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ABSTRAK 

DEMOKRATISASI KEPALA PEKON DALAM PROSES 

PEMBANGUNAN FISIK PEKON GUNUNG TIGA 

KECAMATAN PUGUNG KABUPATEN TANGGAMUS 

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 
 

Oleh : 

Muhammad Syarifudin 

 

Pembangunan pekon merupakan suatu proses yang berlangsung di pekon dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang 

mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Demokratis 

merupakan salah satu karakter dari seorang pemimpin demi menyukseskan 

program kerja. Kepala pekon harus memiliki prinsip-prinsip demokratisasi demi 

menyukseskan pembangunan fisik di desa yang dipimpinnya. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui demokratisasi kepala pekon dalam proses 

pembangunan fisik pekon. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. 

 

Hasil dari penelitian ini adalah kepala pekon demokratis dalam pembangunan 

fisik di desa karena telah menerapkan prinsip – prinsip demokratisasi yaitu prinsip 

partisipasi, kooperasi, hubungan yang akrab, pendelegasian dan pemencaran 

kekuasaan dan tanggung jawab, kefleksibelan organisasi tata kerja dan kreativitas 

dengan selalu mengajak masyarakat mengikuti segala bentuk kegiatan 



pembangunan desa. Selain itu jika terdapat warga yang kurang pro terhadap 

pembangunan maka kepala pekon selalu senantiasa menjelaskan secara rinci agar 

warga tersebut dapat mengerti manfaat dari pembangunan. Pada perencanaan 

pembangunan Kepala Pekon Gunung Tiga selalu mementingkan skala prioritas 

agar bermanfaat bagi seluruh warganya. 

 

Kata kunci : Demokratisasi, Kepala Pekon, Pembangunan Fisik. 



 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

DEMOCRATIZATION OF THE KEPALA PEKON ON PROCESS 

PHYSICAL DEVELOPMENT PEKON GUNUNG TIGA 

DISTRICT TANGGAMUS PROVINCE LAMPUNG IN 2016 

 

By : 

Muhammad Syarifudin 

 

Pekon development is a process that takes place in pekon and is an integral part of 

national development covering all aspects of life and livelihood of the community. 

Democratic is one of the characters of a leader to succeed the work program. 

Pekon head must have the principles of democratization in order to succeed 

physical development in the village he leads. The purpose of this research is to 

know the democratization of pekon head in pekon physical development process. 

This type of research is descriptive with qualitative approach. 

 

The result of this research is the democratic head of the pekon in physical 

development in the village because it has applied the principles of 

democratization namely the principle of participation, cooperation, intimate 

relationships, delegation and dispersion of power and responsibility, the 

organizational structure and creativity flexibility by always inviting the 

community to follow form of village development activities. In addition, if there 

are people who are less pro towards development, the head of pekon always 



always explain in detail so that the people can understand the benefits of 

development. In the development planning Head Pekon Gunung Tiga always 

prioritize the priority scale to be useful for all citizens. 

 

Keywords: Democratization, The Kepala Pekon, Physical Development. 
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MOTTO 

 

 

 

 

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, boleh jadi 

(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.  

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 

(Q.S Al Baqarah: 216) 

 

 

 

 

Iqra (bacalah) dengan Menyebut Nama Tuhanmu yang menciptakan.  

Dia telah Menciptakan Manusia dari Segumpal Darah. Iqra (bacalah), dan 

Tuhanmu lah yang Paling Pemurah, Sang Mengajar (manusia) dengan 

Perantaraan Kalam.  

Dia Mengajarkan Kepada Manusia Apa yang Tidak Diketahuinya. 

(QS. Al Alaq Ayat 1-5)  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Dewasa ini, hampir seluruh warga di dunia mengaku menjadi penganut 

paham demokrasi. Demokrasi dipraktekkan di seluruh dunia secara berbeda-

beda dari satu negara ke negara lain. Konsep demokrasi diterima oleh hampir 

seluruh negara di dunia, karena keyakinan mereka bahwa konsep ini 

merupakan tata pemerintahan yang paling unggul menganut sistem 

demokrasi, demokrasi harus berdasarkan pada suatu kedaulatan rakyat, 

artinya kekuasaan negara itu dikelola oleh rakyat, dari rakyat dan untuk 

rakyat. 

 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berusaha 

untuk membangun sistem politik demokrasi sejak menyatakan kemerdekaan 

dan kedaulatannya pada tahun 1945. Sebagai sebuah gagasan, demokrasi 

sebenarnya sudah banyak dibahas atau bahkan dicoba diterapkan di 

Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia berbagai hal dengan negara 

masyarakat telah diatur dalam UUD 1945. 

 

Para pendiri bangsa berharap agar terwujudnya pemerintahan yang 

melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
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serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Semua itu merupakan gagasan-gagasan 

dasar yang melandasi kehidupan negara yang demokratis. 

 

Sebagai bentuk kesungguhan negara Indonesia, landasan tentang demokrasi 

telah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 maupun Batang Tubuh UUD 

1945. Seluruh pernyataan dalam UUD 1945 dilandasi oleh jiwa dan semangat 

demokrasi. Penyusunan naskah UUD 1945 itu sendiri juga dilakukan secara 

demokratis. UUD 1945 merangkum semua golongan dan kepentingan dalam 

masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, demokrasi bagi bangsa Indonesia 

adalah konsep yang tidak dapat dipisahkan. Budaya demokrasi di Indonesia 

perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara serta hendaknya mengacu kepada akar budaya nasionalisme yang 

memiliki nilai gotong royong atau kebersamaan dan mementingkan 

kepentingan umum. 

 

Namun, budaya individualisme dan budaya liberal yang masuk melanda 

masyarakat dengan melalui arus globalisasi tidak mungkin dapat dibendung 

karena kemajuan teknologi. Oleh karenanya demokrasi itu merupakan produk 

luar negeri. Sedangkan negara Indonesia tidak memiliki kejelasan yang tepat 

tentang demokrasi itu sendiri. Lalu kalau dilihat bentuk demokrasi dalam 

struktur Pemerintahan Indonesia dari level negara, provinsi, kabupaten, 

hingga kecamatan hampir dapat dipastikan di level ini hanya proses 

pembuatan kebijakan sementara kalau mencari demokrasi yang berupa ciri 

khas yang dapat mewakili bahwa negara Indonesia mempunyai diri 
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demokrasi tersendiri itu dapat dilihat di level pekon. Sebagaimana yang 

ditulis almarhum Moh. Hatta (Prijono Tjiptoherijanto dan Yomiko M. 

Prijono, 1983: 17-19) 

“Di desa-desa sistem yang demokrasi masih kuat dan hidup sehat 

sebagai bagian adat istiadat yang hakiki.” Dasarnya adalah pemilikan 

tanah yang komunal yaitu setiap orang yang merasa bahwa ia harus 

bertindak berdasarkan persetujuan bersama. Struktur demokrasi yang 

hidup dalam diri bangsa Indonesia harus berdasarkan demokrasi asli 

yang berlaku di desa. Gambaran dari tulisan almarhum ini tidak lain 

dari pola-pola demokrasi tradisional yang dilambangkan oleh 

musyawarah dalam pencapaian keputusan dan gotong royong dalam 

pelaksanaan keputusannya tersebut. 

 

Pada masyarakat modern organisasi yang besar, kompleks serta canggih 

banyak bermunculan, salah satu organisasi yang penting adalah organisasi 

pada pemerintahan pada suatu negara. Didalam negara terdapat susunan 

organisasi pemerintah yang mana sesuai trias politika ada legislatif, eksekutif 

dan yudikatif. Dalam susunan organisasi pemerintahan eksekutif yang mana 

kepemimpinan tertinggi menurut susunan pemerintahan adalah Presiden dan 

sampai pada level dibawahnya pada stuktur pemerintahan adalah kepala 

pekon. Kepala pekon 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 di pekon, Oleh karena itu peran 

kepemimpinan kepala pekon sangatlah berpengaruh terhadap maju-

mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan 

di pekon. 

 

Proses implementasi pembangunan daerah, khususnya pembangunan pekon, 

Pemerintah Indonesia sudah membuat peraturan perundang-undangan yang 
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mengatur hal tersebut. Peraturan tersebut antara lain tertuang pada Undang-

Undang No.25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, 

kemudian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah 

serta Undang-Undang No.33 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya dengan munculnya 

atau berlakunya Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014, maka dengan jelas 

dan secara hukum desa memiliki kewenangan secara penuh dalam proses 

pengelolaan pemerintahan dalam proses pembangunan desa. 

 

Pada proses pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 

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

“Membangun Desa” yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat pekon dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 

kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuahan dasar, pembangunan 

sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta 

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

 

Pembangunan pekon merupakan suatu proses yang berlangsung di pekon dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang 

mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dalam 

konteks pembangunan, dalam Pemerintahan Indonesia dicanangkan berbagai 

program diantaranya seperti program inpres desa tertinggal, program 

pembangunan infrastruktrur pedesaan, program alokasi dana desa, program 

PNPM dan sebagainya. Semua program khusus ini bertujuan untuk 

mempercepat upaya pembangunan di daerah pedesaan. 
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Kemampuan seseorang dalam memimpin juga sangat berpengaruh dalam 

proses pembangunan, yang mana dalam kepemimpinan kepala pekon amat 

sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembangunan di desa. 

Kepemimpinan demokratis adalah salah satu bentuk kepemimpinan 

berdasarkan demokrasi yang pelaksanaannya terletak pada partisipasi aktif 

dari setiap warga kelompok. Setiap orang akan dihargai dan dihormati 

sebagai manusia yang memiliki kemampuan, kemauan, pikiran, minat, 

perhatian dan pendapat yang berbeda antar satu dengan yang lainnya. Oleh 

karena itu setiap orang harus dimanfaatkan dengan mengikutsertakannya 

dalam semua kegiatan organisasi. Keikutsertaan itu disesuaikan dengan 

posisinya yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab bagi 

tercapaianya tujuan bersama. Menurut Ance (2014: 7),  

kepala desa dan perangkat desa merupakan pelayanan dan pengayoman 

masyarakat yang mempunyai tipe kepemimpinan yang mana mampu 

mengundang partisipasi warga dalam memecahkan masalah melalui 

rembug desa. Kepala desa menjadi rujukan, baik masalah pribadi 

maupun kemasyarakatan, dan pada saat-saat kritis kepala desa dapat 

memberikan solusi damai bagi warganya. Keberhasilan kepala desa di 

dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat 

pada akhirnya nanti akan memberikan tingkat keberhasilan pada tingkat 

pemerintahan dan tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Sebagai 

tokoh di lingkungannya, maka seorang kepala desa juga mengemban 

tugas membangun mental masyarakat desa, baik dalam bentuk 

menumbuhkan maupun mengembangkan semangat-semangat 

pembangunan. 

 

Kabupaten Tanggamus adalah salah satu Kabupaten hasil pemekaran dari 

Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 1997, yang mana adanya aspirasi 

yang berkembang di masyarakat di pandang perlu untuk meningkatkan 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan 

pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai 
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kabupaten baru, banyak hal yang harus dilakukan dan diperbaiki agar 

kabupaten menjadi maju dan mandiri serta masyarakatnya sejahtera. Proses 

pembenahan diri yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanggamus adalah 

dengan cara menciptakan program-program baru yang bertujuan untuk 

meningkatkan pembangunan, baik pembangunan manusia, infrastruktur dan 

perekonomian masyarakatnya. Salah satunya adalah dengan pembangunan 

infrastruktur (fisik). 

 

Pekon Gunung Tiga berada di Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, 

Provinsi Lampung, merupakan salah satu pekon yang melakukan 

pembangunan fisik sebagai wujud meningkatkan pembangunan di Kabupaten 

Tanggamus. Pekon Gunung Tiga merupakan pekon hasil pemekaran dari 

Pekon Tanjung Agung pada tahun 2007. Pada saat ini jumlah penduduknya 

1.678  jiwa dengan total 351 kepala keluarga serta luas desa 730 Ha. 

Penduduk wilayah Pekon Gunung Tiga masyarakatnya 100% beragama Islam 

dengan suku masyarakatnya terdiri atas Suku Sunda 95% dan sisanya Suku 

Jawa, Suku Lampung. Pekon Gunung Tiga terbagi atas 3 dusun, yaitu Dusun 

Gunung Tiga Atas, Dusun Gunung Tiga dan Dusun Batulingga, dengan 

pekerjaan masyarakat meliputi petani, pedagang, buruh, PNS dan dosen. 

Lahan pertanian yang berada di wilayah Pekon Gunung Tiga adalah 80% dari 

luas wilayah Pekon Gunung Tiga yang terdiri dari persawahan dan 

perkebunan. 

 

Sejak terbentuknya Pekon Gunung Tiga pada tahun 2007, Pekon Gunung 

Tiga sudah dua kali mengadakan pemilihan kepala pekon, yaitu pada tahun 
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2007 dan 2013. Pada masa jabatan tahun 2007 hingga tahun 2013 Pekon 

Gunung Tiga dipimpin oleh Bapak Sadi Humaidi dan pada masa jabatan 

tahun 2013 hingga tahun 2019 Pekon Gunung Tiga dipimpin oleh Bapak 

Sayuti. Pada masa jabatan Bapak Sadi Humaidi, pembangunan fisik yang 

dilaksanakan sangatlah minim. Hal ini diakui oleh Kepala Pekon Gunung 

Tiga, Bapak Sayuti ketika wawancara pada saat pra-riset tanggal 30 

September 2016 yang menyatakan, “Pembangunan fisik Pekon Gunung Tiga  

yang dilaksanakan pada masa jabatan Bapak Sadi Humaidi dari tahun 2007-

2013, antara lain” : 

 

Tabel 1. Pembangunan Fisik Pekon Gunung Tiga Periode 2007-2013 

 

No Keterangan Pembangunan 

1. 
Pembangunan jalan menggunakan paving block di Dusun Batulingga 

sepanjang 150 meter. 

2. 
Pembangunan jalan menggunakan paving block di Dusun Gunung Tiga 

Atas sepanjang 100 meter. 

3. 
Pembangunan jalan menggunakan paving block di Dusun Gunung Tiga 

Bawah sepanjang 50 meter. 

4. 

Pembuatan saluran air limbah di Dusun Gunung Tiga Atas sepanjang 50 

meter, dan beberapa pembangunan yang tidak tercatat oleh pemerintah 

desa. 

Sumber: diolah oleh peneliti (2016) 

 

 

Oleh karena itu, pembangunan fisik pada masa jabatan Bapak Sadi Humaidi, 

dirasa tidak maksimal oleh masyarakat. Masyarakat merasa ketika Bapak 

Sadi Humaidi memimpin Pekon Gunung Tiga, kinerja perangkat desa bersifat 

tertutup. Hal tersebut senada dengan pernyataan Bapak Sayuti yang 

menyatakan, “ Pembangunan fisik pada masa Bapak Sadi Humaidi terasa 

tidak maksimal dan tertutup, karena banyak data-data mengenai Pekon 

Gunung Tiga yang tidak terarsipkan, sehingga tidak diketahui mengenai 
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program-program kerja dan laporan kinerja Pemerintah Pekon Gunung Tiga 

pada masa Bapak Sadi Humaidi” (hasil wawancara pada saat pra-riset tanggal 

30 September 2016). Oleh karena hal tersebut, ketika pemilihan Kepala 

Pekon Gunung Tiga pada tahun 2013, beliau tidak terpilih kembali sebagai 

kepala pekon dan Bapak Sayuti sebagai lawan politik dalam pemilihan kepala 

pekon terpilih sebagai Kepala Pekon Gunung Tiga masa jabatan 2013-2019. 

 

Pada masa kepemimpinan Bapak Sayuti, banyak program kerja beliau sudah 

terlihat hasilnya walaupun baru berjalan selama 3 tahun. Baik dalam 

pembangunan fisik maupun non-fisik. Hal ini diakui oleh Kepala Pekon 

Gunung Tiga, Bapak Sayuti ketika wawancara pada saat pra-riset tanggal 30 

September 2016, “Pembangunan fisik yang sudah dilakukan oleh Pemerintah 

Gunung Tiga  antara lain :” 

Tabel 2. Pembangunan Fisik Pekon Gunung Tiga Periode 2013 – 2015 

 

No Keterangan Pembangunan 

1 Pembuatan saluran air limbah di Dusun Batulingga sepanjang 250 meter. 

2. Pembangunan jalan menggunakan paving block sepanjang 500 meter. 

3. 
Pembangunan gapura gang di Dusun Gunung Tiga Atas dan Dusun 

Batulingga. 

4. 
Pembangunan jalan telford di Dusun Gunung Tiga Bawah sepanjang 500 

meter. 

5. Pembangunan gedung TPA Pekon Gunung Tiga. 

6. Pembangunan gedung PAUD Pekon Gunung Tiga, dan lain-lain. 

Sumber: diolah oleh peneliti (2016) 

 

 

Melihat beberapa pembangunan fisik yang sudah dilakukan oleh Bapak 

Sayuti di atas, membuat sebagian besar masyarakat Pekon Gunung Tiga 

merasa puas dengan kinerja beliau. Dengan pola transparan dalam kerja, 
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mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan serta berusaha 

merealisasikan semua program-program kinerja beliau yang tertuang dalam 

RPJM-Pekon Pekon Gunung Tiga, Kecamatan Pugung, Kabupaten 

Tanggamus tahun 2013-2019, membuat masyakat merasa percaya dan yakin 

dengan kinerja beliau. Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan kinerja 

dari dua kepala pekon dari dua masa jabatan yang berbeda dalam 

pembangunan fisik.  Hal tersebut menunjukkan perbedaan kinerja dari 

pemimpin dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat yang 

seyogyanya mampu menjalankan peranan secara fokus atau dengan kata lain, 

kepala pekon dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang 

pemimpin harus dapat menjalankan peranannya dengan penuh tanggung 

jawab untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.  

 

Berdasarkan dengan penelitian ini maka peneliti menemukan penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti ini, yaitu oleh 

Fransiskus Ance (11520247), Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa 

STPMD”APMD” Yogyakarta yang berjudul “Peran Kepemimpinan Kepala 

Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Penelitian Deskriptif 

Kualitatif Desa Katan, Distrik Nambioman Bapai, Kabupaten Mappi, 

Provinsi Papua) Tahun 2014”. 

 

Perbedaaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada 

fokus peneliti. Penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada peran kepala 

desa dalam pembangunan masyarakat desa. Sedangkan peneliti ini lebih 
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memfokuskan pada peran demokrasitisasi kepala pekon dalam pembangunan 

fisik pekon. 

 

Kinerja kepala pekon didalam pembangunan fisik pekon atau desa juga 

seharusnya memberikan efek yang nyata serta dampak yang positif bagi 

peningkatan kesejahtraan, dan pemberdayaan masyarakat terhadap 

pembangunan fisik desa. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti 

dan menulis skripsi dengan judul “Demokratisasi Kepala Pekon Dalam 

Proses Pembangunan  Fisik Pekon Gunung Tiga Kecamatan Pugung 

Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Tahun 2016”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Masalah yang nantinya akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana 

demokratisasi kepala pekon dalam proses pembangunan fisik Pekon  Gunung 

Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Tahun 

2016. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah untuk mengetahui 

demokratisasi kepala pekon dalam proses pembangunan fisik Pekon  Gunung 

Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Tahun 

2016. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah pengetahuan serta wawasan di bidang penerapan nilai-nilai 

demokratisasi dalam kepemimpinan kepala pekon maupun pemerintahan 

pekon untuk mendukung peningkatkan pembangunan pekon. 

2. Manfaat Praktis  

Sebagai tambahan informasi dan bahan pertimbangan bagi Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Pekon (BPMPP) dan 

Pemerintah Pekon Gunung Tiga dalam pemerataan pembangunan fisik di 

daerahnya. 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Demokrasi dan Demokratisasi 

 

1. Demokrasi 

 

Banyak para ahli yang mendefinikan demokrasi. Salah satunya adalah 

Aim Abdulkarim (2008), menurut beliau demokrasi adalah bentuk 

pemerintahan yang setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam 

pengambilan keputusan yang menentukan hidup mereka. Demokrasi juga 

dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat 

atau rakyatlah yang memiliki kedaulatan tertinggi. Demokrasi 

mengizinkan warga negaranya untuk berpartisipasi baik secara langsung 

atau dengan perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan juga 

pembuatan hukum. 

 

Sedangkan menurut Sidney Hook dalam Encyclopaedia Americana 

mendefinisikan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana 

keputusan-keputusan pemerintah yang penting (arah kebijakan dibalik 

keputusan ini) secara langsung maupun tidak langsung, didasarkan pada 

kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa 

(Masykuri, 2004:73). 
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Sesuai penafsiran demokrasi para ahli di atas, maka ruang lingkup 

demokrasi bukan hanya saja pemerintahan tetapi juga mencakup kondisi 

sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan terjadinya praktik 

kebebasan politik baik secara bebas dan setara oleh masyarakat. 

 

2. Demokratisasi 

 

Demokratisasi merupakan suatu perubahan baik itu perlahan maupaun 

secara cepat kearah demokrasi. Beberapa ahli berpendapat mengenai 

pengertian dari demokratisasi. Demokratisasi menurut Przeworski (2000) 

adalah transisi ke rezim politik yang lebih demokratis. Transisi ini bisa 

terjadi dari rezim otoriter ke demokrasi menyeluruh, dari sistem politik 

otoriter ke semi-demokrasi, atau dari sistem politik semi-otoriter ke 

demokrasi. Berbagai pola demokratisasi digunakan untuk menjelaskan 

fenomena politik lain, misalnya apakah negara terlibat dalam perang atau 

ekonominya tumbuh. 

 

Dalam proses demokratisasi, banyak faktor yang mempengaruhiya. 

Menurut Przeworski (2000), demokratisasi dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, termasuk pembangunan ekonomi, sejarah, dan masyarakat 

madani. Demokratisasi memiliki tujuan untuk menjamin rakyat memiliki 

hak untuk memilih dan suara dalam sistem politik negaranya. Banyak 

faktor yang memengaruhi atau membatasi demokratisasi, seperti 

ekonomi, budaya, dan sejarah, yang dianggap memengaruhi 

demokratisasi. Akan tetapi faktor-faktor yang paling umum 

mempengaruhi demokratisasi adalah: 
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a. Kekayaan – PDB/kapita yang lebih tinggi berkaitan dengan 

demokrasi. Ada pula pandangan umum bahwa demokrasi sangat 

jarang sebelum Revolusi Industri. Penelitian empiris mendorong 

banyak orang percaya bahwa pembangunan ekonomi meningkatkan 

kemungkinan transisi ke demokrasi (teori modernisasi) atau 

menguatkan negara demokrasi yang sudah ada. Sebuah penelitian 

menemukan bahwa pembangunan ekonomi mendorong 

demokratisasi dalam jangka menengah saja (10-20 tahun).  

b. Kesetaraan sosial - Daron Acemoglu dan James A. Robinson 

(diacu Przeworski, 2000), berpendapat bahwa hubungan antara 

kesetaraan sosial dan transisi demokrasi agak rumit. Rakyat tidak 

memiliki insentif yang cukup untuk memberontak melawan 

masyarakat egaliter, jadi kemungkinan demokratisasi semakin 

rendah. Di masyarakat yang senjang, redistribusi kekayaan dan 

kekuasaan di dalam demokrasi akan merugikan kaum elit sehingga 

mereka berupaya mencegah demokratisasi. 

c. Budaya - Sejumlah pihak mengklaim bahwa beberapa kebudayaan 

tertentu lebih mudah menerima nilai demokrasi ketimbang 

kebudayaan lainnya. Pandangan ini mungkin etnosentris. 

Biasanya budaya Barat yang dinilai "lebih layak" menikmati 

demokrasi, sedangkan kebudayaan lainnya dinilai memiliki nilai-

nilai yang membuat demokrasi sulit terwujud atau tak diinginkan. 

Pendapat ini kadang dipakai oleh rezim-rezim non-demokrasi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_PDB_(nominal)_per_kapita
https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_modernisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Daron_Acemoglu
https://id.wikipedia.org/wiki/James_A._Robinson_(Universitas_Harvard)
https://id.wikipedia.org/wiki/Etnosentrisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Barat
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untuk membenarkan kegagalannya menerapkan reformasi 

demokratis. 

d. Intervensi asing - Negara-negara demokrasi umumnya pernah 

mengalami intervensi militer, contohnya Jepang dan Jerman pasca-

Perang Dunia II. Pada kasus lain dekolonisasi kadang mendorong 

terbentuknya demokrasi yang digantikan oleh rezim otoriter. Di 

Amerika Serikat Selatan setelah Perang Saudara, mantan budak 

tidak mendapat hak pilih menurut hukum Jim Crow,  setelah Era 

Rekonstruksi Amerika Serikat, demokrasi di Amerika Serikat 

dirombak oleh organisasi sipil (gerakan hak sipil Afrika-Amerika) 

dan militer (militer Amerika Serikat). 

 

B. Demokrasi Pekon dan Demokratisasi Pekon 

 

1. Demokrasi Pekon 

 

Demokrasi pekon adalah bingkai pembaharuan terhadap tata 

pemerintahan pekon atau hubungan antara pemerintah pekon, Badan 

Permusyawaratan Pekon, (BPP) dan elemen-elemen masyarakat pekon 

yang lebih luas. Demokrasi pekon merupakan demokrasi asli yang lebih 

dahulu terbentuk sebelum negara Indonesia berdiri, bahkan pada masa 

kerajaan sebelum era kolonial. Ciri-ciri dari demokrasi pekon antara lain 

adanya mekanisme pertemuan antar warga desa dalam bentuk-bentuk 

pertemuan publik seperti musyawarah/rapat, dan ada kalanya 

mengadakan protes terhadap penguasa (raja) secara bersama-sama.  

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Dekolonisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Saudara_Amerika_Serikat
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Jim_Crow
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Era_Rekonstruksi_Amerika_Serikat&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Era_Rekonstruksi_Amerika_Serikat&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerakan_hak_sipil_Afrika-Amerika&action=edit&redlink=1
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Menurut Bung Hatta, demokrasi sudah ada sejak dari desa. Bung Hatta 

berpendapat dalam Padma Wahyono (1990), desa-desa di Indonesia 

sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan kepala desa 

dan adanya rembug desa. Itulah yang disebut “demokrasi asli”.  

 

2. Demokratisasi Pekon 

 

Demokratisasi pekon merupakan bentuk perwujudan dari Undang-

Undang Pekon. Demokratisasi berupaya untuk menggerakkan demokrasi 

dalam kekhasan pekon itu sendiri, dilaksanakan dan dikembangkan 

dalam semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi desa. Menurut 

Gayatri dalam Naeni (2015:8) demokratisasi merupakan upaya untuk 

menjadikan penyelenggaraan pemerintah (pekon) menjadi lebih 

akuntabel, responsif, diakui oleh rakyat; mendorong parlemen pekon 

berfungsi sebagai badan perwakilan dan intermediary agent (dalam aspek 

artikulasi dan agregasi kepentingan, formulasi kebijakan serta kontrol 

terhadap eksekutif pekon); serta memperkuat partisipasi masyarakat 

pekon dalam proses pemerintahan dan pembangunan pekon  

 

Nilai penting demokratisasi pekon sangat dilatarbelakangi oleh dua hal, 

yaitu demokrasi merupakan upaya pendefinisian ulang hubungan antara 

masyarakat desa dengan elit atau penyelenggara Pemerintahan Pekon dan 

kemajuan yang ditandai oleh UU Pekon dalam memandang kedudukan 

pekon (Naeni, 2015: 10-11). Dengan dua latar belakang tersebut, desa 

memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengatur dan mengurus 

dirinya sendiri. 
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C. Kepemimpinan Demokratis 

 

Salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidak berhasil berjalannya 

sebuah demokrasi adalah kepemimpinan. Dalam proses demokratisasi, perlu 

adanya pemimpin yang memiliki jiwa demokratis. Sesuai pendapat Utomo 

(2011), kepemimpinan demokratis merupakan kepemimpinan berdasarkan 

demokrasi yang pelaksanaannya disebut pemimpin partisipasi (partisipative 

leadership). Kepemimpinan partisipasi adalah suatu cara pemimpin yang 

kekuatannya terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok.  

 

Kepala pekon yang demokratis memerankan diri sebagai pembimbing, 

pengarah, pemberi petunjuk, serta bantuan kepada masyarakat. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Daryanto (2011: 34) menyatakan bahwa kepemimpinan 

demokratis menempatkan manusia sebagai faktor utama serta yang paling 

penting dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu dalam rapat pekon, kepala 

pekon ikut melibatkan diri secara langsung dan membuka interaksi dengan 

masyarakat. 

 

Dalam suasana kerja kepemimpinan yang demokratis sebagian besar atau 

hampir seluruh kebijakan dan keputusan-keputusan penting berasal dan 

disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan situasi kelompok, dimana pemimpin 

bersama-sama dengan anggota kelompok ambil bagian secara aktif di dalam 

perumusan kebijakan umum, keputusan-keputusan penting dan program 

lembaga kerja itu. 
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Dalam suasana kerja kepemimpinan yang demokratis sebagian besar atau 

hampir seluruh kebijakan dan keputusan-keputusan penting berasal dan 

disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan situasi kelompok, dimana pemimpin 

bersama-sama dengan anggota kelompok ambil bagian secara aktif di dalam 

perumusan kebijakan umum, keputusn-keputusan penting dan program 

lembaga kerja itu. Menurut Utomo (2011), suatu kepemimpinan tidaklah 

dapat dikatakan berciri demokratis jika kegiatan pimpinan dan situasi kerja 

yang dihasilkannya tidak menunjukkan secara nyata penerapan prinsip-

prinsip kepemimpinan sebagai berikut dibawah ini : 

a. Prinsip Partisipasi 

Dalam suatu kepemimpinan pendidikan yang demokratis masalah 

partisipasi setiap anggota staf pada setiap usaha lembaga tersebut 

dipandang sebagai suatu kepentingan yang mutlak harus dibangkitkan. 

Pemimpin dengan berbagai usaha mencoba membangkitkan dan 

memupuk subur kesadaran setiap anggota stafnya agar mereka merasa 

rela ikut bertanggung jawab, dan selanjutnya secara aktif ikut serta 

memikirkan dan memecahkan masalah-masalah juga menyangkut 

perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran.  

 

Berhasilnya pemimpin menimbulkan minat, kemauan dan kesadaran 

bertanggungjawab daripada setiap anggota staf dan bahkan individu 

diluar staf yang ada hubungan langsung dan tidak langsung dengan 

penyelenggaraan operasional pada lembaga kerjanya itu, dan yang 

selanjutnya menunjukkan partisipasi mereka secara aktif, berarti satu 

fungsi kepemimpinan telah dapat dilaksanakannya dengan baik. 
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b. Prinsip Kooperasi 

Adanya partisipasi anggota staf belum berarti bahwa kerjasama diantara 

mereka telah terjalin dengan baik. Partisipasi juga bisa terjadi dalam 

bentuk spesialisasi bentuk tugas-tugas, wewenang tanggung jawab 

secara ketat diantara anggota-anggota, dimana setiap anggota seolah-

olah berdiri sendiri-sendiri dan berpegang teguh pada tugas, tanggung 

jawab dan wewenang masing-masing individu.  

 

Partisipasi harus ditingkatkan menjadi kerjasama yang dinamis, dimana 

setiap individu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang 

diperuntukkan khusus bagi dirinya, merasa berkepentingan pula pada 

masalah-masalah yang menyangkut suksesnya anggota-anggota lain, 

perasaan yang timbul karena kesadaran bertangung jawab untuk 

mensukseskan keseluruhan program lembaga kerjanya. Adanya 

perasaan dan kesadaran semacam itu memungkinkan mereka untuk 

bantu membantu, bekerjasama pada setiap usaha pemecahan masalah 

yang timbul didalam lembaga, yang mungkin bisa menghambat 

keberhasilan dalam pencapaian tujuan program lembaga kerja secara 

keseluruhan yang telah disepakati dan ditetapkan bersama-sama. 

 

c. Prinsip Hubungan Kemanusiaan yang Akrab 

Suasana kerjasama demokratis yang sehat tidak akan ada, tanpa adanya 

rasa persahabatan dan persaudaraan yang akrab, sikap saling hormat 

menghormati secara wajar diantara seluruh warga lembaga-lembaga 

kerja tersebut. Hubungan kemanusiaan seperti itu yang disertai unsur-



20 
 

 

unsur kedinamisan, merupakan pelicin jalan kearah pemecahan setiap 

masalah yang timbul dan sulit yang dihadapi.Pemimpin harus menjadi 

sponsor utama bagi terbinanya hubungan-hubungan sosial dan situasi 

pergaulan seperti tersebut diatas didalam lembaga kerja yang 

dipimpinnya itu.  

 

Pemimpin tidak berlaku sebagai majikan atau mandor terhadap pegawai 

dan buruhnya, tetapi ia sejauh mungkin menempatkan diri sebagai 

sahabat terdekat daripada semua anggota staf dan penyumbang-

penyumbang diluar staf dengan tidak pula meninggalkan unsur-unsur 

formal jabatan. 

 

d. Prinsip Pendelegasian dan Pemencaran Kekuasan dan Tanggung Jawab  

Pemimpin pendidikan harus menyadari bahwa kekuasaan, wewenang 

dan tanggung jawab yang ada padanya sebagian harus didelegasikan 

dan dipancarkan kepada anggota-anggota staf kerja juga mampu untuk 

menerima dan melaksanakan pendelegasian dan pemancaran 

kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab agar proses kerja lembaga 

secara keseluruhan berjalan lancar efisien dan efektif. Melalui 

pendelegasian dan pemencaran kekuasan dan tanggung jawab yang 

tepat, serasi dan merata, moral kerja akan ikut terbina secara sehat, 

semangat kerja dan perasaan tanggungjawab akan terbangkit dan 

bertumbuh dengan subur.  

 

Melalui cara ini perkembangan pribadi dan jabatan staf akan terangsang 

untuk bertumbuh secara kontinyu, pemimpin dapt berkesempatan untuk 
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mengetahui, menemukan dan selanjutnya membinan kader-kader 

pemimpin yang potensial dikalangan stafnya. Pembinaan 

kepemimpinan melalui latihan dalam bentuk delegasi dan pemencaran 

kekuasaan, wewenang dan tanggungjawab merupakan cara yang paling 

praktis disamping usaha-usaha pembinaan lainnya, bagi kepentingan 

kepemimpinan yang lebih bermutu dimasa depan. 

 

e. Prinsip Kefleksibelan Organisasi dan Tata Kerja 

Organisasi kerja disusun dengan maksud mengatur kegiatan dan 

hubungan-hubungan kerja yang harmonis, efisien dan efektfif. 

Kefleksibelan organisasi menjamin organisasi dan tata kerja serta 

hubungan-hubungan kerja selalu sesuai dengan kenyataan-kenyataan 

dan problema-problema baru yang selalu muncul dan berubah terus 

menerus. Jadi jelas bahwa prinsip fleksibilitas itu merupakan faktor 

penting dalam organisasi yang demokratis. Dalam kebutuhan yang lebih 

luas fleksibilitas itu tidak hanya terbatas pada struktur organisasi, 

hubungan-hubungan tata kerja, tetapi juga pada masalah-masalah dan 

hal-hal lain yang menyangkut kehidupan individu dan kelompok dalm 

lembaga kerja. 

 

f. Prinsip Kreatifitas 

Pertumbuhan dan perkembangan sesuatu lembaga disamping faktor 

material dan fasilitas lainnya, terutama tentang pertumbuhan dan 

perkembangan program dan aktivitas kerja, sebagian besar berakar pada 

kreativitas kerja pada setiap personil pimpinan dan pelaksana didalam 
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lembaga itu. Untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang 

ada di masyarakat, sebuah lembaga harus menjadi lembaga kerja yang 

kreatif dan dinamis yang setiap anggota staf memiliki ide-ide, pikiran-

pikiran dan konsep baru tentang prosedur, tata kerja dan kinerja yang 

lebih efektif. 

 

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan 

merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang 

tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Gaya kepemimpinan 

adalah sebuah pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami suksesnya 

kepemimpinan, dengan memusatkan perhatian pada apa yang dilakukan oleh 

pemimpin. 

 

D. Peran Kepemimpinan Kepala Pekon 

 

Menurut Ance (2014:7), peran merupakan kemampuan seseorang dalam 

memposisikan diri sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang 

menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu seorang kepala pekon 

harus tahu dan mampu memainkan perannya sebagai seorang pemimpin 

dipekonnya. Seperti kutipan dari defenisi peran merupakan perilaku yang di 

tuntut untuk memenuhi harapan dari apa yang di perankannya. Seorang 

kepala pekon atau pun seorang pemimpin dalam memimpin tahu apa yang 

menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam kepemimpinannya.  

 

Sebab seorang pemimpin atau kepala pekon harus dapat membedakan posisi 

dirinya, disatu sisi adalah bagian bagian dari warga pekon dan disisi lain 
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mempunyai tambahan nilai positif yaitu adalah sebagai kepala pekon selaku 

pimpinan tertinggi di pekon dalam roda kepemimpinannya. Menurut Ance 

(2014:8), kepemimpinan seorang kepala pekon dalam roda pemerintahannya 

harus mempunyai impian bukan sekedar mimpi saja, harus mempunyai visi 

dan misi yang akan berkembang dan terciptanya program-program yang akan 

dilakukan dalam mencapai tujuan dan harapan dari suatu pembangunan. 

Untuk patut masyarakat pahami apa itu kepemimpinan.  

 

Berdasarkan kata dasar “pimpin” (lead) yang berarti bimbing atau tuntun, 

yang mana didalamnya ada dua pihak yaitu yang dipimpin (umat) dan yang 

memimpin (imam) dan kemudian setelah ditambahkan awalan “pe” menjadi 

“pemimpin” (leader) berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui 

proses kewibawaan komunikasi sehingga oranglain tersebut bertindak sesuai 

dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya apabila ditambah akhiran “an” 

menjadi “pimpinan” artinya orang yang mengepalai.  

 

Antara pemimpin dan pimpinan dapat dibedakan, yaitu pimpinan (kepala) 

cendrung lebih otokratis, sedangkan pemimpin (ketua) cendrung lebih 

demokratis, dan kemudian setelah dilengkapi dengan awalan “ke” menjadi 

“kepemimpinan” (leadership) berarti kemapuan dan kepribadian seseorang 

dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan 

pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan 

menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok (Kepemimpinan 

Pemerintahan Indonesia, 2003:1). 
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E. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM-Pekon) 

 

1. Pengertian RPJM-Pekon 

 

Sesuai Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 79 bahwa 

RPJM- Pekon adalah Rencana Jangka Menengah Pekon untuk jangka 

waktu enam tahun. Untuk RPJM-Pekon ditetapkan maksimal 3 bulan 

setelah kepala pekon dilantik. RPJM-Pekon memuat visi dan misi kepala 

pekon, arah kebijakan pembangunan pekon, serta rencana kegiatan yang 

meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan pekon, pelaksanaan 

pembangunan pekon, pembinaan kemasyarakatan pekon dan 

pemberdayaan masyarakat pekon. 

 

2. Tahapan Penyusunan RPJM-Pekon 

 

Ada 7 tahapan kegiatan dalam penyusunan RPJM-Pekon, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Pekon 

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pekon, terdiri dari 

Pembina adalah Kepala Pekon, Ketua adalah Sekretaris Pekon, 

Sekretaris adalah Ketua LPMD, Anggota adalah LPMD, KPMD 

dan masyarakat. Jumlah Tim antara 7-11 orang dengan 

mengikutsertakan perempuan. 
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2. Penyelarasan Arah Kebijakan Kabupaten/Kota 

Penyelarasan ini dalam rangka pekon mendapatkan informasi 

terkait dengan kebijakan kabupaten/kota yang diantaranya 

meliputi: 

a. RPJMD Kab/Kota 

b. Renstra SKPD 

c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota 

d. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota 

e. Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan 

 

3. Pengkajian Keadaan Pekon 

Dalam pengkajian keadaan pekon ada 3 sub kegiatan diantaranya 

meliputi: 

a. Penyelarasan data pekon 

Dilakukan dengan cara 1). mengambil data pekon terkait 

dengan SDA, SDM dan Sumber Daya Pembangunan, 2). 

Perbandingan data pekon dengan kondisi terkini. 

b. Penggalian gagasan masyarakat melalui musyawarah dusun 

Dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang 

pendayagunaan sumber daya pekon, dan masalah yang 

dihadapi pekon. Metode yang digunakan adalah FGD. Alat 

yang dipakai adalah Sketsa Pekon, Kalender Musim dan Bagan 

Kelembagaan.  

c. Laporan hasil pengkajian keadaan pekon 

Laporan hasil pengkajian keadaan desa diserahkan kepada 

Kepala Pekon yang selanjutnya diserahkan kepada BPP dalam 

rangka penyusunan RPJM-Pekon melalui Musyawarah Pekon. 
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4. Penyusunan Rencana Pembangunan Pekon Melalui Musyawarah 

Pekon 

Musyawarah Pekon diselenggarakan oleh BPP dengan materi 

pembahasan sebagai berikut: 

a. Laporan hasil pengkajian keadaan pekon 

b. Prioritas rencana kegiatan pekon dalam jangka waktu 6 (enam) 

tahun 

c. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan pekon 

d. Rencana pelaksana kegiatan pekon yang akan dilaksanakan 

oleh perangkat pekon, unsur masyarakat pekon, kerjasama 

antar pekon, dan/atau kerjasama pekon dengan pihak ketiga. 

 

5. Penyusunan Rancangan RPJM-Pekon 

6. Penyusunan Rencana Pembangunan Pekon Melalui Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Pekon 

7. Penyempurnaan dan Penetapan Rancangan RPJM-Pekon 

 

F. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pekon 

 

1. Pengertian RKP Pekon 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 

79 ayat 2 huruf b, Pemerintah Pekon wajib menyusun Rencana Kerja 

Pemerintah Pekon (RKP Pekon) Tahun 2016. RKP Pekon adalah 

penjabaran dari RPJM-Pekon untuk jangka waktu 1 tahun yang 

ditetapkan dengan Peraturan Pekon. RKP-Pekon disusun oleh Pemerintah 

Pekon mulai bulan Juli ditetapkan maksimal akhir bulan September tahun 

berjalan. Maksud penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Pekon 

(RKP-Pekon) adalah sebagai upaya Pemerintah Pekon untuk 

mewujudkan pencapaian visi dan  misi kepala pekon terpilih, sebagai 
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tolak ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

pekon, serta sebagai landasan kebijakan pembangunan pekon selama 1 

(satu) tahun. 

 

2. Tahapan Penyusunan RKP Pekon 

 

Ada 6 tahapan kegiatan dalam penyusunan RKP-Pekon, diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Penetapan Pelaksana Kegiatan 

Daftar pelaksana kegiatan yang telah tercantum dalam dokumen 

RKP Pekon yang ditetapkan dalam APB Pekon, terlebih dahulu 

diperiksa oleh kepala pekon. Setelah kepala pekon memeriksa 

daftar calon pelaksana kegiatan, selanjutnya kepala pekon 

menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala pekon. 

Apabila pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili 

keluar pekon, atau sedang dalam proses menjalani sanksi pidana 

maka kepala pekon dapat mengubah pelaksana kegiatan. 

2. Penyusunan Rencana Kerja 

Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan tugas dari Pelaksana 

Kegiatan untuk membantu kepala pekon dalam tahapan persiapan 

dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Dari sekilas gambaran di atas 

maka Rencana Kerja yang disusun oleh Pelaksana Kegiatan 

paling tidak memuat antara lain: 

a. Uraian kegiatan 

b. Biaya 

c. Waktu pelaksanaan 

d. Lokasi 
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e. Kelompok sasaran 

f. Tenaga kerja 

g. Daftar pelaksana kegiatan 

 

Setelah rencana kerja tersusun maka harus dituangkan dalam 

format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala 

pekon. 

3. Sosialisasi Kegiatan 

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas maka 

kepala pekon wajib menginformasikan dokumen RKP-Pekon, 

APB-Pekon dan rencana kerja kepada masyarakat melalui 

sosialisasi kegiatan. Substansi dari sosialisasi kegiatan adalah 

bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi terkait rencana 

pembangunan di pekon sehingga dapat mendorong kepada 

masyarakat untuk terlibat secara aktif, berpartisipasi dalam proses 

pembangunan. Lebih jauh lagi masyarakat dapat melakukan 

kontrol sosial atas kebijakan yang ada di pekon. 

4. Pembekalan Pelaksana Pekon 

Tahap selanjutnya adalah pembekalan kepada pelaksana kegiatan 

dalam bentuk bimbingan teknis. Bimbingan teknis dapat 

diberikan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten, Pemerintah Provinsi 

maupun Pemerintah Pusat. Adapun peserta pembekalan ini 

meliputi : 

a. Kepala Pekon 

b. Perangkat Pekon 

c. Badan Permusyawaratan Pekon 

d. Pelaksana Kegiatan 

e. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 

f. Kader Pemberdayaan Masyarakat Pekon 
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g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

 

Materi pembekalan antara lain meliputi: 

a. Pengelolaan Keuangan Pekon 

Terkait dengan persoalan teknis administrasi pengelolaan 

keuangan dan teknis penyusunan dokumen 

pertanggungjawaban keuangan 

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon 

Terkait persoalan teknis administrasi kesekretariatan, 

pendataan, penetapan dan penegasan batas pekon 

c. Pembangunan Pekon 

Terkait dengan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam 

pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan 

barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan 

dan pengelolaan informasi pekon 

5. Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan 

Dokumen administrasi kegiatan paling tidak meliputi:  

a. Dokumen RKP Pekon beserta lampiran 

b. Dokumen APB Pekon 

c. Dokumen administrasi keuangan 

d. Dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan 

dilakukan 

e. Daftar masyarakat penerima manfaat 

f. Pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan 

pekerjaan 

g. Penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga 

masyarakat kepada pekon atas lahan/tanah yang menjadi aset 

pekon sebagai dampak kegiatan pembangunan pekon 

h. Dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan pekon 

atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan 

pekon 

i. Dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat 

untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi 
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dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan 

pembangunan pekon 

j. Dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi 

dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan 

pembangunan pekon 

k. Laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial 

 

6. Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan Material 

Prinsip Utama dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pekon 

adalah optimalisasi SDM, SDA dan menumbuhkan social capital 

yang dalam hal ini adalah menumbuhkan swadaya dan gotong 

royong masyarakat pekon. Dalam upaya optimalisasi SDM yang 

ada di pekon perlu dilakukan beberapa hal diantaranya : 

a. Pendataan dan pendaftaran calon tenaga kerja 

b. Pembentukan kelompok kerja dan pembagian jadwal 

c. Sistem pembayaran upah 

 

Dalam upaya optimalisasi SDA yang ada di pekon perlu 

dilakukan beberapa hal diantaranya : 

a. Pendataan dan penentuan kebutuhan material/bahan yang 

diperlukan 

b. Menentukan sistem pengadaan material/bahan 

 

Dalam upaya menumbuhkan social capital yang ada di pekon hal 

yang perlu dilakukan oleh pelaksana kegiatan diantaranya: 

a. Penghimpunan swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak 

ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat 

b. Pendataan sumbangan material dari masyarakat pekon dan 

pihak ketiga 

c. Pendataan hibah dari masyarakat pekon dan pihak ketiga 

d. Pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela 

e. Penetapan jadwal kerja 

 

Sebagai bukti bahwa Kepala Pekon menjamin pelaksanaan 

swadaya dan gotong royong masyarakat, minimal perlu 

mengadministrasikan dokumen : 
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a. Pernyataan hibah atas lahan/tanah yang terkena dampak 

kegiatan pembangunan pekon dan diikuti dengan proses 

pembuatan akta hibah oleh kepala pekon. Akta hibah dibiayai 

melalui APB Pekon 

b. Pernyataan tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi 

dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan 

pembangunan pekon 

 

Selanjutnya yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa 

pelaksanaan kegiatan pembangunan pekon dilakukan tanpa 

merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, 

bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak 

kegiatan pembangunan desa dilakukan dengan cara :  

a. Peralihan hak kepemilikan atas lahan melalui jual beli 

b. Pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi, termasuk 

tanaman 

 

Dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin, maka 

pembiayaan dilakukan melalui APB Pekon. 

 

G. Pembangunan Desa 

 

Pembangunan merupakan proses perubahan dari suatu kondisi tertentu 

kepada kondisi yang lebih baik, oleh karena itu setiap tempat yang dihuni 

mahkluk hidup dan terkhususnya manusia menginginkan suatu perubahan 

dari yang kurang menuju yang lebih baik atau yang tidak ada menjadi ada. 

Pembangunan yang bermakna  adalah saat seseorang atau sebuah kelompok 

dapat merencanakan dan melaksanakan perbaikan dan pemecahan 

masalahnya sendiri. 

 

Jenis pembangunan itu sendiri dapat dibagi menjadi pembangunan fisik dan 

nonfisik. Tujuan utama pembangunan adalah untuk menaikkan tingkat hidup 
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dan kesejahteraan rakyat. Dapat pula dikatakan pembangunan bertujuan untuk 

menaikkan mutu hidup rakyat. Oleh karena itu, pembangunan fisik dan 

pembangunan non fisik perlu disinergikan agar tujuan utama pembangunan 

dapat tercapai. Seiring dengan perkembangan zaman, pembangunan baik 

secara fisik maupun nonfisik gencar-gencarnya dilakukan. Pembangunan 

nonfisik seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. 

 

Menurut B.S Muljana (2001:3) pembangunan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu 

bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan lain dibidang 

ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Fisik dalam istilah 

pembangunan meliputi sarana dan juga prasarana pemerintahan seperti : 

a. Jalan 

b. Jembatan 

c. Pasar 

d. Pertanian dan 

e. Irigrasi 

 

Didalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program 

pembangunan yang bergerak dibidang pembanguan fisik saja tetapi juga 

harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. Bachtiar Effendi 

(2002:114) oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya 

keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisiknya, 

yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik atau sosial yaitu : 

a. Pembangunan manusia 

b. Ekonomi 

c. Kesehatan 

d. Pendidikan 
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H. Pengelolaan Kebijakan Desa 

 

Menurut Utomo (2011), sebuah kebijakan yang demokratis apabila berbasis 

masyarakat : 

a. Berasal dari partisipasi masyarakat 

b. Dikelola secara bertanggungjawab dan transparan oleh masyarakat  

c. Digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat 

 

Berdasarkan sisi konteks, peraturan pekon berbasis masyarakat berarti setiap 

peraturan pekon harus relevan dengan konteks kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat, dengan kata lain peraturan pekon yang dibuat bukan sekadar 

merumuskan keinginan elite pekon atau hanya untuk menjalankan instruksi 

dari pemerintah suprapekon. Secara substansi, prinsip dasarnya bahwa 

pearturan pekon lebih bersifat membatasi yang berkuasa dan sekaligus 

melindungi rakyat yang lemah. Paling tidak, peraturan pekon harus 

memberikan ketegasan tentang akuntabilitas pemerintah pekon dan BPD 

dalam mengelola pemerintahan pekon.  

 

Dipandang dari sisi manfaat untuk masyarakat, peraturan pekon dimaksudkan 

untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, memberi ruang bagi 

pengembangan kreasi, potensi dan inovasi masyarakat, memberikan kepastian 

masyarakat untuk mengakses terhadap barang-barang publik, memberikan 

ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan 

pembangunan pekon. Sedangkan untuk menciptakan ketertiban dan 

keseimbangan, peraturan pekon harus bersifat membatasi, mencegah 

eksploitasi terhadap sumberdaya alam dan warga masyarakat, melarang 
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perusakaan terhadap lingkungan, mencegah perbuatan kriminal, mencegah 

dominasi suatu kelompok kepada kelompok lain, dan lain sebagainya. 

 

Sesuai dengan logika demokrasi, peraturan pekon berbasis masyarakat 

disusun melalui proses siklus kebijakan publik yang demokratis: artikulasi, 

agregasi, formulasi, konsultasi publik, revisi atas formulasi, legislasi, 

sosialisasi, implementasi, kontrol dan evaluasi. Dalam setiap sequen ini, 

masyarakat mempunyai ruang (akses) untuk terlibat aktif menyampaikan 

suaranya. Artikulasi adalah proses penyerapan aspirasi masyarakat yang 

dilakukan oleh BPP maupun pamong pekon. Agregasi adalah proses 

mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan 

dirumuskan menjadi peraturan pekon. Formulasi adalah proses perumusan 

rancangan peraturan pekon yang bisa dilakukan oleh BPP dan/atau oleh 

Pemerintah Pekon. 

 

Menurut Utomo (2011), konsultasi adalah proses dialog bersama antara 

Pemerintah Pekon dan BPP dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai 

ruang untuk mencermati, mengkritisi, memberi masukan dan merevisi 

terhadap naskah Raperpekon. Pemerintah Pekon dan BPP wajib melakukan 

revisi terhadap raperpekon berdasarkan umpan balik dari masyarakat dalam 

proses konsultasi sebelumnya. Naskah Raperpekon yang sudah direvisi 

kemudian disahkan (legislasi) menjadi perdes oleh Pemerintah Pekon dan 

BPP. Sebelum peraturan pekon diimplementasikan, maka Pemerintah Pekon 

dan BPP wajib melakukan sosialisasi publik, untuk memberikan informasi 

tentang peraturan pekon agar masyarakat tahu dan siap ikut melaksanakan 
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peraturan pekon itu. Jika sosialisasi sudah mantap, maka peraturan pekon 

dapat dijalankan (implementasi). Berbarengan dengan proses implementasi, 

ada proses kontrol dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pekon, BPP 

dan juga masyarakat. Penilaian berbagai pihak ini menjadi umpan balik untuk 

bahan inovasi terhadap implementasi, dan jika masalah terlalu berat maka 

umpan balik bisa digunakan sebagai pijakan untuk merevisi peraturan pekon. 

 

Pemerintah pekon, tentu tidak lagi merupakan institusi tradisional yang 

dibingkai dengan tradisi komunalisme. Pemerintah pekon adalah bagian dari 

birokrasi negara modern yang bertugas mengelola barang-barang publik, 

termasuk melakukan pungutan pajak pada warga masyarakat. Sebagai 

institusi modern, pemerintah pekon tidak cukup hanya memainkan legitimasi 

simbolik dan sosial, tetapi harus membangun legitimasi yang dibangun dari 

dimensi kinerja politik dan kinerja ekonomi. Legitimasi ini harus melewati 

batas-batas pengelolaan kekuasaan dan kekayaan secara personal di tangan 

kepala pekon, seraya dilembagakan dalam sistem yang impersonal. 

 

I. Kerangka Pikir 

 

Demokratisasi merupakan suatu perubahan, baik itu secara perlahan maupaun 

secara cepat kearah demokrasi. Sebagai bentuk demokratisasi yang saat ini 

sedang berlangsung antara lain pada tatanan Pemerintah Pekon. 

Demokratisasi pekon merupakan bentuk perwujudan dari Undang-Undang 

Pekon. Demokratisasi berupaya untuk menggerakkan demokrasi dalam 

kekhasan pekon itu sendiri, dilaksanakan dan dikembangkan dalam semangat 

pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi desa. 
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Nilai penting demokratisasi pekon sangat dilatarbelakangi oleh dua hal, yaitu 

demokrasi merupakan upaya pendefinisian ulang hubungan antara masyarakat 

desa dengan elit atau penyelenggara Pemerintahan Pekon dan kemajuan yang 

ditandai oleh UU Pekon dalam memandang kedudukan pekon (Naeni, 2015: 

10-11). Salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidak berhasil 

berjalannya sebuah demokrasi adalah kepemimpinan. Dalam proses 

demokratisasi, perlu adanya pemimpin yang memiliki jiwa demokratis.  

 

Kepala pekon yang demokratis memerankan diri sebagai pembimbing, 

pengarah, pemberi petunjuk, serta bantuan kepada masyarakat. Dalam 

suasana kerja kepemimpinan yang demokratis sebagian besar atau hampir 

seluruh kebijakan dan keputusan-keputusan penting berasal dan disesuaikan 

dengan tuntutan-tuntutan situasi kelompok, dimana pemimpin bersama-sama 

dengan anggota kelompok ambil bagian secara aktif di dalam perumusan 

kebijakan umum, keputusan-keputusan penting dan program lembaga kerja 

itu. 

 

Kepala Pekon beserta perangkat pekon setiap tahun menyusun Rencana Kerja 

Pembangunan Pekon (RKP-Pekon) untuk dalam kurun waktu satu tahun ke 

depan, sebagai bentuk realisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa (RPJM-Des/Pekon). Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan 

Pekon (RKP-Pekon), Pemerintah Pekon harus dapat menyerap asprasi 

masyarakat sehingga dalam realisasi pembangunan sudah sesuai kebutuhan 

yang dibutuhkan oleh masyarakat.  
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Kepala Pekon beserta Perangkat Pekon dalam melaksanakan pembangunan 

fisik, harus melibatkan masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyakarat 

dalam proses pembangunan, serta melaporkan hasil pembangunan fisik 

tersebut kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk 

pertanggung jawaban kinerja atas pembangunan fisik yang telah 

dilaksanakan. 

 

Berdasarkan semua uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka pikir 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

Demokratisasi Kepala Pekon 

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Pekon tahun 2016 

Nilai-Nilai Demokratisasi : 

1. Prinsip Partisipasi 

2. Prinsip Kooperasi 

3. Prinsip Hubungan Kemanusiaan 

yang Akrab 

4. Prinsip Pendelegasian dan 

Pemencaran Kekuasan dan 

Tanggung Jawab 

5. Prinsip Kefleksibelan Organisasi 

dan Tata Kerja 

6. Prinsip Kreatifitas 

Pembangunan Fisik Pekon 

 

Tahap persiapan : 

1. Penetapan pelaksana kegiatan 

2. Penyusunan rencana kerja 

3. Sosialisasi kegiatan 

4. Pembekalan pelaksana kegiatan 

5. Penyiapan dokumen  

6. Pengadaan tenaga kerja 

7. Pengadaan bahan/material. 

Rencana Kerja Pembangunan Pekon tahun 2016 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Banyak metode penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian. Ada 

penelitian kualitatif dan ada penelitian kuantitatif. Akan tetapi, dalam proses 

penelitian kali ini, peneliti ingin lebih mengetahui secara lebih mendalam dan 

menyeluruh tentang bagaimana  jalannya sebuah demokratisasi kepala pekon 

dalam proses pembangunan fisik Pekon Gunung Tiga Kecamatan Pugung 

Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tahun 2016 dalam upaya 

mewujudkan pemerataan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan fisik. 

 

Peneliti dalam proses kerjanya, melakukan terjun ke lapangan, pengamatan, 

mencatat, bertanya, menggali sumber yang erat hubungannya dengan 

permasalahan penelitian ini, yaitu demokratisasi kepala pekon (desa) dalam 

proses pembangunan fisik Pekon Gunung Tiga Kecamatan Pugung 

Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tahun 2016. Hasil-hasil yang 

diperoleh pada saat itu segera disusun saat itu pula. Data yang diperoleh 

seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, dokumentasi, analisis dokumen, 

catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian. Peneliti melakukan 

analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, 

membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya.  
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Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang 

disajikan dalam bentuk uraian naratif. Oleh karena itu, peneliti dalam proses 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Alasan peneliti 

menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif diperkuat dengan pendapat 

para ahli. Menurut Nazir (2003: 54) berpendapat bahwa tipe penelitian 

deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.  

 

Berdasarkan metode deskriptif kualitatif, hasil yang disajikan berupa analisis 

terhadap fenomena melalui kata-kata, bukan angka-angka. Hasil penelitian 

merupakan gambaran dari fakta yang ditemukan di lapangan yang akan 

diolah secara lebih dalam dan terperinci. Dalam penelitian ini, penulis ingin 

mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai demokratisasi 

kepala pekon (desa) dalam proses pembangunan fisik Pekon Gunung Tiga, 

Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung tahun 2016. 

Selain itu, dengan metode penelitian kualitatif diharapkan dari data yang 

didapat dan diolah dapat memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan 

yang tepat dan akurat. 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian merupakan pemusatan fokus kepada intisari penelitian yang 

akan dilakukan. Peneliti dapat mengetahui arah dari penelitiannya. Adapun 

pendapat ahli, fokus penelitian merupakan batasan masalah dalam penelitian 

kualitatif, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono, 
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2012: 207). Fokus penelitian dibuat guna mempermudah peneliti, sehingga 

tujuan penelitian tidak menjadi bias dikarenakan hal-hal baru yang muncul 

dalam penelitian. Fokus penelitian juga biasa diistilahkan sebagai garis besar 

penelitian, yang mana akan berguna untuk mengarahkan peneliti ketika 

melakukan penelitian dengan berdasarkan pada kriteria tertentu. 

 

Berdasarkan hal di atas, maka fokus dari penelitian ini adalah pada 

demokratisasi kepala pekon. Adapun fokus demokratisasi kepemimpinan 

kepala pekon meliputi : 

1. Prinsip partisipasi. 

2. Prinsip kooperasi dengan indikator. 

3. Prinsip hubungan manusia yang akrab dengan indikator. 

4. Prinsip pendelegasian dan pemencaran kekuasaan serta tanggung 

jawab dengan indikator. 

5. Prinsip kefleksibelan organisasi dan tata kerja dengan indikator. 

6. Prinsip kreatifitas dengan indikator. 

Adapun indikator yang dipakai peneliti untuk menjelaskan fokus penelitian 

meliputi : 

1. Prinsip partisipasi dengan indikator, pemimpin dengan berbagai usaha 

mencoba membangkitkan kesadaran setiap masyarakat desa agar 

mereka ikut serta dalam kegiatan dan pengambilan keputusan strategis 

desa mengenai rencana pembangunan desa/pekon (penyusunan RKP 

Pekon Gunung Tiga tahun 2016). 

2. Prinsip kooperasi dengan indikator, adanya spesialisasi bentuk tugas-

tugas, wewenang, tanggung jawab secara ketat pada setiap kegiatan 
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maupun yang berhubungan dengan program pemerintah desa, dalam 

penelitian ini berupa kegiatan pembangunan fisik Pekon Gunung Tiga 

Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus tahun 2016. 

3. Prinsip hubungan manusia yang akrab dengan indikator, terjalinnya 

kerjasama diantara anggota masyarakat dan pemerintah desa dalam 

kegiatan pembangunan fisik Pekon Gunung Tiga, Kecamatan Pugung, 

Kabupaten Tanggamus tahun 2016. 

4. Prinsip pendelegasian dan pemencaran kekuasaan serta tanggung 

jawab dengan indikator, pada kehidupan bermasyarakat, setiap orang 

berhak untuk dihormati, diayomi, diakui harkat dan martabatnya. 

Setiap ada saran dan kritik, pemimpin mampu menerima dan 

mengevaluasi kinerjanya. 

5. Prinsip kefleksibelan organisasi dan tata kerja dengan indikator, 

fleksibel terhadap situasi dan kondisi yang selalu muncul dan berubah 

terus menerus. 

6. Prinsip kreatifitas dengan indikator, memiliki ide-ide kreatif sehingga 

pembangunan fisik memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat 

serta dapat memajukan desa 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian adalah lingkungan, tempat, atau wilayah yang direncanakan 

oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam rangka 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Tempat merupakan daerah atau 

wilayah di mana subjek atau objek penelitian yang hendak diteliti. Lokasi 
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penelitian dilakukan di Pekon Gunung Tiga, Kecamatan Pugung, Kabupaten 

Tanggamus, Provinsi Lampung. Lokasi tersebut dipilih karena Pekon (Desa) 

Gunung Tiga merupakan pekon dengan pembangunan yang tidak merata 

sebelumnya. Hal tersebut diperkirakan peneliti dipengaruhi oleh adanya 

kepentingan Kepala Pekon beserta Perangkat Pekon masa kerja sebelumnya.  

 

Oleh karena itu, membuat peneliti tertarik untuk meneliti demokratisasi 

kepala pekon (desa) dalam proses pembangunan fisik Pekon Gunung Tiga 

Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Tahun 2016. 

 

D. Jenis Data 

 

Menurut Neuman (2013:57), data dalam penelitian kualitatif terdiri dari 

berbagai macam bentuk, yakni foto, peta, wawancara terbuka (menggali 

informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung 

kepada responden), observasi (melihat, mengamati, dan mencatat secara 

sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti), dokumentasi (penambahan 

informasi melalui data-data yang telah ada), dan sumber data lainnya. Jenis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Sumber data 

dapat dikelompokkan menjadi sumber data primer dan sekunder. 

 

1. Data Primer 

 

Lofland dalam Moloeng (2006: 157) menyatakan data primer adalah data 

yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan. 

Kegiatan peneliti dalam memperoleh sumber data primer dengan 

menggunakan teknik wawancara secara mendalam kepada informan dan 
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observasi mengenai pelaksanaan ekonomi kerakyatan pada demokratisasi 

kepala pekon (desa) dalam menjalankan proses pembangunan fisik Pekon 

Gunung Tiga, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi 

Lampung. 

 

2. Data Sekunder 

 

Lofland dalam Moloeng (2006: 157) menyatakan data sekunder 

merupakan data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk melengkapi 

informasi yang diperoleh dari data primer. Sumber data sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Data sekunder biasanya berupa data-data yang telah ada 

berupa arsip dan dokumentasi, maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya. 

Data sekunder berperan sebagai jaring pengaman dari penelitian dan 

pencarian data bagi peneliti. Data sekunder berupa penelitian sejenis 

yang telah ada dan valid, dikumentasi resmi, peraturan dan perundang-

undangan dapat menjadi back up penelitian. Data sekunder yang telah 

peneliti kumpulkan berupa dokumentasi berupa arsip-arsip, serta 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan demokratisasi 

kepala pekon (desa) dalam menjalankan proses pembangunan fisik Pekon 

Gunung Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi 

Lampung tahun 2016. 
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E. Penentuan Informan 

 

Menurut Basrowi (2008: 86) informan adalah dalam pada latar penelian. 

Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan informan dalam 

penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan 

selama penelitian berlangsung. Dalam memilih dan menentukan informan, 

peneliti mengacu pada teknik “purposive sampling”, di mana peneliti memilih 

informan yang dianggap tahu (key informan) dan dapat dipercaya untuk 

menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalahnya secara 

mendalam. Informan yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Informan Penelitian 

No Nama Jabatan 

1 Sayuti Kepala Pekon Gunung Tiga 

2 Sahru Rizal Sekretaris Pekon Gunung Tiga 

3 Mahlil Hubdi Ketua Badan Hippun Pekon Gunung Tiga 

4 Amrullah Tokoh Masyarakat Pekon Gunung Tiga 

5 Dadang Masyarakat Pekon Gunung Tiga 
 Sumber: Diolah oleh peneliti (2017) 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang 

bersifat lunak berupa kata-kata, kalimat, foto, maupun simbol (Neuman, 

2013:187). Selain dari data yang dikumpulkan, peneliti juga menggali 

informasi dengan melakukan pengamatan dari berbagai sudut pandang yang 

berbeda. Disinilah kemudian tugas peneliti, selain mengumpulkan data juga 

bertugas untuk menjelaskan arti dari data-data yang ada, dan 
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menginterpretasikannya untuk pembaca data yang ada dapat dipahami. 

Metode pengumpulan data yang telah dilakukan pada penelitian ini antara 

lain dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. 

 

1. Wawancara 

 

Menurut Estenberg (dalam Sugiyono, 2012: 232), wawancara sebagai 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga maknanya dapat dikonstruksikan dalam suatu topik 

tertentu. Instrumen yang dapat digunakan dalam wawancara ini meliputi 

catatan kecil peneliti selama di lapangan, pedoman wawancara, serta alat 

bantu lainnya seperti handphone untuk merekam percakapan dan 

memfoto. Wawancara dilakukan terhadap responden atau informan yang 

dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam menjawab dan 

membahas permasalahan-permasalahan yang akan dikaji didalam 

penelitian ini. 

 

Pertanyaan dalam wawancara biasanya berkaitan dengan pengalaman 

atau perilaku, pendapat atau nilai, perasaan, pengetahuan, indra, dan latar 

belakang atau demografi. Dalam penelitian, panduan wawancara sangat 

berguna untuk tetap mengarahkan pewawancara agar berada di jalur yang 

tepat (Basrowi dan Suwandi, 2008: 138). Guna membantu pewawancara 

dalam merekap ulang hasil wawancara, selalu disarankan untuk merekan 

hasil wawancara dan membuat transkrip hasil wawancara. Berikut ini 

adalah wawancara peneliti bersama informan : 
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a. Sayuti sebagai Kepala Pekon Gunung Tiga 

Langkah yang pertama di lakukan adalah membuat program 

sesuai kebutuhan, cara untuk mengetahui kebutuhan warga adalah 

dengan mengadakan Musyawarah Tingkat Dusun (Musdus), 

kemudian Musrenbang Tingkat Pekon. Langkah yang dilakukan 

adalah pendekatan personal dengan warga masyarakat yang 

berbeda pemikiran tersebut. Yang saya lakukan adalah melakukan 

silaturahmi perdusunan, maksudnya adalah mendatangi setiap 

dusun dan menjelaskan mengenai maksud dan tujuan dari 

pembangunan fisik yang akan dilaksanakan.  

 

Setiap selesai dari pelaksanaan pembangunan fisik, maka Tim 

Pelaksana Kegiatan melakukan laporan pertanggung jawaban 

kepada perangkat pekon dan masyarakat. Kebutuhan warga 

masyarakat akan pembangunan fisik di Pekon Gunung Tiga 

terkadang berubahan-ubah, oleh karena itu kita selaku perangkat 

pekon selalu berusaha untuk memilah-milah saran dari warga 

masyarakat. Yang terpenting adalah pembangunan tersebut harus 

memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan dapat 

dirasakan oleh semua warga masyarakat. 

 

b. Sahru Rizal sebagai Sekretaris Pekon Gunung Tiga 

Tahap awal yang di lakukan Kepala Pekon dengan cara membuat 

program sesuai kebutuhan, cara untuk mengetahui kebutuhan 

warga adalah dengan mengadakan Musyawarah Tingkat Dusun 
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(Musdus), kemudian Musrenbang Tingkat Pekon. Mekanisme 

penetuan tim pelaksana kegiatan adalah dengan cara musyawarah 

antara semua elemen-elemen perangkat yang ada di pekon dengan 

warga masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh Kepala 

Pekon dengan cara pendekatan personal dengan warga 

masyarakat yang memiliki perbedaan pendapat. Karena dengan 

adanya hal tersebut, setiap warga pekon akan memiliki rasa 

tanggung jawab akan hasil dari setiap yang dilakukan.  

 

Setiap selesai dari pelaksanaan pembangunan fisik, maka Tim 

Pelaksana Kegiatan melakukan laporan pertanggung jawaban 

kepada perangkat pekon dan masyarakat. Kebutuhan masyarakat 

akan pembangunan di Pekon Gunung Tiga terkadang berubahan-

ubah, oleh karena itu kita selaku perangkat pekon selalu berusaha 

untuk memilah-milah saran dari warga masyarakat. 

 

c. Mahlil Hubdi sebagai Ketua Badan Hippun Pekon Gunung Tiga 

Tahap awal yang di lakukan Kepala Pekon dengan cara membuat 

program sesuai kebutuhan, cara untuk mengetahui kebutuhan 

warga adalah dengan mengadakan Musyawarah Tingkat Dusun 

(Musdus), kemudian Musrenbang Tingkat Pekon. Mekanisme 

penetuan tim pelaksana kegiatan adalah dengan cara musyawarah 

antara semua elemen-elemen perangkat yang ada di pekon dengan 

warga masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh Kepala 

Pekon dengan cara pendekatan personal dengan warga 
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masyarakat yang memiliki perbedaan pendapat. Karena dengan 

adanya hal tersebut, setiap warga pekon akan memiliki rasa 

tanggung jawab akan hasil dari setiap yang dilakukan.  

 

Setiap selesai dari pelaksanaan pembangunan fisik, maka Tim 

Pelaksana Kegiatan melakukan laporan pertanggung jawaban 

kepada perangkat pekon dan masyarakat. Kebutuhan masyarakat 

akan pembangunan di Pekon Gunung Tiga terkadang berubahan-

ubah, oleh karena itu kita selaku perangkat pekon selalu berusaha 

untuk memilah-milah saran dari warga masyarakat. 

 

d. Amrullah sebagai Kelompok Masyarakat Pekon Gunung Tiga 

Kepala Pekon dalam membuat program sering mengadakan 

Musyawarah Tingkat Dusun (Musdus). Musyawarah antara 

semua elemen-elemen perangkat yang ada di pekon dengan warga 

masyarakat. Pendekatan ini berupaya agar semua kegiatan 

pembangunan hasilnya akan sesuai dan tercapai. Setiap selesai 

dari pelaksanaan pembangunan maka terdapat Tim Pelaksana 

Kegiatan melakukan LPJ kepada seluruh perangkat pekon dan 

masyarakat.  

 

e. Dadang sebagai Masyarakat Pekon Gunung Tiga 

Kepala Pekon dalam membuat program yang sesuai kebutuhan 

sering mengadakan Musyawarah Tingkat Dusun (Musdus). 

Musyawarah antara semua elemen-elemen perangkat yang ada di 

pekon dengan warga masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh 
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Kepala Pekon sudah sangat baik dengan cara pendekatan personal 

dengan warga masyarakat yang memiliki perbedaan pendapat. 

Setiap selesai dari pelaksanaan pembangunan maka terdapat Tim 

Pelaksana Kegiatan melakukan laporan pertanggung jawaban 

kepada perangkat pekon dan masyarakat.  

 

Masyarakat memiliki beberapa keinginan akan pembangunan di 

Pekon Gunung Tiga terkadang tidak sama antara satu dengan 

yang lain, Kepala Pekon selalu berusaha untuk memilah-milah 

saran dari warga masyarakat yang memang benar-benar sesuai 

dengan kondisi. 

 

2. Observasi 

 

Observasi adalah proses pengamatan dalam penelitian kualitatif untuk 

mendapatkan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Seperti yang 

dikemukakan oleh Purwanto bahwa observasi ialah metode atau cara 

menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai 

tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok 

secara langsung (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008: 93-94). Pengamatan 

ini akan menghasilkan data yang sangat bergantung dari tingkat 

objektivitas peneliti. 

 

Pengumpulan data melalui observasi, selain bergantung pada objektivitas 

peneliti juga sangat bergantung pada indra penglihatan dan pendengaran. 

Hal ini dikarenakan apa yang didapat dari observasi adalah apa 
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pengalaman langsung yang dilakukan peneliti. Sama seperti wawancara, 

dalam melakukan observasi peneliti juga disarankan untuk mencatat apa-

apa saja yang menjadi temuan di lapangan. Selain berupa catatan, data 

hasil observasi juga biasanya berupa foto kondisi langsung di lapangan.  

 

Kegiatan dalam melakukan observasi selain mengamati, mencatat dan 

membuat dokumentasi juga pada beberapa kesempatan perlu mengukur 

dan menghitung temuan-temuan di lapangan. Pada penelitian kali ini 

digunakan observasi non-partisipatif dimana peneliti melakukan 

observasi tanpa secara aktif terjun langsung pada objek yang akan diteliti. 

Kegiatan peneliti dalam observasi dengan melihat langsung pelaksanaan 

ekonomi kerakyatan pada proses demokratisasi kepala pekon (desa) 

dalam menjalankan proses pembangunan fisik pekon Gunung Tiga, 

Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. 

 

3. Dokumentasi 

 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Merupakan 

teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun data-data yang telah 

ada, yang berkenaan dengan objek penelitian. Dokumentasi 

menghasilkan data yang bukan berdasarkan perkiraan, sehingga sah dan 

berkemungkinan besar untuk valid. Dokumen-dokumen yang ada yang 

kemudian dihimpun, maupun catatan-catatan peneliti merupakan jenis 

data yang sesuai bagi penelitian kualitatif karena sifatnya yang ilmiah, 

sesuai dengan konteks, lahir, dan berada dalam konteks (Guba dan 

Lincoln dalam Basrowi dan Suwandi, 2008: 159). 
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Dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aktivitas demokratisasikepala 

pekon dalam menjalankan proses pembangunan fisik Pekon Gunung 

Tiga, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung 

berhasil menjalankan pembangunan dan meningkatkan partisipasi 

masyarakat. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

 

Penelitian kualitatif, sama dengan penelitian kuantitatif yang mana mengubah 

data empiris menjadi suatu kesimpulan dan hasil yang abstrak. Hanya saja 

tidak seperti penelitian kuantitatif yang mengandalkan angka guna 

memastikan validitasnya, sedangkan dalam penelitian kualitatif validitas yang 

meningkat seiring dengan jalannya penelitian. Reliabilitas dan validitas dalam 

penelitian kualitatif dapat dicapai melalui klaim kebenaran yang masuk akal 

dan dimengerti oleh banyak orang (Neuman, 2013:242). 

 

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya adalah mengolah data 

yang ada. Data yang ada diolah dengan tujuan didapatkan display data yang 

lebih tersusun dan sistematis sehingga dapat lebih mudah dibaca dan dapat 

lebih mudah saat dibutuhkan sewaktu-waktu oleh penulis. Teknik-teknik yang 

digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Editing 

 

Editing atau mengedit data adalah teknik pengolahan data kegiatan 

pemeriksaan ulang terhadap data-data yang telah terkumpul. Data yang 

ada diperiksa kelengkapan, kebenaran, dan sebagainya. Dalam proses 

pengolahan data ini, kekurangan, ketidaklengkapan maupun kesalahan 

data yang ada dapat dilengkapi dan diperbaiki guna menghindari 

masalah-masalah dalam penelitian ke depannya. Dalam penelitian kali ini 

yang menjadi fokus dalam pengolahan data terutama dalam hal editing 

adalah wawancara terbuka dengan informan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

 

2. Interpretasi 

 

Merupakan langkah selanjutnya dimana peneliti menjabarkan data-data 

yang telah dikumpulkan dan hasil temuan di lapangan. Penjabaran oleh 

penulis akan memberikan penafsiran bagi pembaca. Melalui langkah ini 

diharapkan akan ditemukan makna yang lebih luas dari data-data yang 

ada. Peneliti dalam tahap ini akan mengarahkan data kepada fokus 

penelitian dan kemudian di akhir menarik kesimpulan penelitian. Setelah 

melalui proses ini, akan lebih mudah bagi peneliti untuk melakukan 

langkah selanjutnya. 

 

H. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data diarahkan untuk menjawab masalah yang telah 

dirumuskan pada proposal. Pada penelitian ini akan digunakan teknik analisis 
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data yang pernah digunakan oleh Huberman (dalam Tresiana, 2013: 119-

120), yaitu: 

 

1. Reduksi Data 

 

Reduksi data merupakan aktivitas yang dilakukan peneliti setelah 

melakukan pengumpulan data dengan cara merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal  yang penting, menemukan tema 

dan polanya. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang 

memerlukan kecerdasan dan keleluasaan serta kedalaman wawasan. 

Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan peralatan elektronik seperti 

laptop. 

 

2. Penyajian Data 

 

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melihat 

gambaran serta keseluuhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian 

dilakukan pada data yang telah direduksi dalam bentuk teks naratif. 

Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan 

wawancara terhadap informan dan menyertakan dokumen sebagai 

penunjang data. 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian kualitatif tidak selalu 

dapat menjawab masalah yang dirumuskan sejak awal. Hal tersebut 

disebabkan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 
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masih bersirat sementara dan dapat berkembang setelah peneliti berada di 

lapangan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakuikan melalui 

pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan 

observasi, serta dokumentasi hasil penelitian. 

 

I. Teknik Keabsahan Data 

 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan 

triangulasi yang bertujuan untuk mengecek kebenaran data tertentu dengan 

membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, penelitian 

kualitatif dapat menggunakan beberapa potongan informasi untuk sampai 

pada penarikan kesimpulan Teknik triangulasi yang peneliti gunakan adalah 

triangulasi sumber. 



 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

A. Letak Geografis dan Kondisi Wilayah   

 

Pekon Gunung Tiga merupakan salah satu pekon di wilayah Kecamatan 

Pugung Kabupaten Tanggamus dengan luas wilayah 730 Ha dan dihuni 

penduduk sekitar 1678 jiwa. Jika dilihat dari topografi alam Pekon 

Gunung Tiga merupakan daratan, sebagian perbukitan, sebagian 

pegunungan dan sebagiannya lagi areal persawahan yang subur. Sebagian 

penghasilan masyarakat di pekon ini masih didominasi oleh   pertanian 

terutama dibidang perkebunan, walaupun pekon tersebut sudah memiliki 

penghasilan lain seperti industri rumah tangga, pertokoan (perdagangan) 

dan jasa lainnya.  

 

Secara klimatologi, Pekon Gunung Tiga termasuk daerah tropis yang 

dipengaruhi angin musim sehingga musim kemarau dengan angin timur 

(Juni-Desember) dan musim hujan dengan angin barat (September-Maret) 

dan diselingi musim pancaroba. Suhu rata-rata berkisar antara 20
0
 C – 30

0
 

C. Sedangkan tinggi dari permukaan laut antara 30-110 meter. Jumlah 

curah hujan di Pekon Gunung Tiga berkisar 1998 mm pertahun dengan 

intensitas curah hujan 150 hari pertahun. Pekon Gunung Tiga memiliki 3 

(tiga) dusun yakni: Dusun Gunung Tiga Atas, Dusun Gunung Tiga Bawah 
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dan Dusun Batu Lingga. Untuk Lebih jelasnya lagi dapat dilihat dalam 

gambar di bawah ini: 

 

 
 

Gambar 2. Sketsa Pekon Gunung Tiga 

Sumber: diolah oleh peneliti 2017 

 

Batas-batas wilayah Pekon Gunung Tiga dengan Pekon lainnya yakni: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Gunung Kasih 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Candi Retno 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Way Manak 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Gunung Kasih 

 

B. Kependudukan 

 

Penduduk merupakan subjek dan sekaligus menjadi objek dari 

pembangunan, dikatakan demikian karena pembangunan itu dilaksanakan 

oleh penduduk dan ditujukan untuk kesejahteraan penduduk, 

perkembangan penduduk yang cepat dari waktu ke waktu disebabkan oleh 

penurunan tingkat kematian yang tidak diikuti oleh tingkat kelahiran, yang 

terutama menentukan pertambahan penduduk yang terlalu tinggi secara 
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langsung menimbulkan kesulitan untuk mempertinggi kesejahteraan 

masyarakat.  

 

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat memberikan dana bantuan yang 

dialokasi kepada pemerintah pekon digunakan untuk meningkatkan sarana 

pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan 

serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi 

pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala 

Pekon. Jumlah penduduk  Pekon  Gunung Tiga saat ini 1678 jiwa, dengan 

sebaran laki-laki sebanyak 832 jiwa dan perempuan sebanyak 846 jiwa. 

Kepadatan penduduk Pekon Gunung Tiga adalah 7,30 km
2
 dengan sebaran 

dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

 
Tabel 2. Jumlah Penduduk Pekon Gunung Tiga 

No Dusun 
Jumlah Penduduk 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Gunung Tiga Bawah 254 263 517 

2 Gunung Tiga Atas 250 253 503 

3 Batu Lingga 328 330 658 

Jumlah 832 846 1678 

 

Sumber: Pekon Gunung Tiga dalam angka tahun 2016 

 

C. Potensi Pekon Gunung Tiga 

 

Pekon Gunung Tiga memiliki prospek yang kuat untuk berkembang 

menjadi pekon yang berkembang. Analisis potensi Pekon Gunung Tiga 

yang mendukungnya adalah sebagai berikut: (1) merupakan kawasan 

kehutanan dan perkebunan yang subur dengan penghasilan perkebunan 

yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk pekon, (2) memiliki 
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pendukung dalam bidang pertanian, perkebunan dan peternakan seperti 

kios-kios pupuk dan bibit unggulan dan kelompok tani yang terdidik, (3) 

memiliki industri rumah tangga sebagai pendukung usaha pekon, ini 

artinya bahwa Pekon Gunung Tiga memiliki prospek pertumbuhan dan 

perkembangan yang baik ke depan. 

 

D. Struktur Pemerintahan 

 

Struktur organisasi pemerintahan pada Pekon Gunung Tiga sama seperti 

desa-desa pada umumnya akan tetapi ada penamaan yang sedikit berbeda 

namun secara hierarkis sama. Peneliti akan mencoba menjabarkan struktur 

organisasi pada Pekon Gunung Tiga yang sebagai berikut: 

Kepala Pekon  : Sayuti 

BHP   : Mahlil, S.Pd.I 

LPM   : Jum’an MS 

Sekdes   : Sahru Rizal 

K. Umum  : Feri Irawan 

K. Keuangan  : M Iqbal 

K. Perencana  : Muhajir 

Kasi Pemerintahan : Riyan Pratama 

Kasi Kesra  : M Hermawan 

Kasi Pembangunan : Irfan S 

Kadus Gunung Tiga A : Anjas Suryana 

Kadus Gunung Tiga B : Muslih 

Kadus Batulingga  : Sutarja 
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Untuk lebih jelas dalam pengkoordinasian antar aparatur pekon peneliti 

akan menyajikan gambar yang ada di bawah sebagai berikut: 

 

Gambar 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Pekon 

Sumber: diolah oleh peneliti 2017 

 

E. Pola Demokratisasi Kepala Pekon 

 

Demokratisasi pekon merupakan bentuk perwujudan dari Undang-Undang 

Pekon. Demokratisasi berupaya untuk menggerakkan demokrasi dalam 

kekhasan pekon itu sendiri, dilaksanakan dan dikembangkan dalam 

semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi desa. Demokratisasi 

merupakan upaya untuk menjadikan penyelenggaraan pemerintah (pekon) 

menjadi lebih akuntabel, responsif, diakui oleh rakyat, mendorong 

parlemen pekon berfungsi sebagai badan perwakilan dan intermediary 

agent (dalam aspek artikulasi dan agregasi kepentingan, formulasi 

kebijakan serta kontrol terhadap eksekutif pekon) serta memperkuat 

partisipasi masyarakat pekon dalam proses pemerintahan dan 

pembangunan pekon.  
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Nilai penting demokratisasi pekon sangat dilatarbelakangi oleh dua hal, 

yaitu demokrasi merupakan upaya pendefinisian ulang hubungan antara 

masyarakat desa dengan elit atau penyelenggara Pemerintahan Pekon dan 

kemajuan yang ditandai oleh UU Pekon dalam memandang kedudukan 

pekon. Untuk lebih jelasnya peneliti sajikan dalam bentuk gambar 

mengenai pola koordinasi Kepala Pekon Gunung Tiga sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4. Pola Koordinasi Pemerintahan 

Sumber: diolah oleh peneliti 2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti 

dapat menarik simpulan sebagai berikut: 

1. Kepala Pekon Gunung Tiga dalam proses pembangunan fisik di Pekon 

Gunung Tiga sudah demokratis dibuktikan dengan diterapkan prinsip-

prinsip demoktarisasi antara lain prinsip partisipasi, kooperasi, 

hubungan yang akrab, pendelegasian dan pemencaran kekuasaan dan 

tanggung jawab, kefleksibelan organisasi tata kerja dan kreativitas. 

2. Kepala Pekon Gunung Tiga sudah menunjukkan prinsip partisipatif 

dalam pelaksanaan pembangunan fisik pekon dibuktikan dengan 

melibatkan masyarakat dalam segala prores pembangunan dengan cara 

musyawarah.  

3. Kepala Pekon Gunung Tiga telah menjalankan sikap kooperasi dalam 

pelaksanaan pembangunan fisik dengan menentukan tim pelaksana 

kegiatan dengan cara musyawarah antara semua elemen-elemen 

perangkat yang ada di pekon dengan warga. 

4. Prinsip hubungan manusia yang akrab yang ditunjukkan oleh kepala 

pekon dengan warga yang berbeda pemikiran pada musyawarah dusun 

untuk pembangunan dengan sikap pendekatan emosional.  
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5. Prinsip pendelegasian dan pemencaran kekuasaan dan tanggung jawab 

dari kepala pekon terhadap aparat dan warganya diunjukkan dengan 

melakukan pembagian tugas dan fungsi pada masing-masing elemen-

elemen perangkat yang ada di Pekon Gunung Tiga. 

6. Kepala pekon dalam melaksanakan prinsip kefleksibelan organisasi 

dan tata kerja pada pelaksanaan pembangunan fisik ditunjukkan 

dengan penentuan pembangunan yang bersifat prioritas akan segera 

dibangun, sedangkan pembangunan yang tidak mendesak dapat 

ditunda pada tahun berikutnya. 

7. Prinsip kreativitas dalam pelaksanaan demokratisasi pembangunan 

dengan penentuan prioritas yang dinilai memberikan manfaat yang 

besar bagi masyarakat dan dapat dirasakan oleh semua warga. 

 
B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, 

maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk Kepala Pekon Gunung Tiga Bapak Sayuti sebaiknya dapat 

menjalankan prinsip-prinsip demokratisasi bukan hanya pada 

pembangunan fisik saja melainkan dalam tata kelola pemerintahan 

desa, sehingga dapat lebih seimbang antara program kerja dan kinerja 

aparatur desa. 

2. Untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Pekon 

(BPMPP) Kabupaten Tanggamus sebaiknya menerapkan juga prinsip-
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prinsip demokratisasi dalam proses pembangunan di pekon-pekon lain 

yang ada di Kabupaten Tanggamus 

3. Untuk masyarakat yang ingin mencalon sebagai kepala pekon 

sebaiknya mengikuti sikap dan prinsip Bapak Sayuti dalam 

pelaksanaan tata kelola pemerintah yang demokratis. 







 


