkap 

jabatan lain, agar ia dapat mengarahkan dan mencurahkan segala 

kemampuannya untuk kelancaran pemerintahan desa, untuk meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. Kepala desa bukan saja 

harus berfungsi sebagai kepala, tetapi juga sebagai seorang pemimpin. Karena 

itu ia harus mengetagui dan mempelajari kepemimpinan, agar ia memperoleh 

sukses dalam menunaikan tugasnya. 

 

Kepala desa bukan pegawai negeri, karena ia tidak menerima gaji, artinya 

dari daerah atau pemerintah, melainkan mendapat penghasilan dari desa. Ia 

tidak disumpah, tetapi untuk meningkatkan kewibawaannya dan lebih 

menjamin penyelenggaraan tugasnya, adalah lebih baik jika ia disumpah. 

Demikian juga dengan pakaian seragam, yang pada jaman hindia belanda 

tidak diperhatikan, pada dewasa ini kepala desa memakai pakaian seragam. 

Kepala desa adalah penyelenggara pengurus rumah tangga desa dan 

penyelenggara pemerintahan desa. Ia wajib melindungi, membela, 

meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk 

desa. Ia mempunyai kedudukan sebagai mewakili desa sebagai badan hukum.  
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Didalam melaksanakan tugasnya kepala desa bertanggung jawab kepada 

kepala wilayah kecamatan mengenai bidang pemerintahan dan kepala 

pemerintah daerah atau tepatnya kepada bupati/kepala daerah mengenai 

urusan rumah tangganya. Kepala desa dapat mengusahakan dan membela 

kepentingan penduduk desanya terhadap pemerintah maupun Daerah.  

 

Menurut Surianingrat (1985:98-101 ) Menyatakan bahwa, wewenang-

wewenang tersebut terdapat pada tiap Undang-undang pembentukan Daerah 

Otonom. Jika urusan rumah tangga desa dianggap sejajar dengan urusan 

rumah tangga daerah otonom, hanya lingkungannya yang lebih sempit dan 

terbatas pada wilayah desa maka urusan rumah tangga desa terdiri dari 

urusan-urusan seperti pada Daerah Otonom Tingkat II, urusan-urusan yang 

bersifat Daerah Tingkat II secara murni dan tegas, misalnya pajak-pajak 

tertentu, pembuatan dan pemeliharaan jalan, jembatan tertentu dsb. 

Ditiadakan. Tegasnya urusan rumah tangga desa sejajar dengan urusan rumah 

tangga daerah otonom tetapi dikurangi jumlah dan jenisnya serta ruang 

lingkupnya dipersempit. 

 

Usaha lain untuk menemukan dan mengetahui urusan rumah tangga desa 

ialah dengan memahami apa yang termasuk dalam tugas pemerintah, yaitu 

tugas yang tidak diserahkan oleh pemerintah pusat kepala daerah otonomi 

yaitu: 

1. Memegang pimpinan kebijaksanaan politik polisioner di dalamnya, dengan 

mengindahkan wewenang–wewenang yang ada pada pejabat-pejabat yang 
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bersangkutan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang 

berlaku 

2. Menyelenggarakan koordinasi antara jawatan-jawatan pemerintah pusat di 

daerah dan antara jawatan-jawatan tersebut dengan Pemerintah Daerah 

3. Melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah 

4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya oleh pemerintah 

pusat. 

 

Kenyataan bahwa tidak ada batas yang tegas antara kedua golongan tugas dan 

wewenang tersebut dan kedudukannya dapat meluas berubah karena keadaan 

selalu berubah. Berhubung dengan uraian di atas, dibawah ini disajikan 

wewenang, tugasdan tanggung jawab kepala desa dengan berpedoman kepada 

pembedaan urusan rumah tangga desa dan Urusan Pemerintahan Umum, 

yaitu : 

1. Bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan urusan-urusan ( 

IGO pasal 4) 

2. Bertanggung jawab atas pemeliharaan lembaga-lembaga desa (IGO pasal 

5) 

3. Bertanggung jawab atas pengurusan keuangan desa (IGO pasal 5) 

4. Bertanggung jawab atas pemeliharaan milik dan kekayaan desa sesuai 

dengan peraturan-peraturan daerah (IGO pasal 5) 

5. Bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan pekerjaan 

umum desa sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, misalnya 

jalan, jembatan, gorong-gorong, bangunan, lapangan, pekaranagan pasar, 

pasar, saluran air, penyimpanan air dsb (IGO pasal 7) 

6. Mengenai urusan-urusan yang penting sedapat mungkin kepala desa 

harus bermusyawarah dengan pamong desa lainnya. 
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7. Berwenang untuk memanggil penduduk desa untuk melaksanakan 

pekerjaan desa (IGO pasal 16) dengan peraturan-peraturan Daerah 

8. Memimpin rapat desa 

9. Mengambil keputusan dan tindakan-tindakan penting yang bersangkutan 

dengan desa setelah memperoleh persetujuan rapat desa 

10. Mengadakan perusahaan desa untuk memperoleh penghasilan desa  

11. Segala kewenangan yang telah ada menurut hukum dan atau adat tetap 

menjadi kewenangannya 

12. Melaksanakan tugas pembantuan bagi Daerah Tingkat II ybs. A.l. 

pemungutan pajak D.T.II 

13. Menerima urusan tertentu dari Daerah Tingkat II untuk dijadikan urusan 

rumah tangga desa 

14. Wajib melaksanakan tugas pembantuan dari instansi-instansi pemerintah 

15. Menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga desa a.l. : 

a. Menyusun dan melaksanakan ABD 

b. Menerima bantuan dari NTR 

c. Menerima uang dan jasa dari jual beli tanah 

d. Menerima iuran desa 

e. Menerima imbalan dari berbagai jasa pemerintah desa, Dll 

16. Penanda tangan wesel-pos, keterangan-keterangan, permohonan 

pinjaman uang ke Bank dan tugas lain berbentuk jasa 

 

Di bidang Pemerintahan, kepala desa adalah : 

1. Administrator Pemerintahan 

2. Administrator Pembangunan 

3. Administrator kemasyarakatan 

4. Memegang pimpinan kebijaksanaan politik-polisionil desa, dengan 

mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada pejabat-pejabat 

yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku 

5. Menyelenggarakan koordinasi antara dinas dan atau jawatan yang ada di 

desa 
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6. Menyelenggrakana pengawasan atas keadaan dan segala kegiatan di desa 

7. Melindungi, mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan penduduk 

8. Bertanggung jawab mengenai urusan pemerintahan kepada kepala 

wilayah administratip dan mengenai urusan rumah tangga desa kepada 

kepala Daerah Tingkat II 

9. Melaksanakan atau membantu unit-unit PKK. 

10. Menyelenggarakan pembangunan masyarakat desa 

11. Ikut mensukseskan BIMAS, BUUD/KUD, BANK DESA, dll 

12. Mensukseskan lembaga sosial desa 

13. Ikut perlombaan desa 

14. Meningkatkan desa dari tahap swadaya ke swakarya dan swasembada  

15. Menggalakkan pembangunan di desa 

16. Membantu usaha jawatan atau instansi pemerintah yang sedang 

menyelenggarakan sesuatu di desa 

17. Khusus di bidang keamanan dan ketertiban 

a. Selalu berusaha terpeliharanya keamanan dan ketertiban di desa 

b. Menjadi jaksa pembantu 

c. Dibidang kepolisian tercantum dalam HIR, Stbl. 1944 no. 44  

 

Menurut Saparin (1986:48-49), fungsi kepala desa ialah memimpin anggota 

pamong desa dalam menjalankan kewajibannya, sesuai dengan pembagian 

tugas yang telah ditetapkan di dalam struktur organisasi pemerintahan desa. 

Fungsi-fungsi lainnya ialah merancang dan mengkoordinasikan kegiatan 

pemerintah desa serta mengawasi apakah para anggota pamong desa 

menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. 

 

Widjaja (2003:31), Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya bagaiman 

kepala desa dapat mengoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam 

setiap pengambilan keputusan. Kepala desa menyadari bahwa pekerjaan 

tersebut bukanlah tanggung jawab kepala desa saja. Oleh sebab itu, kepala 
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desa melimpahkan semua wewenangnya kepada semua tingkat pimpinan 

sampai etingkat bawah sekalipun seperti kepala dusun dan lainnya. Kepala 

desa akan berhasil apabila dalam kepemimpinannya memerhatikan suara 

masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan 

keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang 

didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat. 

 

 

 

D. Konsep Pembangunan 

Istilah pembangunan yang sering kita pakai merupakan salah satu istilah yang 

relatif masih baru. Secara relatif masih muda, belum begitu lama kita pakai 

dan kita kenal dalam perbendaharaan kata-kata. Secara terminologis, di 

Indonesia pembangunan identik dengan istilah Development, Modernization, 

Westernization, Empowering, Industrialization, Economic Growth, 

Europanization, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan term 

olitical change identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir 

karena pembangunan memiliki makna yang multi-interpretable, sehingga 

kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lainya yang 

berlainan arti. 

 

Menurut Ndraha (1987:16), ada lima implikasi utama definisi pembangunan, 

yaitu : 

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik 

individu maupun kelompok (capacity) 
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2. Pembangunan berarti mendorong tubuhnya kebersamaan dan kemerataan 

nilai dan kesejahteraan (equity) 

3. Pembangunan menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk 

membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. 

Kenyataan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan 

memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (empowerment) 

4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun 

secara mandiri (sustainability) 

5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu 

dengan Negara yang lain dan menciptakan hubungan saling 

menguntungkan dan saling menghormati (interdependence) 

 

Menurut Harun dan Ardianto (2011:4-5), Pembangunan adalah proses sosial 

yang direkayasa, yang kata intinya adalah perubahan sosial, dan rekayasa 

sosial model pembangunan terjadi secara besar-besaran dinegara dunia ketiga. 

Ada banyak konsep pembangunan, pembangunan adalah beralihnya 

masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, adanya rekayasa sosial 

untuk mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. 

Pembangunan berkisar pada bagaimana mengubah suatu masyarakat dengan 

mengubah sistem ekonominya. Pendukung teori pembangunan disebut 

developmentalis yang lazim berpegang pada ekonomi klasik. Istilah 

pembangunan kini telah menyebar dan digunakan sebagai visi, teori dan 

proses yang diyakini oleh rakyat di hamper semua Negara, khususnya dunia 

ketiga. 
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Di era sekarang ini kata pembangunan bukan merupakan sesuatu yang asing 

lagi untuk di dengar, namun terkadang kata pembangunan itu dijadikan 

money politik saja atau sebuah janji manis yang dilontarkan oleh seorang 

yang hanya mencari kesempatan dalam menggapai masa. Dalam proses 

pembangunan di desa perlu diperhatikan tiga aspek pembangunan yang 

merupakan dimensi dari pembangunan dimana adanya pembangunan 

ekonomi, pembangunan politik, dan pembangunan sosial.  

 

Sedangkan menurut Adisasmita (2006:3-20), Pembangunan pedesaan 

merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara 

keseluruhan yang di lakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi 

dan kemampuan pedesaan. Dalam pembangunan pedesaan dihadapi banyak 

sekali hambatan di antaranya yang paling mendesak yaitu : 

a. Memperkecil kesenjangan (ketimpangan) antara desa dan kota, dan antara 

pelaku pembangunan 

b. Merubah pola pembangunan dan pendekatan yang bersifat sentralistik dan 

sektoral menjadi terdesentralisasi, holistik, dan partisipatif 

c. Meningktakan kemampuan sumberdaya manusia aparat dan masyarakat 

untuk menunjang pembangunan dan pertumbuhan pedesaan 

d. Meningktakan pembangunan prasarana fisik dan penyebarannya yang 

mampu menjangkau ke berbagai pelosok 

 

Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip : 

1. Transparansi (terbuka) 
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2. Partisipatif 

3. Dapat dinikmati masyarakat 

4. Dapat di pertanggung jawabkan (akuntabilitas) 

5. Dan berkelanjutan (sustainable) 

 

Pembangunan pedesaan dilakukan dengan pendekatan secara multisektoral 

(holistik), partisipatif, berlandaskan pada semangat kemandirian, berwawasan 

lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumber daya 

pembangunan secara serasi selaras dan sinergis sehingga tercapai optimalitas. 

 

Menurut Sajogyo (1992 : 122-125), Menyatakan bahwa pokok-pokok 

kebijaksanaan pelaksanaan dalam pembangunan desa antara lain : 

1. Prinsip-prinsip pembangunan desa, meliputi : 

a. Imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat 

b. Dinamis dan berkelanjutan 

c. Menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan 

2. Pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan desa, adalah : 

a. Pemanfaatan sumber daya manusia dan potensi alam 

b. Pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat 

c. Peningkatan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat 

d. Pengembangan Tata desa yang teratur dan serasi 

e. Peningkatan kehidupan ekonomi yang kooperatif 

3. Sasaran pembangunan desa 

Menjadikan semua desa-desa seluruh wilayah memiliki tingkat klasifikasi 

desa swasembada, yakni desa yang berkembang di mana taraf hidup dan 
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kesejahteraan masyarakatnya menunjukkan kenyataan yang makin 

meningkat 

4. Objek dan subjek pembangunan 

Yang menjadi objek pembangunan adalah desa secara keseluruhan yang 

meliputi segala potensi manusia, alam, dan teknologinya, serta yang 

mencakup pula segala aspek kehidupan dan penghidupan yang di desa. 

Usaha pembangunan desa juga diarahkan kepada menjadikan desa itu 

bukan saja sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembanguan yang 

mantap 

5. Mekanisme Pelaksanaan 

Mekanisme pelaksanaan pembangunan Desa dilakukan perencanaan dari 

bawah (bottom up planning) melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat 

Desa di tingkat desa dan sistem UDKP pada tingkat kecamatan. 

 

Pelaksanaan pembangunan desa meliputi berbagai aspek sektor dan 

program yang dilaksanakan oleh berbagai aparat departemen, pemerintah 

daerah dan masyarakat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan 

desa perlu ada koordinasi yang sebaik-baiknya, dari tingkat pusat sebagai 

perumus kebijaksanaan umum, di tingkat provinsi sebagai perumus 

kebijaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah, kabupaten sebagai 

perumus kebijaksanaan pelaksanaan, sampai pada kecamatan dan desa 

sebagai tempat pelaksanaan pembangunan, agar keseluruhan program 

tersebut dapat saling kait-mengkaitkan serta saling menunjang. 
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Sehingga dengan demikian dapat dicapai manfaat yang sebesar-besarnya 

dari berbagi kegiatan pembangunan yang ada di desa-desa. Pada tingkat 

desa, pelaksanaan serta pelayanan pembangunan lebih banyak 

memanfatkan tenaga yang berasal dari desa, khususnya para pemuka desa 

dengan mendapatkan bimbingan dari masing-masing aparatur serta 

petugas lapangan serta dengan bidang tugas masing-masing dalam 

koordinasi kepala desa. 

 

a. Tujuan dan Strategi Pembangunan 

Menurut Adisasmita (2006 : 18), tujuan pembangunan pedesaan 

jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan 

secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan 

berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, 

bina usaha, bina manusia dan secara tidak langsung adalah meletakkan 

dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan 

pembangunan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas 

dan efisien dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya 

manusia dan sumberdaya alam.  

 

Adisasmita (2006 : 21-23 dan 76-77), strategi pembangunan pedesaan : 

1. Strategi pertumbuhan, umumnya dimaksudkan untuk mencapai 

peningkatan secara cepat dalam nilai ekonomis melalui 

peningkatan pendapatan perkapita, produksi dan produktivitas 

sektor pertanian. 
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2. Strategi kesejahteraan, dimaksudkan untuk memperbaiki taraf 

hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui perbaikan 

taraf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui 

pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial 

yang berskala besar atau nasional. 

3. Strategi responsif terhadap kebutuhan masyarakat, merupakan 

reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk 

menanggapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan pembangunan 

yang dirumuskan oleh masyarakat sendiri mungkin saja dengan 

bantuan pihak luar untuk mempelancar usaha mandiri. 

4. Strategi terpadu dan menyeluruh, mencapai tujuan-tujuan yang 

menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan 

dan partisipasi aktif masyarakat secara simulasi dalam proses 

pembangunan pedesaan. 

 

Menurut Adisasmita (2011 : 5), dua strategi pokok pembangunan 

yaitu: 

1. Strategi pembangunan sistem sosial politik yang diarahkan untuk 

mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) dan tetap berkembang pluralism dan 

keberagaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.  

2. Strategi pembangunan daerah yang diarahkan untuk membangun di 

segala bidang dan sektor yang merupakan perwujudan dari amanat 

yang tertera jelas dalam Pembukaan UUD 1945 terutama dalam 

pemenuhan hak dasar rakyat. 
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b. Teori Pembangunan 

Menurut Harun dan Ardianto (2011:90-97), ada 5 teori antara lain : 

1. Teori Modernisasi 

Tidak hanya perubahan di dalam satu lapisan sosial mampu 

merangsang perubahan di pihak lain, tetapi modernisasi social bias 

menghasilkan lanjutan perubahan, dan juga untuk menyerap 

perubahan tekanan dan menyesuaikan dirinya sendiri untuk 

mengubah permintaan. Dengan kata lain, proses tampak secara 

relatif tidak dapat diubah. Sekali ketika kondisi-kondisi yang perlu 

dibentuk untuk keberangkatan, suatu Negeri mulai mengambil, 

menjadi modern, dan tinggal bertahan modern (Schramm, dalam 

Melkote, 1991:38). 

 

2. Teori Sosiologi Pembangunan 

Pada garis besarnya, teori evolusi menggambarkan perkembangan 

masyarakat sebagai berikut : pertama, teori evolusi menganggap 

bahwa perubahan social merupakan gerakan searah. Masyarakat 

berkembang dari masyarakat primitif menuju masyarakat maju. 

Kedua, teori evolusi membaurkan antara pandangan subjektifnya 

tentang nilai dan tujuan akhir  perubahan sosial. Perubahan menuju 

bentuk masyarakat modern, merupakan sesuatu yang tidak dapat di 

hindari. 
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3. Tradisi Versus Modernisasi 

Teori ini sangat utama berkutub dua dimana langakah-langkah 

universal di dalam teori evolusi sosial yang lebih awal di kurangi 

menjadi tipe ideal titik-akhir. 

 

4. Teori Fungsionalisme 

Bagi Talcott Parsons masyarakat manusia tak ubahnya seperti 

organ tubuh manusia, dan oleh karena itu masyarakat  manusia 

dapat juga dipelajari seperti mempelajari tubuh manusia. 

 

5. Teori Evolusioner Universal 

Ini adalah kontribusi parson yang lain, ketegori sosial umum. Ia 

mengidentifikasi dan menguraikan corak struktural menyangkut 

sistem di barat yang membantunya untuk bertahan di dalam 

lingkungan mereka sedang dalam proses pengembangan 

bermasyarakat: organisasi birokrasi, uang, pasar, asosiasi 

demokratis, dan suatu system tentang undang-undang umum. 

Universal ini ditentukan penting bagi masyarakat modernisasi yang 

belum berkembang (Melkote, 1991:42) 

 

 

 

E. Kerangka Pikir 

Membangun desa merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, 

aspek penting dalam membangun desa yang keberhasilannya mutlak harus 

didukung oleh semua masyarakat agar desa yang berada diplosok desa akan 

terlihat sama dengan yang berada diplosok kota. Berdasarkan amanat 
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Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Tingkat Perkembangan 

Desa dan Kelurahan dan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pesawaran 

Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan telah di tetapkan sebagai juara 

pertama desa berprestasi Kabupaten Pesawaran dan berhak mewakili 

Kabupaten Pesawaran untuk perlombaan Desa berprestasi Tingkat Provinsi 

Lampung Tahun 2016. 

 

Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran ini terpilih 

sebagai desa yang turut serta mengikuti evaluasi perkembangan desa sesuai 

Permendagri No.81 tahun 2015. Pembangunan disegala bidang menjadi 

mutlak untuk dilakukan guna dapat mensejajarkan diri dengan kabupaten/kota 

lain di Provinsi Lampung. Desa Hanura mengikuti perlombaan Desa Tingkat 

Provinsi Lampung merupakan hasil kerjasama yang baik antara Pemerintah 

Kabupaten Pesawaran dengan warga Desa Hanura. Semua komponen sudah 

melakukan upaya maksimal untuk mengikuti perlombaan ini karena Desa 

Hanura sudah melalui seleksi tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan 

Nasional sehingga Desa Hanura menjadi juara 1 ragional tingkat sumatera 

dalam bidang pemerintahan. Dalam hal ini pemerintah merancang empat 

region yaitu Sumatra, Jawa - Bali, Sulawesi - Kalimantan, Maluku - NTT dan 

Papua.  
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Bartering Building Binding Bonding 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di lembar kolom melalui gambar 

dibawah ini. 

 

Strategi Kepemimpinan dan Pembangunan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2 : Kerangka Pikir 

Sumber : diolah peneliti, 2017 

 

              Penyelenggaraan Desa 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. 

Jenis penelitian deskriptif ini biasanya dilakukan terhadap satu variabel yang 

diteliti dengan mencoba menguraikan secara rinci yang sesuai dengan 

masalah penelitian yang diinginkan. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk 

memberikan penjelasan mengenai karakteristik suatu populasi atau fenomena 

tertentu. 

 

Pada umumnya penelitian deskriptif menggunakan survei sebagai metode 

pengumpulan data. Metode pengumpulan data melalui survei memiliki ciri-

ciri sebagai berikut : 

1. Informasi yang di peroleh dari sekumpulan orang-orang yang dipercayai 

2. Informasi yang di peroleh dari sekumpulan orang-orang tersebut 

merupakan sample  

3. Informasi yang di peroleh melalui bertanya dengan beberapa pertanyaan. 

 

Dalam laporan penelitian data yang penulis sajikan berupa naskah 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi resmi lainnya. Sedangkan 

untuk pengolahan dan penyajian data peneliti menggunakan metode kualitatif, 

yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan statistik. Sedangkan 



45 
 

menurut Sarwono (2006:194), dalam penelitian kualitatif peneliti berbaur 

menjadi satu dengan yang diteliti sehingga peneliti dapat memahami 

persoalan dari sudut pandang yang diteliti itu sendiri. Sasaran utama 

penelitian kualitatif ialah manusia karena manusialah sumber masalah dan 

sekaligus penyelesai masalah. 

 

Menurut Ruslan (2003:214-215) seperti yang dikutip Strauss and Corbin 

(1997), bahwa : 

“kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang tidak dapat di capai dengan menggunakan prosedur 

atau cara kuantitatif. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk 

penelitian kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional 

organisasi, peristiwa tertentu, pergerakan-pergerakan soSial, dan 

hubungan kekerabatan dalam kekeluargaan”.  

 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya 

umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman 

tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan 

analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan 

kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang 

kenyataan-kenyataan tersebut.  

 

Peneliti berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif dapat lebih 

menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang dapat menggambarkan suatu 

fenomena sehingga lebih sistematis. Fenomena tersebut baik berupa bentuk, 

aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, dan perbedaan antara fenomena 

yang satu dengan fenomena yang lainnya.  
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Hanura yang berada di Desa Hanura 

Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Selain itu, untuk 

melengkapi informasi penelitian, peneliti mengunjungi Kantor Kecamatan 

Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.  

 

 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan orientasi penelitian terhadap sesuatu 

permasalahan yang akan di teliti dan di kaji. Hal ini menjadi sangat penting 

mengingat fokus penelitian dapat membatasi ruang lingkup penelitian dan 

dapat di jadikan pedoman dalam mengarahkan sebuah kegiatan penelitian. 

Penelitian ini memfokuskan pada kepemimpinan kepala desa dalam 

meningkatkan pembangunan desa yang meliputi : 

a. Strategi Bartering  

Dalam strategi bartering ini peneliti fokus pada penyerahan tugas dan 

sistem perundingan yang dilakukan di Desa Hanura. 

b. Strategi Building  

Dalam strategi building ini peneliti fokus pada program kerja kepala desa 

dan aparat desa yang dilakukan. 

c. Strategi Binding  

Dalam strategi binding ini peneliti fokus pada kerjasama dan musyawarah 

desa. 
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d. Strategi Bonding  

Dalam strategi bonding ini peneliti fokus pada tanggung jawab kepala 

desa. 

 

 

 

D. Teknik Penentuan Informan 

Informan pada sebuah penelitian, dapat diartikan sebagai orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

penelitian. Informan tersebut harus mempunyai banyak pengalaman tentang 

latar penelitian dan harus sukarela menjadi angggota tim penelitian walaupun 

hanya bersifat informal (Moelong, 2014:132). Teknik pemilihan orang yang 

akan diwawancarai dilakukan secara purposive. Alasan pemakaian teknik 

purposive disebabkan oleh bentuk dan ciri penelitian ini yaitu untuk 

mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan 

penelitian ini. Guna memudahkan kebutuhan informasi pada penelitian ini 

informan yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut: 
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Table 1. Informan Penelitian 

  Kelompok Informan 

  Aparat Desa Camat Teluk Pandan 

No 1 2 3 4 5 6  

Nama Chodri 

Cahyadi 

 

Agus 

Guntoro 

Ogas 

Prayoga 

Tungam 

Sitompul 

Tri Joto.Spd Leonardo Muhammad 

Yuliardi, S.STP 

Jenis 

Kelamin 

Pria Pria Pria Pria Pria Pria Pria 

Jabatan Kepala 

Desa 

Seketaris 

Desa 

Tokoh 

Pemuda 

Tokoh 

Masyarakat 

Ketua BPD Ketua LPM Camat 

 

Sumber : Data hasil penelitian 2017 

 

 



49 
 

E. Jenis Data 

Data yang digunakan yaitu data primer dan skunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, baik melalui 

pengamatan secara langsung maupun menggunakan pengamatan-

pengamatan secara langsung terhadap informan. Dalam hal ini, data yang 

diperoleh merupakan hasil wawancara. Menurut Sarwono (2006 : 123), 

data primer adalah data yang hanya dapat di peroleh dari sumber asli atau 

pertama. 

 

Pengambilan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui 

wawancara langsung dengan para informan, yaitu Aparat Desa Hanura, 

serta dengan Camat Teluk Pandan. Keterangan pengambilan data primer, 

peneliti sajikan dalam bentuk table sebagai berikut : 
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       Table 2. Keterangan Pengambilan Data Primer Penelitian 

  Kelompok Informan 

 Aparat Desa Camat Teluk 

Pandan 

No 1 2 3 4 5 6 7  

Nama Chodri 

Cahyadi 

 

Agus 

Guntoro 

Ogas 

Prayoga 

Tungam 

Sitompul 

Tri Joto.Spd Leonardo Yudi 

Apriyanto 

Muhammad 

Yuliardi, S.STP 

Instrument  Wawancara  Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara Wawanvara  Wawancara 

Waktu 

Pengambil

an Data 

Primer 

03 April 

2017, Pukul 

10.00 WIB 

04 April 

2017, 

Pukul 

10.00 WIB 

05 April 

2017, Pukul 

10.00 WIB 

05 April 2017, 

Pukul 10.00 

WIB 

04 Mei 2017, 

Pukul 10.00 

WIB 

05 Mei 

2017, 

Pukul 

10.00 WIB 

06 Juni 2017, 

Pukul 09.12 

WIB 

12 April 2017, 

Pukul 10.00 

WIB 

       Sumber : Data hasil penelitian 2017 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang di perlukan dalam rangka untuk 

melengkapi informasi data primer. Data skunder dalam penelitian ini di 

peroleh dari literature atau dokumen terkait dengan penelitian ini. Menurut 

Sarwono (2006 : 123), data sekunder merupakan data yang sudah tersedia 

sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan. 

 

Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan penelitian, yaitu gambaran umum dan struktur 

perangkat Desa Hanura, Peraturan Desa Hanura, foto-foto dokumentasi. 

Keterangan informasi pengambilan data sekunder peneliti sajikan dalam 

bentuk table sebagai berikut: 

Tabel 3. Keterangan Pengambilan Data Sekunder Penelitian 

No Keterangan Informasi Data 

Sekunder Penelitian 

Sumber Data Waktu 

Pengambilan 

Data Sekunder 

1 Gambaran Umum dan 

Struktur Perangkat Desa 

Hanura 

Kantor Desa 

Hanura 

26 

Oktober 

2016, 

Pukul 

10.00 WIB 

2 Data Perangkat Desa Kantor Desa 

Hanura 

26 

Oktober 

2016, 

Pukul 

10.00 WIB 

3 Data Anggota BPD Kantor Desa 

Hanura 

26 

Oktober 

2016, 

Pukul 

10.00 WIB 

4 Data Anggota LPM Kantor Desa 

Hanura 

26 

Oktober 

2016, 

Pukul 

10.00 WIB 
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5 Daftar Sumber Daya 

Pembangunan 

Kantor Desa 

Hanura 

26 

Oktober 

2016, 

Pukul 

10.00 WIB 

6 Peraturan Desa Hanura 

Nomor 07 Tahun 2015 

Tentang Revisi Rencana 

Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJMDesa) 

Kantor Desa 

Hanura 

26 

Oktober 

2016, 

Pukul 

10.00 WIB 

7 Peraturan Desa Hanura 

Nomor 03 Tahun 2013 

Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Pemerintahan Desa 

Kantor Desa 

Hanura 

26 

Oktober 

2016, 

Pukul 

10.00 WIB 
              Sumber : Data hasil penelitian 2017 

 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu tiga cara yang sesuai 

dengan kebutuhan peneliti antara lain: 

a. Wawancara Mendalam (Depth Interview) 

Wawancara mendalam menurut Firdaus (2012:37) merupakan proses 

memberikan pertanyaan kepada informan yang dilakukan secara langsung 

untuk mengetahui secara mendalam berbagai hal yang belum 

terungkapkan oleh informan. Wawancara di gunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yan harus di teliti, tetapi juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 

Wawancara di lakukan untuk mengambil data kepemimpinan kepala desa 

dalam meningkatkan pembangunan desa. 
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Wawancara tersebut dilakukan dengan cara bertemu secara langsung 

dengan Aparat Desa Hanura, yaitu  Bapak Codri Cahyadi selaku Kepala 

Desa Hanura, Bapak Agus Guntoro selaku Sekretaris Desa Hanura, Bapak 

Ogas Prayoga selaku Ketua/Tokoh Pemuda Desa Hanura, Bapak Tungam 

Sitompul selaku Tokoh Masyarakat Desa Hanura, Bapak Trijoto.Spd 

selaku Ketua BPD Desa Hanura, Bapak Leonardo selaku Ketua LPM Desa 

Hanura, serta aparat camat yaitu Bapak Muhammad Yuliardi, S.STP 

selaku Camat Teluk Pandan Desa Hanura. 

 

b. Observasi 

Sugiyono (2014:145) : observasi sebagai teknik pengumpulan data 

mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, 

yaitu wawancara dan kuisioner. Sedangkan menurut Hadi (1986:134) 

dalam sugiyono mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses 

yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis 

dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. 

 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan 

bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan observasi tidak terstruktur, karena peneliti tidak tahu secara 

pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan 

peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, teteapi hanya 

berupa rambu-rambu pengamatan. 
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Observasi atau pengamatan langsung dilakukan dengan cara penelitian 

secara langsung oleh peneliti, yang berkunjung dan beraktivitas langsung 

di Kantor Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. 

Observasi sudah mulai dilakukan sejak tanggal 26 Oktober 2016. 

Selanjutnya, dalam rangka memperdalam informasi yang dibutuhkan 

selama penelitian, observasi dilakukan secara intensif mulai tanggal 27 

Maret 2017. Melalui observsi, peneliti mencari informasi lebih banyak 

dengan melihat dan merasakan sendiri kondosi infrastruktur jalan dan 

sistem kerja Aparat Desa Hanura di Kantor Desa Hanura tersebut. 

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, video, atau karya-karya yang monumental 

dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode 

wawancara dan studi kepustakaan dalam penelitian ini. Dokumen di 

gunakan untuk mengambil data mengenai pelaksanaan program 

pembangunan desa. Dokumen diperoleh dari Kantor Desa Hanura 

Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, serta dokumen lainnya 

berupa Peraturan Desa Hanura yang terkait, transkrip wawancara, dan 

foto-foto dokumentasi. 

 

 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Editing Data 
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Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang 

dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan 

lengkap. Dalam tahap ini, data yang tidak dianggap bernilai ataupun tidak 

relevan harus disingkirkan. Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil 

wawancara yang relevan, data yang relevan dengan focus penelitian akan 

dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai 

dengan kaidah sebenarnya. 

2. Interpretasi 

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian 

dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang 

diperoleh, tetapi data diinterprestasikan untuk kemudian mendapatkan 

kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari 

berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus 

penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan 

penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. 

 

 

 

H. Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data merupakan salah satu teknik yang penting dalam 

menentukan validitas dan reabilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik 

triangulasi. Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam 

penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang berasal dari 

wawancara, observasi dan dokumentasi.  
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Menurut Moleong (2007:331), triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahana data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam 

penelitian ini triangulasi yang peneliti gunakan ialah triangulasi sumber. 

Menurut Sugiyono (2014:274), triangulasi sumber yaitu untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara pengecekan data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data 

tentang gaya kepemiminan seseorang, maka pengumpulan data pengujian 

data yang telah diperoleh dilakukan kebawah yang dipimpin, keatas data yang 

menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. 

 

Berdasarkan ketiga sumber tersebut, tidak dapat diratakan seperti dalam 

penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana 

pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data 

tersebut. Triangualsi sumber merupakan cara menguji data dan informasi 

dengan mencari data dan informan yang sama kepada lain subjek. Data dan 

informasi tertentu perlu ditanyakan kepada informan yang berbeda atau 

dengan bukti dokumentasi. 

 

 

 

I. Teknik Analisis Data 

Data yang di peroleh dari hasil penelitian akan di analisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik ini merupakan teknik analisis 

yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskriptif) tentang suatu 
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fenomena sosial. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data 

dapat dilakukan dalam beberapa tahap. 

 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasikan. 

 

2. Penyajian data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang dapat 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

 

3. Verifikasi dan kesimpulan 

Verifikasi merupakan kegiatan yang sudah dilakukan peneliti sejak 

pengumpulan data, kendati masih bersifat sementara. Pengujian ulang di 

lakukan demi mendekati pemaknaan yang lebih terjamin kebenaran dan 

validitasnya. 

 

Setelah peneliti yakin bahwa data yang di dapat dari hasil penelitian akurat dapat 

di pertanggung jawabkan kebenarannya, barulah peneliti menarik sebuah 

kesimpulan akhir sebagai akhir dari penelitian yang dapat memberikan gambaran 

mengenai “ Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan 

Pembangunan”. 



 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

A. Sejarah Singkat Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

Pesawaran 

 

 

Transmigran angkatan darat merupakan gagasan luhur Bapak Jenderal Ahmad 

Yani menteri panglima angkatan darat saat itu, sebagai bentuk pengejewantahan 

akar bangunan prajurit TNI angkatanm darat, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat 

dan kembali kerakyat, dan pengejawantahan dari pola pertahanan keamanan 

rakyat sementara  (HANKAMRATA). Gagasan luhur tersebut pula memberikan 

peluang kesejahteraan anggota TNI angkatan darat beserta keluarganya setelah 

mencapai batas tugas dan pensiun. Pada tahun 1966, sebagai akibat dari 

pemerajaan dilingkungan TNI-AD maka segala kemampuan dana dan daya yang 

ada pada angkatan darat lahirlah proyek Trans-AD yang ke-2 yaitu HANURA. 

 

Trans-AD II Hanura merupakan proyek transmigrasi angkatan darat ke-2 di 

Provinsi Lampung setelah proyek tansmigrasi angkatan darat I di Poncowati 

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Proyek trans-AD ke-2 

di Provinsi Lampung dibuka secara resmi oleh Mayor Jenderal Alamsyah Ratu 

Prawira Negara selaku Asisten VII KASAD mewakili pemimpin angkatan darat 

pada tanggal 17 september 1966. Kemudian proyek trans-AD ke-2 di Provinsi 

Lampung diberi nama Hanura yang merupakan kepanjangan dari “Hati Nurani 
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Rakyat”. Pemberian nama tersebut dimaksudkan agar proyek tans-AD ke-2 di 

Provinsi Lampung merupakan pencerminan keinginan para transmigran 

(pensiunan angkatan darat) dan merupakan pencerminan kembali TNI di tenah-

tengah masyarakat. 

 

Meskipun proyek trans-AD II Hanura dibuka pada tanggal 17 september 1966, 

namun pemberangkatan keluarga transmigran baru dituntaskan pada bulan april 

1967. Lokasi proyek berada di titik antara KM 12 dan KM 14 Jalan Raya Teluk 

Betung Padang Cermin. Luas proyek 600 Ha dengan pembagian area sebagai 

berikut : 

a. Pekarangan keluarga transmigran seluas : 117,75 Ha 

b. Perlandasan/perkebunan   : 196,25 Ha 

c. Area public, kav guru dan area cadangan : 286,00 Ha 

Total  : 600,00 Ha 

 

Dibandingkan dengan proyek trans-AD yang lain, maka proyek trans-AD II 

Hanura terdapat enclave  tanah-tanah penduduk yang administrasinya diluar 

administrasi desa trans-AD II Hanura. Hal ini sedikit menyulitkan pembinaan dan 

administrasi kependudukan dikemudian hari, seyogyanya penduduk dalam areal 

enclave tersebut dapat dimasukkan dalam administrasi desa trans-AD II Hanura. 

 

Anggota trans-AD II Hanura berjimlah 157 orang yang terdiri dari: 

a. Dephan Pusat   :   4 KK 

b. Kodam Sriwijaya  : 12 KK 

c. Kodam Siliwangi  : 14 KK 

d. Kodam Diponegoro  : 86 KK 

e. Kodam Brawijaya  : 32 KK 

f. Veteran   :   9 KK 

 

Proses pengkavlingan tanah, baik tanah pekarangan maupun tanah garapan telah 

selesai seluruhnya dan masing-masing anggota transmigran telah menerima 
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sertifikat. Tanah kavling pekarangan dan garapan untuk trans-AD II Hanura seluas 

2 Ha perkepala keluarga, dan jumlah sertifikat yang terbagikan adalah 319 buah 

sertifikat.Dengan demikian sertifikat tanah untuk warga trans-AD II Hanura telah 

selesai. 

 

Seluruhnya dan batas-batas desa telah dipasang patok-patok oleh Dit 

Agraria.Mengenai pasilitas publik, proyek trans-AD II Hanura menyediakan 

fasilitas pendidikan tingkat SD dan SMP kala itu telah berstatus negeri.Untuk 

lembaga perekonomian yang disediakan hanya proyek trans-AD I Poncowati dan 

Hanura yang telah memiliki KUD yang berbadan hukum.Pembinaan agama 

sebagai bentuk kebhinekaan pada proyek trans-AD II Hanura disediakan sarana 

dan prasarana tempat ibadah. 

 

Selama dalam pembinaan dan tanggung jawab kordinator pelaksana lapangan, 

maka secara resmi dibentuklah pemerintahan desa trans-AD II Hanura.Sebagai 

kepala pemerintahan desa pertama ditunjuklah Mayor Mariyo dengan 

mempertimbangkan umur dan pangkat yang tertinggi kala itu. Mengingat usia dan 

kemampuannya telah menurut maka pada tahun 1967 digantikan oleh Kapten 

William Corne sampai tahun 1969. Pada tahun 1969 adalah prose awal demokrasi 

dalam suksesi kepemimpinan desa, pemilihan kepala desa trans-AD II Hanura 

dilaksanakan.Sebagai kepala desa terpilih yaitu Kopral satu Tugio.Namun, dalam 

perjalan memimpin Desa Hanura yaitu pada tahun 1971 tepatnya bulan November 

Bapak Kopral Satu Tugio meninggal dunia. Untuk melanjutkan roda 

kepemimpinan desa diteruskan oleh bapak pembantu Letnan Satu Sankardi 

sampai tahun 1972. 
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Periode 1972-1977 desa trans-AD II Hanura kembali melaksanakan pemilihan 

kepala desa baru dan pada saat itu terpilihlah Sersan Mayor Sularno. Kemudian 

pada periode 1977-1982 diadakan pemilihan kepala desa yang ketiga kalinya, 

maka terpilihlah Pembantu Letnan Satu Enan Setiyadi untuk menjabat kepala desa 

trans-AD II Hanura. Namun, ditengah perjalannan kepemimpinannya Pembantu 

Letnan Satu Enan Setiyadi meninggal dunia pada bulan September 1978 dan 

pemerintahan desa diteruskan oleh SErsan Mayor Supardi sebagai pejabat kepala 

desa trans-AD II Hanura sampai tahun 1980. 

 

Pada tanggal 27 desember 1978 berdasarkan surat perintah Panglima Komando 

Daerah Militer Sriwijaya Nomor: SPRIN/2549/XII/1978, seluruh proyek 

transmigrasi angkatan darat di Provinsi Lampung (6 proyek transmigran) 

diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah Provinsi Lampung. Serah 

terima proyek transmigrasi dilakukan pada tanggal 14 februari 1979 di trans-AD I 

Desa Poncowati.Pada masa persiapan dan pembenahan desa trans-AD II Hanura 

untuk diserahkan kepada pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam hal ini 

dibawah pembinaan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, saat itu Desa 

Hanura dibawah kepemimpinan Pembantu Letnan Dua M.Gunung dari tahun 

1980-1990. 

 

Semenjak diberlakukannya pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah 

Kabupaten Lampung Selatan, maka penyelenggaraan pemerintah desa mengacu 

pada Undang-Undang Nomor % tahun 1979. Oleh karena itu, suksesi 

kepemimpinanan desa segera dipersiapkan sesuai dengan Undang-undang yang 

berlaku.Untuk menjalankan roda pemerintahan desa sekaligus untuk 
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mempersiapkan pemilihan kepala desa yang baru ditunjuklah Sukarsono sebagai 

pejabat Kepala Desa Hanura sampai tahun 1993. 

 

Oleh karena suksesi kepemimpinan kepala desa belum dapat dilaksanakan sesua 

dengan harapan, maka pejabat kepala Desa Hanura langsung dibawah kendali 

Camat Padang Cermin kali itu Badril Amiril dari tahun 1993-1995. Pemilihan 

kepal desa yang keempat baru dapat dilaksanakan pada tahun 1995, saat itu Suroto 

terpilih menjadi Kepala Desa Hanura dati tahun 1995-2005. 

 

Pada bulan maret 2005 diselenggarakan pemilihan kepala Desa Hanura yang baru 

atau yang kelima kalinya, terpilihlah Samino dari tahun 2005-2011.Dari tahun 

2011-2012 terjadi kekosongan kepala desa, maka diangkatlah Sukarsono sebagai 

pejabat sementara Kepala Desa Hanura, untuk mempersiapkan pemilihan Kepala 

Desa Hanura yang definitive. Pada tahun 2012 terpilihlah kepala desa baru yang 

definitive yaitu Chodri Cahyadi. 

 

 

 

B. Kondisi Geografis Desa Hanura  

 

 

a. Letak wilayah 

Desa Hanura terletak pada ketinggian rata-rata 10 M dari permukaan laut, 

dengan batasan-batasan desa sebagai berikut : 

1. Utara : Desa Hurun Kecamtan Teluk Pandan 

2. Timur : Pesisir Laut Teluk Pandan 

3. Selatan : Desa Sisodadi Kecamatan Teluk Pandan 

4. Barat : Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan 
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b. Luas wilayah 

Topografi Desa Hanura sebagian besar daratan, sebagian bergelombang 

dan bukit dengan luas wilayah 600 Ha yang terdiri dari : 

1. Sawah    : 14 Ha 

2. Tanah bukan sawah 

a. Pekarangan   : 117,5 Ha 

b. Perkebunan rakyat  : 176,25 Ha 

c. Hutan desa   : 20 Ha 

d. Tanah pemukiman  : 40 Ha 

e. Pemakaman   : 2,5 Ha 

f. Perkantoran   : 0,5 Ha 

g. Sarana pendidikan  : 3,5 Ha 

h. Pesisir/tambak   : 30 Ha 

i. Sarana ibadah   : 2 Ha 

j. Area publik dan lain-lain : 26,6 Ha 

 

c. Sumber daya alam 

1. Pertanian /perkebunan 

2. Perternakan 

3. Lahan/tanah 

4. Sungai 

5. Pesisir pantai/mangrove 

 

d. Aksebilitas 

1. Jarak dari pusat pemerintahan ke kecamatan : 1 Km 

2. Jarak dari pusat pemerintahan ke kabupaten : 65 Km 

3. Jarak dari pusat pemerintahan provinsi  : 13 Km 

4. Jarak dari pusat pemerintahan ke pusat  : 360 km 

 

e. Karakteristik desa 

Desa Hanura merupakan pedesaan yang bersifat semi agraris, dengan mata 

pencaharian sebagian besar penduduknya adalah buruh dan bertani, 

terutama sektor pertanian lahan kering/perkebunan tanaman rempah dan 
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multi purpose tree speciesdengan hasil utama kakao dan rempah. 

Sedangkan pencaharian lainnya diantaranya sector perdagangan/jasa dan 

buruh tetap maupun buruh harian lepas. 

 

f. Jumlah penduduk 

Berdasrkan pemutahiran data pada bulan juni 2016, Desa Hanura 

mempunyai jumlah penduduk 6.641 jiwa, terdiri dari 3,248 jiwa laki-laki 

dan 3,343 jiwa perempuan yang tersebat di 34 RT dan 4 dusun yang ada di 

Desa Hanura dengan perincian sebagai berikut : 

Tabel 4. Jumlah Penduduk Tiap Rw 

 

Nama RW Nama Dusun KK Laki-Laki Perempuan Jumla

h 

RW 01 Dusun A 127 264 271 535 

RW 02 Dusun A 132 323 238 470 

RW 03 Dusun A 148 269 278 547 

RW 01 Dusun B 274 551 573 1124 

RW 02 Dusun B 232 424 450 874 

      

RW 01 Dusun C 236 456 472 928 

RW 02 Dusun C 174 379 369 748 

RW 03 Dusun C 84 159 164 323 

RW 01 Dusun D 136 304 314 618 

RW 02 Dusun D 93 211 213 424 
Sumber : Monogerafi Desa Hanura 

 

Tabel 5.Kelompok Umur 

Kelompok Umur Jumlah 

0-4 tahun 297 

5-6 tahun 187 

7-12 tahun 991 

13-15 tahun 417 

16-18 tahun 469 

19-25 tahun 935 

26-64 tahun 2912 

65-keatas 438 

Total 6641 
Sumber : Monogerafi Desa Hanura 
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Tabel 6. Tingkat Pendidikan 

 

Pendidikan Jumlah 

Strata 2 11 

D 4/strata 1 211 

D.3/ sarjana muda 123 

D.1/D.2 96 

SLTA/sederajat 1119 

SLTP/sederajat 1248 

Tamatan SD/sederajat 1929 

Belum tamat SD 1448 

Belum tamat sekolah 477 

Total 6641 
Sumber : Monogerafi Desa Hanura 

 

 

 

C. Keadaan Penduduk 

 

 

a. Perekonomian Desa 

Keberadaan pasar ampere yang ada di Desa Hanura merupakan asset yang 

besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa Hanura. Selain 

mayoritas penduduk sebagai petani, di Desa Hanura banyak tumbuh 

usaha-usaha seperti perdagangan, jasa, warung, pengrajin kayu, kelontong, 

took, dan juga home industry serta perikanan dan ternak rumahan. 

 

b. Kemampuan Keuangan Desa 

Kemampuan keuangan desa masih mengandalkan bantuan dari 

pemerintah, sementara untuk pendapatan asli desa dari salar pasar dan 

bantuan pihak ketiga masih relative kurang untuk pembiayaan 

pembangunan desa. 
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c. Sarana Jalan 

1. Jalan lingkar desa yang merupakan jalur alternative bagi 

pengembangan perekonomian dari akses untuk memperlancar 

transportasi belum terbangun 

2. Jalan gang untuk tiap RW maupun lingkungan RT belum semuanya di 

hotmix/rabat beton. 

 

d. Sarana Telekomunikasi dan Informasi 

Dengan banyaknya alat telekomunikasi yang ada seperti telepon genggam 

(Hp), akses internet membuat komunikasi semakin lancer dan mudah. 

Disamping itu hamper semua keluarga telah memiliki sarana Tv, radio, 

bahkan smart phone dan computer yang menjadikan 

pengetahuan/perkembangna informasi dan teknologi semakincepat. Untuk 

saat ini Desa Hanura telah memiliki media informasi yang bisa diakses 

melalui internet, yaitu berupa website desa dengan alamat 

http://hanura.desa.id juga sudah memfungsikan surat elektronik/ email 

sebagai sarana koresponden dan menyampaikan informasi dan aspirasi 

dengan alamat desahanura@gmail.com yang terintegrasi dengan social 

media berupa twitter maupun facebook Desa Hanura. 

 

 

 

D. Gambaran Umum Institusi Desa Hanura 

 

 

Struktur organisasi Desa hanura menganut system kelembagaan pemerintahan 

dengan pola minimal, seperti dalam bagan berikut : 

http://hanura.desa.id/
mailto:desahanura@gmail.com
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BPD    Kepala Desa      LPM 

Tri Joto    Chodri Cahyadi     Leonardo 

 
 

 Sekretaris Desa 
 Agus Guntoro 

Kasi Pem       kasi             Kasi KesejSol 

Khairul A   Pemb&Pelay Wimbo S 

                    Yudi A 

 

 Kaur                Kaur          Kaur         

 Keuangan       Umum        Perencanaan 

 Ricky. W        Desita         ………….. 

 

 

 

 

  Kadus A                   Kadus B                    Kadus C                          Kadus D 

  Sudarto                     Suminto                    Supardi                           Suparno 

 
 

Gambar 3. Struktur Organisasi Desa Hanura 

 

Sumber : Monografi Desa Hanura 



 

 

 

 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. SIMPULAN 

 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dikemukakan, maka dapat ditarik 

simpulkan bahwa : 

 

a. Berdasarkan strategi bartering yaitu dalam penyerahan tugas dan sistem 

perundingan peran yang dijalankan oleh Bapak Chodri Cahyadi yaitu 

mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Selain itu strategi 

bartering yang berjalan di Desa Hanura selama masa jabatan Bapak Chodri 

Cahyadi yaitu menerapkan sistem pelimpahan kewenangan dan perundingan 

sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Desa. 

 

b. Strategi building yaitu dalam menjalankan program kerja desa, peran yang 

dijalankan oleh Bapak Chodri Cahyadi yaitu mengkoordinasikan 

pembangunan desa secara partisipatif, membangun dan memelihara pekerjaan 

umum desa seperti jembatan, DAM, jalan, salurn air, pasar, got, masjid, 

lapangan olahraga, taman.  

 

c. Strategi binding yaitu dengan melakukan mitra kerjasama dengan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), 
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dan aparat desa, yang berdasarkan fungsinya masing-masing. Kerjasama 

tersebut melalui musyawarah-musyawarah.  

 

d. Bentuk bondingnya yaitu berbentuk fisik dan moral. Bentuk fisiknya yaitu 

perwujudan apa yang dilakukan dari apa yang sudah direncanakan karena hal 

tersebut ada RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang akan berkaitan 

dengan anggarannya yang ada di APBDes dilaksanakan atau tidak. Sedangkan 

tanggungjawab moral yaitu amanah tersebut yang harus dilaksanakan. 

 

 

 

B. SARAN 

 

 

Berdasarkan rumusan simpulan yang telah dipaparkan di atas, dapat ditinjau 

dengan pemberian saran. Adapun beberapa saran yang dianggap perlu dan 

berguna menurut penulis yaitu sebagai berikut: 

1. Aparat pemerintah Desa Hanura harus menjalankan strategi ini dengan baik 

dan berkelanjutan serta dapat membawa perubahan yang besar bagi kemajuan 

desa. 

 

2. Strategi dalam building harus dipertahankan agar desa akan semakin maju. 

Tidak hanya peran kepala desa saja yang menjadi acuan tetapi peran dari 

berbagai pihak harus dapat bersatu sehingga menjadi tonggak yang kokoh.  

 

3. Mitra kerjasama harus terjalin dengan baik, tidak boleh terhenti. Serta 

Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi secara 

langsung maupun tidak langsung, yang bersifat pembangunan fisik maupun 

pembangunan non fisik untuk kemajuan desa. 
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4. Terakhir pemerintah daerah, terutamapemerintah desa harus memberikan 

kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk menyuarakan 

kepentingannya, serta sekaligus mampu melakukan control terhadap kebijkan-

kebijakan yang telah dibuat sehingga otonomi desa dapat dipahami bukan 

hanya sebatas alasan saja tetapi merupakan wujud dari visi dan semangat 

masyarakat desa secara partisipatif dalam pembangunan didesanya yang 

diharapkan dapat memberikan dampak yang baik. 
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