
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Pemimpin Dan Kepemimpinan 

1. Definisi Pemimpin 

Pemimpin yang baik harus mempunyai empat macam kualitas yaitu kejujuran, 

pandangan kedepan, menghilhami pengikutnya, dan kopetensi. Pemimpin yang 

memiliki pandangan kedepan adalah memiliki misi kedepan yang lebih baik, 

pemimpin yang baik juga harus mampu mengilhami pengikutnya dengan penuh 

antusiasme dan optimisme, pemimpin yang baik juga harus mempunyai kopetensi 

dalam menjalankan tugas secara efektif, mengerti kekuatanya dan menjadi 

pembelajar terus menerus. Menurut (Kartono, 2013:38) pemimpin adalah seorang 

pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan dan 

kclebihan disatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain 

untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu 

atau beberapa tujuan. Sedangkan menurut (Rivai dan Mulyadi, 2011:17), 

pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Seseorang bias 

menjadi pemimpin karena ditunjuk atau karena kegiatan kelompok. 
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Demikian dapat disimpulkan bahwa pemimpin itu adalah seorang yang memiliki 

satu atau beberapa kelebihan sebagai peredisposisi (bakat yang dibawa sejak lahi), 

dan merupakan kebutuhan dari satu situasi zaman, sehingga dia mempunyai 

kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan.Dia 

juga mendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahanya, dan mampu 

menggerakkan bawahan kearah tujuan tertentu. 

2. Definisi Kepemimpinan 

Manusia sebagai mahluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

memerlukan hubungan dengan manusia lain, hubungan ini dikenal dengan istilah 

interaksi. Sebagai mahluk sosial manusia hidup berkelompok baik berupa 

kelompok kecil maupuan dalam kelompok besar.Kehidupan berkelompok sering 

terjadi perselisihan paham yang merupakan sifat alamiah dari setiap individu 

manusia, untuk mendamaikan perselisihan-perselisihan tersebut maka timbul 

kesadaran untuk mengangkat sesorang yang memiliki kelebihan-kelebihan baik 

dalam segi kekuatannya, kesadaran akan nilai-nilai kehidupan bersama, maupun 

dalam segi keilmuannya. Adanya kesadaran tersebut maka diangkatlah seorang 

pemimpin dengan tujuan dapat memimpin, mengatur, mendamaikan dan 

memberikan perubahan-perubahan bagi orang yang dipimpinnya tersebut. 

Menurut (Kartono, 2013:6) kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh 

antara pemimpin yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang 

sebagai hasil dari interaksi otomatis diantara pemimpin dan individu-individu 

yang dipimpin, kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin 

untuk mengajak, mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang lain guna 
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melakukan sesuatu, demi mencapai satu tujuan tertentu. Sedangkan menurut 

(Syafi’ie, 2003:1), kepemimpinan adalah suatu kemampuan dan keperibadian 

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.  

Demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan dan 

keperibadian dari seorang untuk memperngaruhi orang lain untuk melakukan 

tindakan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemimpin tersebut, selain itu 

kepemimpinan pula menjadi suatu awal struktur dan pusat pusat dari sebuah 

kelompok (masyarakat), dan akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan 

suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, dan faktor yang lainnya adalah dukungan 

serta dorongan dari luar atau eksternal. 

Kepemimpinan juga bermakna kecakapan, kemampuan dan keperibadian sesorang 

yang mampu mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan 

pencapaian tujuan bersama, dengan demikian kepemimpinan menjadi awal 

struktur dan pusat proses kelompok. Jika pemimpin hanya berkisar dari keahlian 

dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, mungkin dari anggotanya ada 

keterpaksaan dalam melakukannya, sedangkan untuk kepemimpinan sudah 

melibatkan sifat dan karakter atau dengan kata lain kepribadian dari seorang 

pemimpin tersebut sehingga para pengikut atau anggota-anggotanya mau 

melakukan kehendak pemimpin dengan perasaan ikhlas dan kekaguman pada 

pemimpinnya. Suatu usaha yang serentak dan sitematis untuk mencapai suatu 

tujuan bersama dengan segala macam aktivitas kooperatif yang terencanan salah 

satunya membutuhkan seorang pemimpin, tanpa pemimpin setiap kegiatan akan 
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kacau dan tujuan tidak akan tercapai, dalam upaya mencapai tujuan tersebut 

pemimpin memiliki tugas dan fungsi dalam suatu organisasi atau masyarakat. 

B. Peran Dan Fungsi Kepemimpinan 

1. Peran Kepemimpinan 

Menurut (Rivai dan Mulyadi, 2011:156) peran kepemimpinan dapat dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu: 

1) Pemimpin masadepan harus fleksibel dan mempunyai pengalaman yang 

luas. 

2) Menganggap tanggung jawab seremonial atau spiritual sebagai kepala 

organisasi menjadi menjadi suatu fungsi yang diperlukan, bukan suatu hal 

yang remeh yang harus dialami atau didelegasikan kepada orang lain. 

3) Pembuatan tidak lagi dibuat secara efektif terpusat dipuncak organisasi. 

Agar kepemimpinan tersebut dapat berperan perlu diperhatikan beberapa hal 

berikut ini: 

1) Bahwa yang menjadi dasar utama dalam efektifitas kepemimpinan 

seseorang bukan pengangkatan atau penunjukanya selaku kepala akan 

tetapi penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan. 

2) Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuan untuk tumbuh dan 

berkembang. 

3) Efektivitas kepemimpinan menuntut kemahiran untuk membaca situasi. 

4) Prilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui proses 

pertumbuhan dan perkembangan. 
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5) Kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta bila setiap 

anggota mau menyesuaikan cara berfikir dan bertindaknya untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

Sedangkan menurut (Wahjosumidjo, 1985:154), menyebutkan bahwa peranan 

kepemimpinan adalah bersikap adil, memberikan sugesti, mendukung tercapainya 

tujuan, sebagai katalisator, menciptakan rasa aman, sebagai wakil organisasi, 

sumber inspirasi, dan yang terahkir mau menghargai. Masing-masing peranan 

tersebut, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Bersikap Adil (arbitrating) 

Dalam organisasi manpun, rasa kebersamaan di antara para anggotanya adalah 

mutlak, sebab rasa kebersamaan  pada hakikatnya merupakan pencerminan dari 

pada kesepakatan antara para bawahan, maupun antara pemimpin dengan 

bawahan, dalam mencapai tujuan organisasi. Tapi dalam hal tertentu mungkin 

akan timbul ketidaksesuian antara para bawahan (timbul persoalan).  Apabila 

diantara mereka tidak dapat menyelesaikan persoalan, pemimpin perlu turun 

tangan untuk segera menyelasaikan. Dan dalam hal memecahkan persoalan 

hubungan diantara bawahan, pemimpin harus bersikap adil tidak memihak. 

b. Memberi Sugesti (suggesting) 

Sugesti biasa disebut saran atau anjuran. Dalam kepemimpinan sugesti merupakan 

pengaruh yang mampu mengerakan hati orang lain. Sugesti mempunyai peranan 

yang sangat penting di dalam memelihara dan membina harga diri serta rasa 

pengabdian partisipasi dan rasa kebersamaan diantara para bawahan. 
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c. Mendukung tercapainya Tujuan (supplying objective) 

Tercapainya tujuan organisasi tidak otomatis, melainkan harus didukung oleh 

adanya kepemimpinan. Oleh karena itu, agar setiap organisasi dapat efektit dalam 

mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka setiap tujuan yang ingin dicapai 

perlu disesuaikan dengan keadaan organisasi, serta memungkin para bawahan 

untuk bekerja sama. 

d. Katalisator (catalyzing) 

Dalam dunia kepemimpinan, seorang pemimpin dikatakan sebagai seorang 

katalisator, apabila pemimpin itu berperan, yang selalu dapat meningkatkan segala 

sumber daya manusia yang ada. Berusaha dapat meningkatkan reaksi yang 

menimbulkan semangat dan daya kerja cepat dan semaksimal mungkin. 

e. Menciptakan rasa aman (Providing security) 

Setiap pemimpin berkewajiban menciptakan rasa aman bagi para bawahannya. 

Dan fungsi ini, hanya dapat dilaksanakan apabila pemimpin selalu memelihara 

hal-hal yang positip, sikap optimisme dalam menghadapai segala permasalahan 

yang ada, sehingga bawahan dalam menjalankan tugas merasa  aman, bebas dari 

kegelisahan, kekawatiran, merasa memperoleh jaminan keamanan dari pimpinan. 

f. Sebagai wakil organisasi (representing) 

Seorang pemimpina adalah segala-galanya. Oleh karenanya, segala perilaku, 

perbuatan, dan kata-katnya akan selalu memberikan kesan tertentu terhadap 

organisasinya. Penampilan dan kesan-kesan pemimpin yang positif seorang 
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pemimpin juga akan memberikan gambaran positip terhadap organisasi yang 

dipimpinnya. 

g. Sumber inspirasi (inspiring) 

Seorang pemimpin pada hakekatnya adalah sebagai sumber inspirasi bagi 

bawahannya. Oleh karena itu, setiap pemimpin harus selalu dapat membangkitkan 

semangat para bawahannya, sehingga para bawahannya menerima dan memahami 

apa yang menjadi tujuan organisasinya secara antusias, dan bekerja secara efektif 

kea rah tercapainya tujuan organisasi. 

h. Bersikap menghargai (praising) 

Setiap orang pada dasarnya menghendaki ada pengakuaan pada hasil 

karyanya  dari orang lain. Demikian pula setiap bawahan dalam organisasi 

memerlukan adanya pengakuan dan penghargaan dari atasan. Oleh karena itu 

seorang pemimpin harus memberikan penghargaan pada bawahannya. 

Sedangkan menurut (Rivai, Bachtiar, dan Amar, 2013:19), peran kepemimpinan 

yaitu: 

a. Peran pemimpin adalah peran hubungan antara perorangan fungsinya 

sebagai pemimpin yang dicontoh, pembangun tim, pelatih, direktur, 

mentor konsultasi.  

b. Fungsi peran informal segagai monitor, sebagai penyebar informasi, dan 

juru bicara. 

c. Peran pembuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha, penanganan 

gangguan, sumber alokasi, dan negosiator. 



14 
 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan kepemimpinan adalah 

seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai 

kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Peranan kepemimpinan pada 

hakekatnya merupakan serangkakain tugas-tugas atau bagaimana posisi seorang 

pemimpin dalam mempengaruhi atau mengerakan bawahan, sehingga dengan 

penuh kesadaran dan tanggungjawab bawahan berperilaku mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. 

2. Fungsi Kepemimpinan 

Menurut (Kartono, 2013:93) fungsi dari kepemimpinan adalah memandu, 

menuntun, mambimbing, membangun, memberi motivasi kerja, menggerakan 

organisasi, menjalin jaringan komunikasi dengan baik, memberi pengawasan yang 

efisien, dan membawa para pengikutnya (masyarakat) kepada sasaran yang dituju. 

Sedangkan menurut (Siagian, 2010:47) mengemukakan bahwa kemampuan 

mengambil keputusan merupakan criteria utama dalam menilai efektivitas 

kepemimpinan seseorang, berbagai kriteria itu berkisar pada kemampuan seorang 

pemimpin menjalankan berbagai fungsi-fungsi kepemimpinan adalah sebagai 

berikut: 

1) Pimpinan selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha 

pencapaian tujuan, kemampuan para pejabat pimpinan sebagai penentu 

arah yang hendak ditempuh dimasa depan merupakan saham yang sangat 

penting dalam kehidupan organisasional, strategi, taktik, tehnik, dan 

keputusan oprasional yang tidak tepat maka akan menyebabkan organisasi 

bergerak pada arah yang tidak benar apabila dibiarkan berlanjut, bukan 
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hanya akan merugikan organisasi yang bersangkutan, akan tetapi bahkan 

akan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup organisasi tersebut. 

2) Pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi, pimpinan puncak 

organisasilah yang menjadi wakil dan juru bicara resbi organisasi dalam 

hubungan dengan berbagai pihak diluar organisasi. Fungsi pimpinan tidak 

terbatas pada pemeliharaan hubungan baik saja, tapi harus membuahkan 

perolehan dukungan yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha 

pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya. 

3) Pimpinan sebagai komunikator yang efektif, fungsi pimpinan yang 

bersikap hakiki adalah berkomunikasi secara efektif. Demikian pentingnya 

komunikasi yang efektif itu dalam usaha peningkatan kemampuan 

memimpin seseorang sehingga dapat dikatakan bahwa pengguasaan 

tehnik-tehnik komunikasi dengan baik merupakan bagi setiap pejabat 

pimpinan. 

4) Pemimpin sebagai mediator, seorang pimpinan selaku mediator dalam 

usahanya menangani komflik yang timbul, baik antara individu yang 

tergabung dalam suatu kelompok kerja maupun antara berbagai kelompok 

yang terdapat dalam organisasi tehnik atau cara tersebut ialah kompetisi, 

kolaborasi, kompromi, pengelakan, akomodasi. 

5) Peran selaku integrator, setiap pejabat pimpinan terlebas dari hirarki 

jabatanya dalam organisasi, sesungguhnya adalah integrator. Artinya 

semakin tinggi kedudukan seseorang dalam hirarki kepemimpinan dalam 

organisasi, semakin penting pula makna peranan tersebut, hanya 

pimpinanlah yang berada diatas semua orang dan satuan –satuan kerja 
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yang memungkinkanya menjalankan peranan intergratif yang didasarkan 

pada pendekatan yang holistik.  

Menurut (Rivai dan Mulyadi, 2011:34), fungsi kepemimpinan bahwa 

kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan 

kelompok/organisasi masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap 

pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu. Fungsi kepemimpinan 

merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu 

di dalam situasi sosial suatu kelompok/organisasi. Fungsi kepemimpinan sendiri 

dikelompokkan dalam dua dimensi berikut : 

a. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan 

(direction) dalam tindakan atau aktivitas pemimpin. 

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

keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas 

pokok kelompok/organisasi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi kepemimpinan itu 

berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau 

organisasi masing- masing, yang mengisaratkan bahwa setiap pemimpin berada 

didalam dan bukan berada diluar situasi itu. Fungsi kepemimpinan menciptakan 

struktur untuk pencapaian tujuan, mempertahankan dan mengamankan integritas 

organisasi dan medamaikan perbedaan yang terjadi dalam kelompok menuju ke 

arah kesepakatan bersama. 

 

 



17 
 

C. Gaya Kepemimpinan 

Setiap perjalanan hidup manusia pemimpin hampir selalu menjadi fokus dari 

semua gerakan, aktivitas, usaha, dan perubahan menuju pada kemajuan di dalam 

kelompok atau organisasi. Pemimpin merupakan inisiator, motivator, stimulator, 

dinamisator, dan inovator dalam organisasinya untuk menentukan sasaran yang 

akan dicapai. Oleh karena itu pemimpin harus mempunyai jiwa kepemimpinan 

untuk mampu menggerakkan orang-orang menuju tujuan yang akan dicapai. 

Menurut (Rivai dan Mulyadi, 2011:42) gaya kepemimpinan adalah sekumpulan 

cirri yang digunakan pimpinan untuk memengarugi bawahan agar sasaran 

organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah 

pola prilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang 

pemimpin. Sedangkan menurut (Kartono, 2013:34) gaya kepemimpinan adalah 

sifat, kebiasaan, tempramen, watak dan kepribadian yang membedakan dari 

seorang pemimpin dalam interaksi dengan orang lain. 

Demikian pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan 

merupakan bentuk cara penyelesaian masalah pekerjaan melalui individu atau 

kelompok dan kemampuan pemimpin dalam menyesuaikan perilaku terhadap 

bawahannya. Suatu gaya yang dapat memaksimumkan produktivitas, kepuasan 

kerja, pertumbuhan dan mudah menyelesaikan dengan segala situasi. 

D. Teknik Kepemimpinan  

Menurut (Syafi’ie, 2003:41) teknik kepemimpinan adalah cara atau strategi yang 

dilakukan oleh pemimpin untuk mencapai tujuannnya. Pernyataan tersebut dapat 



18 
 

dipahami bahwa teknik kepemimpinan merupakan cara yang dilakukan oleh 

seorang pemimpin untuk mencapai tujuan yakni dapat menggerakan masyarakat 

kearah kemajuan dan perkembangan. Teknik kepemimpinan terdiri dari teknik 

persuasif, teknik komunikatif, teknik fasilitas, teknik motivasi dan teknik 

pemberian teladan. 

a. Teknik Persuasif 

Menurut (Syafi’ie, 2003:41) teknik persuasif dalam kepemimpinan adalah 

strategi atau cara yang digunakan oleh pemimpin membujuk masyarakat agar 

mau ikut serta dan mau bekerja lebih rajin. Teknik persuasif dilakukan oleh 

pemimpin sebagai upaya atau cara yang dilakukan melalui bujukan-bujukan 

kepada bawahan atau masyarakatnya agar mau bekerja lebih rajin misalnya 

dengan menanamkan kesadaran betapa pentingnya menyelesaikan tugas untuk 

mencapai tujuan bersama, pentingnya pembangunan, pentingnya keberhasilan-

keberhasilan pembangunan dan sebagainnya. Kaitan dengan kepemimpinan 

informal ulama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah teknik 

persuasif ini merupakan strategi atau cara yang dilakukan oleh ulama melalui 

bujukan-bujukan kepada masyarakat, agar masyarakat mau terlibat dalam 

setiap pembangunan yang dilaksanakan di desa.  

Teknik persuasif ini dilakukan oleh seorang pemimpin informal ulama dengan 

melakukan pendekatan bujukan dimana untuk memberikan motivasi 

masyarakat digunakan strategi bujukan.Strategi bujukan-bujukan ini 

diharapkan masyarakat mau berpartisipasi dalam pembangunan dengan alasan 

kedekatan pemimpin sehingga masyarakat mau berpartisipasi dengan rajin, 

kerelaan menyumbangkan dana lebih besar, rutin dan lancar. 
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b. Teknik Komunikatif 

Komunikasi memiliki arti sebagai pemindahan informasi untuk memperoleh 

tanggapan. Komunikasi terdapat lima unsur yakni komunikator, pesan, media, 

komunikan, dan timbal balik. Definisi Teknik komunikatif menurut (Syafi’ie, 

2003:42) adalah teknik komunikatif kepemimpinan adalah strategi atau cara 

yang dilakukan oleh pemimpin dalam memperlancar dan mencapai tujuannya 

dengan menggunakan kaidah-kaidah komunikasi. Teknik komunikatif 

kepemimpinan cara atau strategi yang dilakukan oleh pemimpin sebagai 

pemberi pesan harus sama dengan apa yang diterima masyarakat. 

Teknik komunikatif yang dilaksanakan oleh pemimpin bertujuan unutk 

membangkitkan keinginan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. 

Gambarannya sebagai berikut pemimpin sebagai komunikator memberikan 

pesan berupa perintah, anjuran dan ajakan untuk melaksanakan suatu 

pembangunan kepada masyarakat (sebagai komunikan) melalui media 

musyawarah perencanaan pembangunan.Adanya empat unsur komunikasi yang 

telah disebutkan diatas, maka sebagai kelengkapan unsur yang kelima adalah 

feedback atau timbal balik dari masyarakat untuk memberikan gagasan-

gagasan, ide-ide dan harapan-harapam yang disampaikan dalam musyawarah 

perencanaan pembangunan tersebut. Adaya pemberiaan gagasan, ide dan 

harapan-harapan dari masyarakat tersebut merupakan wujud dari partisipasi 

yang diberikan untuk pembangunan. 
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Oleh karenanya untuk dapat merangsang masyarakat agar mau memberikan 

gagasan, ide dan harapan-harapan sebagai wujud partisipasi, maka pemimpin 

harus memperhatikan hal-hal berikut: 

1. Berbahasa dengan baik dan lancar 

2. Menyampaikan pesan dengan jelas 

3. Memakai media yang memadai untuk didengar oleh masyarakat seperti 

pengeras suara 

4. Berada pada tempat yang resmi, dan 

5. Ciptakan suasana di mana bawahan dan masyarakat serius  

c. Teknik Fasilitas 

Teknik fasilitas kepemimpinan menurut (Syafi’ie, 2003:43) merupakan strategi 

atau cara yang digunakan oleh pemimpin dengan menyediakan fasiitas-fasilitas 

kepada masyarakat. Teknik fasilitas dilakukan oleh pemimpin sebagai strategi 

dan cara yang dilakukan dengan penyediaan fasilitas-fasilitas atau alat-alat 

yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian akan menumbuhkan 

perasaan pada masyarakat bahwa segalanya telah disediakan oleh pemimpin, 

dan kemauan merupakan satu-satunya yang dapat dilaksanakan masyarakat. 

d. Teknik Motivasi 

Teknik motivasi kepemimpinan adalah strategi yang dipakai oleh pemimpin 

dengan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk bekerja secara rajin. 

(Syafi’ie, 2003:45). Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa teknik motivasi 

kepemimpinan diberikan oleh pemimpin sebagai cara atau strategi diterapkan 
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melalu pemberian dorongan kepada masyarakat melalui misalnya pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan, memberikan rasa aman, kenyamanan, penghargaan dan 

sebagainya.Pemberian motivasi atau dorongan yang dilakukan oleh pemimpin 

kepada bawahan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara 

menyadarkan masyarakat bahwa pembangunan adalah milik mereka bersama. 

Motivasi yang diberikan pemimpin pada umumnya bermaksud untuk 

memberikan: 

1. Meningkatkan asosiasi dan integrasi kelompok atau masyarakat 

2. Menjamin efektivitas dan efisiensi kerja semua anggota kelompok atau 

masyarakat 

3. Meningkatkan partisipasi aktif dan tanggung jawab sosial semua anggota 

4. Meningkatkan produktivitas semua sektor dan anggota kelompok 

5. menjamin terlaksananya realisasi-diri dan pengembangan dari pada setiap 

anggota kelompok.   

e. Teknik Keteladanan 

Teknik pemberian teladan kepemimpinan adalah strategi atau cara yang 

dilakukan oleh pemimpin melalui pemberian keteladanan atau contoh kepada 

bawahan atau masyarakat (Syafi’ie, 2003:45). Definisi tersebut dapat dipahami 

bahwa teknik keteladanan merupakan upaya atau cara yang dilaksanakan oleh 

pemimpin dengan tujuan agar masyarakat mau meniru segala perbuatan yang 

dilakukannya. Tujuan dari Keteladanaan yang diberikan oleh pemimpin selain 

peniruan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh 

pemimpin juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan yang diberikan oleh 
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masyarakat, dengan adanya kepercayaan tersebut masyarakat tidak ragu-ragu 

lagi ketika ada ajakan untuk melakukan sesuatu. Misalnya dalam pemberian 

sumbangan bagi pembangunan pemimpin menyumbang paling pertama agar 

menjadi contoh dan diikuti oleh masyarakat lainnya. 

E. Tinjauan Tentang Pembangunan 

Pembangunan adalah suatu aspek dan ruang lingkup yang luas dalam arti 

pembangunan itu mencakup segala segi kehidupan masyarakat. Kata lain, 

pembangunan merupakan jalan/sarana usaha mencapai hasil kearah tujuan guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat disegala bidang dalam rangka mencapai 

cita-cita terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata dan spiritual 

berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Pada umumnya pembangunan merupakan 

suatu usaha menuju pada keadaan yang lebih baik berdasarkan pada norma-norma 

tertentu yakni berupa perubahan-perubahan yang direncanakan dengan 

mendayagunakan segala potensi yang ada, baik potensi alam, manusia, sosial dan 

budaya. Hal ini harus digali dan dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya 

atau semaksimal mungkin. 

Menurut (Indrawijaya dan Pranoto, 2011:34) pembangunan merupakan rangkaian 

usaha perubahan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh 

suatu bangsa, negara, dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka 

pembinaan bangsa. Sedangkan menurut (Siagian, 2012:4) bahwa pembangunan 

itu tiada lain adalah suatu usaha perbaikan untuk menuju keadaan yang lebih baik 

berdasarkan kepada norma-norma tertentu, perubahan-perubahan yang 

direncanakan dengan pendayagunaan potensi alam manusia dan sosial inilah yang 
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disebut pembangunan potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan 

sebaik-baiknya seperti tanah, sumber air, mineral dan potensi manusia berupa 

penduduk yang besar jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan 

keterampilannya, sehingga mampu menggali, mengembangkan dan 

memanfaatkan potensi alam tersebut diatas semaksimal mungkin. Berdasarkan 

pendapat tersebut, pembangunan merupakan usaha perbaikan kearah yang lebih 

baik dari pada sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber 

daya manusia dengan semaksimal mungkin. 

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya perbaikan, peningkatan, 

pembaharuan, perubahan kearah yang lebih baik dari keadaan semula. 

Pembangunan merupakan suatu proses yang secara bertahap dengan melibatkan 

partisipasi masyarakat untuk mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan 

serta kesejahteraan masyarakat. Menurut (Duadji, 2012:9) pembangunan adalah: 

a) Pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang  

terus menerus dilaksanakan meskipun sudah tentu bahwa prose situ dapat 

dibagi atau dilakukan secara bertahap. 

b) Pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan 

(direncanakan). 

c) Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi 

kepada pertumbuhan ekonomi dan perubahan kondisi sosial budaya lainya 

yang lebih baik (keberadaban). 

d) Pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas diartikan sebagai 

cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya. 
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e) Modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi dimensional. 

Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan 

negara, terutama aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya, pertahanan dan 

keamanan nasional dan administrasi. 

f) Usaha membina bangsa yang terus menerus harus dilakukan dalam rangka 

pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya. 

Sedangkan menurut (Siagian, 2012:4) pembangunan adalah: 

a) Pembangunan merupakan proses (kegiatan terus menerus). 

b) Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu 

untuk dilaksanakan. 

c) Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, dan 

jangka pendek. 

d) Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan pertumbuhan. 

e) Pembangunan mengarah kepada modernitas. 

f) Modernitas yang ingin dicapai melalui kegiatan pembangunan bersifat multi 

dimensional. 

g) Usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin 

kukuh pondasinya dan semakin mantap keberadaanya sehingga menjadi negara 

bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain. 

Pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan 

suatu proses kegiatan berkesinambungan, dimana selalu dilakukan oleh setiap 

bangsa dan negara. Demikian pada akhirnya pembangunan yang sebenarnya 

merupakan perubahan sosial budaya dan pembangunan sebagai orientasi dan 

kegiatan usaha yang tanpa akhir. Pembangunan mempunyai tahap-tahap yang 
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meliputi, tahap perencanaaan, penerapan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan 

diperlukan adanya identifikasi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat, pusat 

perhatian dan stratifikasi sosial, tahap penerapan atau pelaksanaan adalah 

diperlukan adanya penglihatan terhadap kekuatan sosial dalam masyarakat dan 

pengamatan terhadap perubahan sosial yang terjadi. Sedangkan pada tahap 

evaluasi diperlukan analisis terhadap efek pembangunan sosial. 

Keberhasilan suatu tujuan pembangunan sangat bergantung pada kecermatan 

perencanaan yang di buat. Pada prinsipnya tidak ada kemajuan yang akan dicapai 

tanpa adanya rencana. Oleh sebab itu perencanaan sangat penting untuk di 

perhatikan secara terus menerus, dalam arti segala aspek yang terkait dengan 

perencanaan tersebut, baik manusianya maupun sarana dan dana yang mendukung 

perencanaaan tersebut. 

 

F. Tinjauan Tentang Masyarakat 

Masyarakat adalah sebuah kelompok individu yang diorganisasikan dan 

mengikuti cara hidup dan peraturan yang harus dipatuhi dimana individu itu 

tinggal. Sebuah kelompok masyarakat akan mengikuti peraturan yang sudah 

menjadi kebiasaan di lingkungan mereka atau akan mematuhi sebuah aturan yang 

sudah lama berlaku di lingkungan mereka. Menurut (Soekanto, 2002: 64) bahwa 

sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki 

pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Kesamaan-kesamaan 

tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan 

kemaslahatan.dalam masyarakat terjadi proses interaksi sosial, Suatu interaksi 
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sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu adanya 

kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dapat bersifat primer dan sekunder.  

Semua manusia bersaudara dan kita semua sama, yang membedakan diri kita 

dengan individu lain atau orang lain adalah jalan pikiran kita. Kelompok 

masyarakat yang tinggal disatu tempat yang jauh dari keramaian kota tentu akan 

berbeda dengan kelompok masyarakat yang tinggal dikeramaian kota yang penuh 

dengan kemajuan tekhnologi dan derasnya informasi yang masuk ke jalan pikiran 

kelompok masyarakat tersebut. Hal ini sudah dibuktikan diberbagai negara 

belahan dunia. Bukti yang sangat jelas adalah diberbagai negara pasti terdapat 

suku asli atau penduduk asli yang tinggal dipedalaman yang masih memiliki 

kepercayaan kepada leluhur mereka dan mereka masih memakai peraturan yang 

sudah lama mereka pakai sejak nenek moyang mereka hingga sekarang. 

 

G. Tinjauan Tentang Desa 

Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan 

dengan asal usul dan kondisi sosial masyarakat setempat. Hal ini berarti pola 

penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan didesa harus 

menghormati system nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus 

tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

Menurut (Soemantri, 2011:4) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak 

asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di 
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Daerah Kabupaten. Sedangkan menurut (Widjaja, 2003: 3), desa adalah sebagai 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal 

usul yang bersifat istimewa.Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan 

Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Desa menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

mengartikan Desa sebagai berikut Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya 

disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

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

dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU 

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).Dalam 

pengertian Desa menurut Widjaja dan UU Nomor 32  Tahun 2004 di atas sangat 

jelas sekali bahwa Desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang 

mengatur dirinya sendiri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

dalam Undang-Undang tersebut di sebutkanpada Pasal 25 Pemerintah Desa adalah 

Kepala Desa atau yang disebut dengan namalain dan yang dibantu oleh perangkat 

desa atau yang disebut dengan nama lain, dan Pasal 26 Kepala Desa bertugas 

menyelenggarakan Pemerintahan desa, melaksanakan Pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Sebagaimana telah dijelaskan kegiatan-kegiatan pemerintah dilaksanakan melalui 

program-program sektoral dari berbagai departemen dan non departemen. 

Hubungan ini pemerintah sesuai perundangan yang berlaku berkewajiban untuk 

memberikan bimbingan, pengarahan, pembicaraan dan bantuan dalam batas 
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kemampuan yang tersedia disertai pengawasan yang intensif dan 

berkesinambungan. 

Demikian dapat disimpulkan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus 

dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial 

budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis 

sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan 

Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi 

secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. 

1. Pemerintahan Desa 

Menurut (Soemantri, 2011:7) pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan 

perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekertaris desa dan 

perangkat lainya, yaiyu sekertaris desa, pelaksanaan teknis lapangan dan urusan 

kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial 

budaya setempat. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, antaralain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan 

kewnangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga 

kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja sama antar desa, 

urusan pembangunan, antaralain pemberdayaan masyarakat dalam menyediakan 

sarana dan prasarana fasilitas umum desa setempat, jalan desa, jembatan desa, 

irigasi desa, pasar desa, dan urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan 

masyarakat melalui pembinaan sosial budaya masyarakat seoerti,bidang 

kesehatan, pendidikan serta adat istiadat, dan dan perangkat desa yang terdiri dari 

sekertaris desa, pelaksanaan teknis lapangan, dan unsur kewilayahan mempunyai 

tugas membantu kepala desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. 
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Sedangkan menurut (Widjaja, 2003:3), pemerintahan desa merupakan suatu 

kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa.Penyelenggaraan 

Pemerintahan desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan 

Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakatnya.Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan 

Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada 

Bupati. 

Demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa adalah kegiatan 

penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu 

Kepela Desa  yang mengurusi urusan pemerintahan, urusan pembangunan, urusan 

kemasyarakatan, dan Perangkat Desa mempunyai tugas membantu kepala desa 

dan bertanggung jawab kepada kepala desa. 

2. Sumber Pendapatan Desa 

Telah dikemukakan bahwa desa yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri 

membutuhkan biaya untuk membiayai penyelenggaraan roda Pemerintahan.Maka 

Pemerintah Desa diberikan wewenang untuk mencari sumber pendapatan desa 

sesuai dengan kemampuannya. Menurut (Soemantri, 2011:133) yang dimaksud 

dengan pendapatan desa ialah segenap penerimaan yang sah yang dapat dinilai 

dengan uang Sedangkan yang dimaksud dengan sumber-sumber ialah sumber-

sumber pendapatan desa yang pada umumnya sebagai berikut: 

1) Pemerintah ialah sumbangan-sumbangan dari Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah yang perlu merealisasikan dalam APBD (Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Daerah) masing-masing sebesar 10% untuk dana 

alokasi desa. Adapun jenis-jenis sumbangan dari Pemerintah Pusat, adalah 

sebagai berikut :  

a) Bantuan, subsidi, atau sumbangan dari Pemerintah Pusat. 

b) Bantuan dari Pemerintah Provinsi. 

c) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten. 

d) Sumbangan atau hadiah dari panitia-panitia perlombaan, dan 

e) Sebagian pajak dan retsibusi yang diberikan kepada Desa. 

2) Masyarakat adalah sumber dari masyarakat dikenal dengan berbagai 

sebutan, seperti : pungutan desa, gotong royong, swadaya, iuran, urunan, 

dan lain-lain. 

3) Pihak ketiga adalah Pemerintah Desa dapat menerima sumber dari pihak 

ketiga yang bersifat tidak mengikat dan sah. Misalnya dari yayasan, 

badan-badan dan organisasi. 

4) Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa 

bersangkutan, kekayaan desa tersebut di atas terdiri atas : 

a) Tanah kas 

b) Pasar desa  

c) Bangunan desa 

d) Objek rekreasi yang diurus desa 

e) Pemandian umum yang diurus desa 

f) Hutan desa 

g) Tempat-tempat pemancingan di hutan 

h) Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa 
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i) Jalan desa 

Sumber pendapatan desa menurut (Widjaja, 2012:131) terdiri atas: 

1) Sumber Pendapatan Desa. 

a) Sumber pendapatan desa terdiri atas : pendapatan asli desa yang 

meliputi : 

1. Hasil usaha desa 

2. Hasil kekayaan desa 

3. Hasil swadaya dan partisipasi 

4. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah. 

b) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi : 

1. Bagian perolehan pajak dan retsibusi daerah; dan 

2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

c) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. 

d) Sumbangan dari pihak ketiga. 

e) Pinjaman desa. 

2) Pemilikan dan Pengelolaan, yang meliputi : 

a) Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak 

dibenarkan diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa 

dilakukan antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa 

(BUMD), kerja sama dengan pihak ketiga dan wewenang melakukan 

pinjaman. Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak 

maupun retribusi yang telah dipungut oleh Daerah Kabupaten tidak 

dibenarkan adanya pungutan oleh Pemerintah Desa. Pendapatan Daerah 
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dari sumber tersebut terus harus diberikan kepada desa yang 

bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi 

tinggi dan dampak lainnya. 

b) Kegiatan pengelolaan APBDesa yang ditetapkan setiap tahun meliputi 

penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan 

serta perhitungan anggaran. 

Demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa diberikan wewenang untuk 

mencari sumber pendapatan desa sesuai dengan kemampuannya, karena sumber 

pendapatan desa dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa 

pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam 

peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Menurut (Soemantri, 2011:133)sumber pendapatan desa dikelola melalui 

anggaran pendapatan dan belanja desa pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh 

kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan 

dan belanja desa.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah suatu daftar 

terperinci mengenai penerimaan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu 

tertentu biasanya satu tahun sekali.Sedangkan menurut (Widjaja, 2012:135) 

anggaran desa yang tertuang di dalam APBDes merupakan satu kesatuan yang 

terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan.Anggaran pengeluaran 

rutin dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin.Sebaliknya anggaran penerimaan 

dibiayai oleh anggaran penerimaan pembangunan. 
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Maka sewajarnya desa yang telah mengurus dan menyelenggarakan rumah 

tangganya sendiri setiap tahun harus menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa, karena demikian semua pengeluaran dan pendapatan akan 

tercatat atau terdaftar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian penerimaaan dan 

pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran Desa menurut (Widjaja, 2012:139) 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagian penerimaan terdiri atas : 

a) Pos sisa lebih perhitungan tahun lalu. 

b) Pos pendapatan asli desa. 

c) Pos bantuan Pemerintah Kabupaten. 

d) Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. 

e) Sumbangan pihak ketiga. 

f) Pinjaman desa. 

g) Pos lain-lain pendapatan. 

2. Bagian pengeluaran rutin terdiri atas : 

a) Pos belanja pegawai. 

b) Pos biaya belanja barang. 

c) Pos biaya pemeliharaan. 

d) Pos perjalanan dinas. 

e) Pos belanja lain-lain. 

f) Pengeluaran tak terduga. 

3. Bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas : 

a) Pos prasarana Pemerintahan desa. 
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b) Pos prasarana produksi. 

c) Pos prasarana perhubungan. 

d) Pos prasarana pemasaran. 

e) Pos prasarana sosial. 

f) Pembangunan lain-lain. 

Demikian dapat disimpulkan bahwa desa yang berhak mengurus rumah tangganya 

sendiri untuk setiap tahun menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (RAPBDes) setelah mendapatkan pedoman penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa dari Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan 

Desa dan pengelolaan anggaran tersebut di atas dipertanggung jawabkan oleh 

Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya setelah 

berakhir tahun anggaran. 

 

H. Kerangka Pikir 

Kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam 

setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil 

tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin.Pemimpin itu 

adalah seorang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan bakat yang dibawa 

sejak lahi, dan merupakan kebutuhan dari satu situasi zaman, sehingga dia 

mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing 

bawahan. Dia juga mendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahanya, dan 

mampu menggerakkan bawahan kearah tujuan tertentu. 
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Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa tidak lepas dari 

kehadiran sosok pemimpin kepala desa sangat diperlukan untuk menunjang 

keberhasilan pembangunan di desaSehingga jika seorang pemimpin tidak mampu 

membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin.Dilain hal, 

pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku mencerminkan karakter bagi 

seorang pemimpin. Oleh sebab itu, untuk mengetahui baik tidaknya keputusan 

yang diambil bukan hanya dinilai dari konsekuensi yang ditimbulkannya, 

melainkan melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya karena kegiatan 

pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk kepemimpinan. 

Dalam pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah 

Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202.Undang-Undang tersebut di sebutkan: 

1).Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, 2).Perangkat desa 

terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, 3).Sekretaris desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negerisipil yang 

memenuhi persyaratan. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 

tentang Desa dalam Undang-Undang tersebut di sebutkan pada Pasal 25 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan namalain dan 

yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain, dan Pasal 

26 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan desa, melaksanakan 

Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. 

Pembangunan di Desa Banjar Ratu, khususnya untuk pemerataan hasil-hasil 

pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya 

gotong royong masyarakat dalam pembangunan-pembangunan masyarakat desa, 
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proses pembangunan lebih ditingkatkan peranan kepemimpinan Kepala Desa 

sebagaimana mestinya, sehingga hakekat pembangunan yaitu dari oleh dan untuk 

masyarakat dapat terpenuhi. Hakekat pembangunan dari oleh dan untuk 

Masyarakat dapat mendorong sebagian masyarakat berpartisipasi dalam 

pelaksanaan pembangunan. . 

Banyaknya permasalahan dalam pembangunan masyarakat di desa menuntut akan 

adanya faktor motivasi dan faktor pengalaman akan ikut mempengaruhi prestasi 

kerja dalam pelaksanaan tugas kepemerintahan desanya. Seorang kepala desa 

yang sudah lama bekerja sebagai kepala desa akan lebih berpengalaman 

dibandingkan dengan yang baru bekerja sebagai kepala desa, dan pengalaman 

tersebut ia akan mudah melaksanakan tugas keseharianya sebagai aparatur 

pemerintahan desa selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha 

pencapaian tujuan, sebagai wakil dan juru bicara organisasi, sebagai komunikator 

yang efektif, sebagai mediator, dan selaku integrator. Apabila dalam tugas 

kepemimpinan tersebut banyak penyimpangan. Maka dari itu diperlukan 

indikator-indikator apa saja yang bisa menilai keberhasilan atau kegagalan sebuah 

peran kepemimpinan dalam pembangunan masyarakat desa. 
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Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Kerangka pikir 

 

 

 

 

Teori Kepemimpinan (Sondang P Siagian, 2010:47) 

Indikator kepemimpinan 

a) Pempinan selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian 

tujuan. 

b) Pempinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi. 

c) Pempinan sebagai komunikator yang efektif. 

d) Pemimpin sebagai mediator. 

e) Pemimpin selaku integrator. 

Desa  

Kepemimpinan di Desa 

Masalah-Masalah Dalam Pembangunan Masyarakat 

Desa 

Peran Kepemimpinan Dalam Pembangunan 

Masyarakat Desa 


