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BAB III 

KEPEMIMPINAN P OLITIK TRANSFORMATIF 

3.1 PROSES INTERNAL DESA 

3.1.1 Proses Pengambilan Keputusan dalam Pemerintahan Desa 

Kepala desa tidak lain merupakan wakil pemerintah yang berada di desa 

dan dipilih oleh masyarakat di desa itu. Jadi keberadaan kepala desa merupakan 

hal yang penting apalagi kepala desa sangat dekat dengan masyarakat desa, dalam 

artian merupakan pemerintah yang paling dekat dengan yang diperintahnya. Jika 

terdapat keluhan atau kendala maka kepala desalah yang paling pertama berusaha 

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kepala desa sebagai pemimpin desa 

mempunyai kewajiban dan pertanggungjawaban terutama kepada masyarakat 

desa. Karena keberadaan kepala desa yang sangat dekat dengan masyarakat desa 

maka perlu dibangun hubungan yang baik antara kepala desa dan masyarakat desa.  

Hubungan antara kepala desa dan masyarakat desa tidak lain merupakan 

hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Hubungan ini dapat terjadi dalam 

semua bidang kehidupan yang ada di desa, misalnya ketika adanya pengambilan 

keputusan mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan. Dari pengambilan 

keputusan ini terjadi interaksi antara kepala desa dan masyarakat desa. Maka akan 

terlihat bagaimana sebenarnya hubungan antara kepala desa dan masyarakat desa, 

dan siapa saja yang akan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan tersebut. 

Dalam sebuah pengambilan keputusan politik tidak dapat begitu saja terlepas dari 

tiga kemungkinan elite politik yang membuat keputusan politik yaitu elite formal, 

orang yang berpengaruh dan penguasa. Elite formal adalah elite politik yang 
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menurut peraturan perundang-undangan membuat keputusan. Orang yang 

berpengaruh ialah orang yang karena memiliki sumber-sumber kekuasaan seperti 

kekayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, senjata, dan massa terorganisir yang 

mempengaruhi elite formal sehingga membuat keputusan sesuai dengan kehendak 

orang yang berpengaruh. Penguasa ialah orang yang secara nyata membuat 

keputusan. 

Berdasarkan wawancara dengan Adni Ghofur, masyarakat juga ikut serta 

dalam proses perumusan keputusan. Pembangunan yang dilaksanakan desa tidak 

lain merupakan usulan dari masyarakat. Masyarakat menyampaikan keluhannya 

kepada kepala desa. Dan pada akhirnya nanti akan diangkat dan dipertimbangkan 

untuk direalisasikan. Keluhan masyarakat berasal dari realitas kondisi desa yang 

kurang memadai. Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat desa, 

memang benar bahwa masyarakat sering mengusulkan adanya pembangunan. 

Masyarakat aktif menyuarakan aspirasinya, melalui ketua RT misalnya jika 

terdapat selokan yang kondisinya kurang bagus maka mereka mengusulkan 

adanya perbaikan. Dari berbagai masukan masyarakat ini nantinya oleh Ketua RT 

akan disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas pada musrendes dan segera 

direalisasikan. Terlihat bahwa kepala desa dalam proses pembuatan keputusan 

menunjukkan ciri-ciri pemimpin transformatif. Ini dibuktikan dengan kepala desa 

yang berusaha untuk menstimulasi intelektual dan mengkonsiderasi individu. 

Menstimulasi intelektual yaitu kepala desa mengumpulkan ide-ide pembangunan 

dari masyarakat, kepala desa memberikan hak kepada masyarakat untuk 

menyuarakan pendapatnya ini tidak lain adalah mendorong masyarakat untuk 
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lebih kreatif memikirkan mengenai pembangunan desa. Mengkonsiderasi individu 

yaitu kepala desa memberikan perhatian terhadap kebutuhan dan pengembangan 

potensi masyarakat desa. Kepala desa memperhatikan kebutuhan masyarakat desa 

ini dibuktikan dengan bagaimana kepala desa mempertimbangkan dan berusaha 

merealisasikan usulan masyarakat mengenai pembangunan desa melalui 

pembahasan pada musrendes. 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Suparmi yang tidak lain merupakan 

istri kepala desa dan sekarang menjabat sebagai ketua PKK dan tidak lain 

merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, kepala desa selalu 

mengadakan rapat internal perangkat desa untuk menampung aspirasi masyarakat 

dan merencanakan pembangunan. Rapat internal perangkat desa ini dilakukan 

setiap hari senin, kepala desa selalu mengumpulkan seluruh perangkat di kantor 

desa untuk membahas program pembangunan yang akan dilaksanakan. Jadi setiap 

ada pembangunan di desa maka tahapan pertama penentuan program yaitu berada 

di internal perangkat desa, jika program tersebut tidak bermasalah di internal 

perangkat desa maka program tersebut akan dibicarakan dengan kelompok tani. 

Kelompok tani yang tidak lain merupakan kelompok strategis, yaitu terdiri dari 

individu-individu yang terikat oleh suatu kepentingan yakni melindungi dan 

memperluas hasil yang diambil bersama. Kelompok tani yang berjumlah 6 

kelompok di Desa Ngangkatan terlihat merupakan kumpulan-kumpulan orang 

berpengaruh dan memiliki massa. Karena itu dalam setiap pengambilan keputusan 

tidak dapat dilepaskan dari kelompok tani. Setelah program-program yang telah 

dibahas dengan internal perangkat desa dan kelompok tani tidak bermasalah, 
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maka kepala desa akan mengumpulkan dan meneruskan rencana program ini 

kepada masyarakat desa. Disini warga dapat menyalurkan aspirasinya dalam 

upaya pembangunan desa. Bahkan aspirasi masyarakat ketika Ibu Suparmi 

menjabat sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Nganjuk juga selalu 

ditampung dan diupayakan agar terealisasi. 

 “Rapat desa setiap senin bapak mengumpulkan perangkat. Kalo ada 

program otomatis melibatkan internal perangkat lalu kelompok tani, 
lalu setelah program deal dan dapat dilaksanakan nanti seluruh 
masyarakat disamping itu kan kemarin saya mengadakan reses di desa 
sini otomatis untuk penampungan aspirasi masyarakat sudah saya 
tampung.”1 

  

Dalam pengambilan keputusan melibatkan beberapa pihak, namun tetap 

saja kepala desa dengan kekuasaan yang dimiliki yaitu untuk mempengaruhi pihak 

lain, kepala desa memegang peran yang penting terutama dalam mengadakan rapat 

internal perangkat desa yang dilakukan setiap hari senin. Rapat ini merupakan 

inisiatif sendiri dari kepala desa. Dalam rapat yang dilaksanakan di desa, setelah 

melalui berbagai tahapan di internal perangkat desa maka musyawarah desa akan 

dilaksanakan. Berdasarkan wawancara dengan kepala desa musyawarah desa ini 

dihadiri oleh berbagai lapisan dan perwakilan masyarakat yang ada di desa. Setiap 

rapat akan dihadiri oleh LPM, RT, RW, karang taruna, tokoh agama, tokoh 

pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya yang berada di desa. Terlihat disini 

bahwa yang ikut serta dalam pengambilan keputusan bukan hanya mereka elite 

formal yang berasal dari pemerintahan saja, namun ada juga elite informal yaitu 

                                                           
1 Wawancara Suparmi. Ketua PKK. Jum’at, 19-12-2014. Pukul : 09.00 WIB 
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tokoh agama dan tokoh pendidikan. Masyarakat secara umum terbagi ke dalam 2 

kategori, kategori pertama yaitu sekelompok kecil manusia yang berkemampuan 

dan menduduki posisi memerintah, sedangkan kategori kedua yaitu sejumlah besar 

massa yang diperintah. Elite formal merupakan elite yang berada dalam suatu 

lembaga pemerintahan. Elite informal merupakan elite yang berada di luar 

pemerintahan, contoh elite informal yaitu kelompok kepentingan dan organisasi 

masyarakat. Elite informal ini juga disebut sebagai elite strategis. Kepala desa 

mengundang tokoh masyarakat yang sekiranya dapat diajak berpikir tentang desa, 

ini membuktikan bahwa peran elite informal di desa juga sangat dipertimbangan 

dalam setiap pengambilan keputusan. Semua perwakilan masyarakat yang datang 

dalam rapat akan bersama-sama memberikan masukan bagi program-program 

yang akan diadakan di desa. 

“Tokoh masyarakat itu terdiri dari kelembagaan LPM, RT RW 

termasuk perwakilan karang taruna, tokoh agama, tokoh pendidikan, 
ya pastinya tokoh-tokoh yang ada di Desa Ngangkatan yang sekiranya 
bisa diajak berpikir tentang desa.”2 
 

 
 Terlihat bahwa tindakan kepala desa menunjukkan ciri-ciri pemimpin 

transformatif. Kepala desa berusaha untuk menstimulasi intelektual, kepala desa 

berusaha untuk mendorong tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Ngangkatan 

untuk lebih kreatif dengan cara berfikir mengenai kemajuan desa.  

Rapat yang diadakan bukan berarti berjalan tanpa kendala, terkadang 

program yang diusulkan oleh kepala desa dan telah disetujui oleh internal 

perangkat desa dan kelompok tani masih kurang tepat di hati masyarakat. Maka 

                                                           
2 Wawancara Agus Pranoto. Kepala Desa. Sabtu, 20-12-2014. Pukul : 10.31 WIB 
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seringkali terjadi ketidaksesuaian pendapat dalam rencana pembangunan desa, 

namun hal itu tidak akan berjalan lama. Karena pada akhirnya ketidaksesuaian 

tersebut akan dapat diseragamkan. Berdasarkan wawancara dengan kepala desa 

dalam pengambilan keputusan terutama ketika akan diadakan pembangunan desa 

maka pengambilan keputusan mutlak ada di masyarakat, mufakat kepada 

masyarakat, dan jika masyarakat sudah setuju maka keputusan tersebut baru akan 

dapat dilaksanakan. Kepala desa tetaplah tunduk kepada keputusan bersama yang 

telah disepakati masyarakat desa, karena kepala desa pada akhir tahun harus 

mempertangungjawabkan tugas yang selama setahun diembannya dalam laporan 

pertanggungjawaban kepala desa kepada warga. Kepala desa yang mempunyai 

kekuasaan di desa tersebut tetaplah harus bertindak sesuai dengan apa yang 

disetujui oleh masyarakat. Meskipun pembangunan desa juga untuk kepentingan 

masyarakat desa namun tidak lupa kepala desa memperhatikan aspek 

pertanggungjawaban kepada masyarakat desa. Jika masyarakat desa memang 

sudah setuju maka pembangunan tersebut baru akan benar-benar dilaksanakan, 

keputusan mutlak tetap di tangan masyarakat. 

 Musrendes (Musyawarah Rembuk Desa) yang selalu dilaksanakan di Desa 

Ngangkatan ini merupakan acara wajib tahunan desa. Berdasarkan wawancara 

dengan kepala desa, Musrendes selalu dilaksanakan dua kali setiap tahun yaitu 

pada awal setiap tahun atau lebih tepatnya pada pertengahan Februari dan ada 

akhir tahun. Dalam Musrendes yang dilaksanakan pada awal tahun ini agenda 

yang dibicarakan yaitu mengenai pembangunan jangka pendek untuk satu tahun 

mendatang terutama yang berhubungan dengan penggunaan dana untuk 
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pembangunan. Sedangkan dalam Musrendes yang dilaksanakan pada akhir tahun 

lebih kepada laporan pertanggungjawaban kepala desa atas tugas-tugas selama 

satu tahun terutama mengenai pembangunan yang ada di desa. Dalam Musrendes 

yang rutin dilakukan setiap dua kali dalam satu tahun ini terlihat bagaimana 

kepala desa mempersiapkan pembangunan di desa dengan matang terutama 

masalah dana yang digunakan dan kepala desa benar-benar 

mempertanggungjawabkan pembangunan tersebut. 

“Pasti, namanya musrendes. Setiap awal tahun begini selalu saya 

gunakan untuk rapat yaitu di Februari pertengahan itu kita 
melaksaksanakan musyawarah rembuk desa untuk pembangunan 
jangka pendek satu tahunan itu. 2015 pertengahan Februari saya 
undang tokoh-tokoh masyarakat “ayo to dana iki enak e digae opo”, 

jadi direncanakan dulu. Jadi waktu awal tahun itu merencanakan 
penggunaan dana, setelah itu akhir tahun juga melaksanakan LPJ 
(laporan pertangungjawaban kepala desa kepada warga). Kemarin 
tanggal 10 saya LPJ kepada warga dan saya sampaikan semuanya.”3 

 

Seperti yang diungkapkan oleh Nico Schulte Nordholt bahwa kepala desa 

yang memimpin desa merupakan orang yang mempunyai kewenangan 

menyangkut urusan desa. Kepala desa merupakan wakil pemerintah yang ada di 

desa, ia dipilih lewat pemilihan umum tingkat desa dan disetujui ole kecamatan 

dan pada akhirnya diangkat oleh kabupetan di bawah yuridiksi pemerintahan 

provinsi. Keberadaan kepala desa bukan hanya untuk memperhatikan 

kepentingan-kepentingan penduduk desa, tetapi juga harus memberi 

pertangungjawaban kepada mereka. Tindakan kepala desa dalam Musrendes yang 

                                                           
3 Wawancara Agus Pranoto. Kepala Desa. Sabtu, 20-12-2014. Pukul : 10.31 WIB 
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dilaksanakan pada akhir tahun yang berupa laporan pertanggungjawaban kepala 

desa atas tugas-tugas selama satu tahun terutama mengenai pembangunan yang 

ada di desa membuktikan bahwa kepala desa bukan hanya memperhatikan 

kepentingan-kepentingan masyarakat tetapi juga memberikan 

pertanggungjawaban yaitu dalam bentuk laporan pertanggungjawaban terutama 

mengenai dana yang terpakai. 

Selaras dengan pengakuan kepala desa, berdasarkan wawancara dengan 

Adni Ghofur didapat hasil yang sama. Meskipun yang mempunyai ide-ide 

mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan desa adalah kepala desa namun 

keputusan tidak begitu saja ada di tangan kepala desa. Keputusan mengenai 

program-program pembangunan yang akan dilakukan di desa harus mendapat 

persetujuan masyarakat yang didapat berdasarkan musyawarah. Dalam 

musyawarah ini tidak lupa BPD juga akan banyak terlibat. Jika dalam 

musyawarah keputusan tersebut telah disetujui maka langsung saja dapat 

dilaksanakan, namun apabila masyarakat tidak menyetujui maka akan dicari jalan 

keluar yang terbaik sampai ketidaksepakatan itu menemukan jalan keluar. Kepala 

desa tidak mau memutuskan begitu saja pembangunan apa yang akan 

dilaksanakan jika tanpa persetujuan masyarakat. 

Terlihat bahwa kepala desa menunjukkan ciri-ciri pemimpin transformatif 

yaitu motivasi yang menginspirasi. Kepala desa mengkomunikasikan mengenai 

pembangunan yang akan dilaksanakan di desa kepada masyarakat melalui rapat 

desa. Dalam rapat tersebut kepala desa bukan mengambil keputusan secara 

sepihak namun tetap mempertimbangkan musyawarah. Kepala desa dan 
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masyarakat bersama-sama merumuskan pembangunan dan membangun komitmen 

untuk mencapai tujuan serta bersama-sama berbagi pandangan dalam musyawarah 

tersebut. Ini merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh pemimpin transformatif. Jadi 

keputusan mutlak ada di masyarakat, mufakat kepada masyarakat, dan jika 

masyarakat sudah setuju maka keputusan tersebut baru akan dapat dilaksanakan. 

Keputusan bukan hanya diambil sepihak oleh pemimpin namun juga 

mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi pengikutnya.  

“Pertama ya pak lurah, tapi memutuskan sesuatu itu juga berdasarkan 
musyawarah. Kalau musyawarah sudah oke disetujui, BPD 
memutuskan ya dilanjutkan. Jadi pak lurah juga tidak mau 
memutuskan dengan sendiri kalau tidak disetujui oleh masyarakat.”4 

 

Menurut Quarles van Uffort yang melakukan studi tentang kepemimpinan 

pedesaan, ada 2 tipe kepemimpinan pedesaan yaitu kepemimpinan yang 

berorientasi kepada masyarakat dan yang beorientasi ke atas.  Kepemimpinan 

yang berorientasi kepada masyarakat yaitu pemimpin yang terutama berorientasi 

moral dengan rasa tanggung jawab kemasyarakatan yang tinggi. Pemimpin yang 

demikian ini merasa sangat risau karena mereka hasil pilihan, mereka dibentengi 

oleh ekspos publik, dan mendapat berkah moralitas. Pemimpin ini mewakili 

masyarakat dan melindungi penduduk desa dari pengaruh luar. Mereka 

menganggap dirinya sebagai perantara di antara negara dan penduduk desa. 

Dengan demikian mereka berusaha untuk menyuarakan kepentingan rakyat desa 

dan berusaha mendapatkan persetujuan rakyat sebelum melaksanakan program 

                                                           
4 Wawancara Adni Ghofur. Tokoh Agama. Sabtu, 20-12-2014. Pukul : 11.40 WIB 
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pembangunan pemerintahan. Pemimpin ini adalah orang terpandang di desa dan 

mendapat kepercayaan dari masyarakat dan memiliki ikatan kekeluargaan dari 

masyarakat desa yang dilayani dan yang hidup bersama-sama dengannya. 

Pemimpin ini sering memperlihatkan diri sebagai bapak masyarakat yang bersikap 

melindungi dan murah hati. Sedangkan kepemimpinan yang berorientasi ke atas 

dan keluar yaitu pemimpin merupakan pemangku jabatan yang ditetapkan dengan 

mandat resmi, dibebani tugas-tugas administrasi dan tertarik karena akses 

terhadap sumber daya negara. Pemimpin desa mendapat kekuasaan mereka dari ; 

(a) Selain legitimasi pemerintah juga terutama dari bantuan material juga 

immaterial yang diberikan kepada pengikutnya dengan sesuatu yang menarik pada 

dirinya, pemimpin ini memiliki kepribadian yang luar biasa dan berkharisma. 

Kepala desa merupakan pemimpin yang berorientasi kepada masyarakat, 

salah satunya dibuktikan dengan selalu berusaha untuk menyuarakan kepentingan 

masyarakat dan berusaha mendapatkan persetujuan rakyat sebelum melaksanakan 

program pembangunan. Dalam setiap pembangunan di desa, kepala desa selalu 

melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat karena pembangunan yang 

ada di desa juga berdasarkan usulan masyarakat. Kepentingan apa yang 

diperjuangkan oleh masyarakat desa, jika memang mampu dan bagus untuk desa 

maka akan segera direalisasikan. Kepentingan merupakan tujuan-tujuan yang 

dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik. Namun kepala desa dalam 

setiap pembangunan selalu meminta persetujuan masyarakat, jika masyarakat 

menyetujui maka pembangunan akan dilanjutkan tapi jika masyarakat tidak 

menyetujui maka akan dicarikan jalan keluar terbaik. Semua keputusan 
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pembangunan di desa selalu mendapat persetujuan dari masyarakat. Dari sini 

terlihat bahwa kepala desa merupakan pemimpin desa yang berorientasi kepada 

masyarakat karena dalam setiap sebelum melaksanakan program pembangunan 

selalu berusaha mendapat persetujuan masyarakat. 

 Berdasarkan wawancara dengan kepala desa hal ini terbukti, diketahui 

bahwa ketika diadakan rapat mengenai pembangunan baik jalan, jembatan, kantor 

desa, maupun sekolah ternyata yang menjadi narasumber atau moderator adalah 

dirinya. Kepala desa sendiri yang memberikan umpan berupa pemaparan rencana-

rencana pembangunan yang akan diadakan berikut dengan rincian dananya lalu 

apabila ada usulan dari masyarakat langsung ditanggapi oleh kepala desa. Jadi 

terjadi feedback (umpan balik) antara kepala desa dan masyarakat. Dengan adanya 

feedback ini akan membuat masyarakat berfikir bagaimana rencana pembangunan 

yang baik dan mudah untuk terlaksana serta mendapat dukungan dari seluruh 

masyarakat Ngangkatan. Terlihat bahwa apa yang dilakukan kepala desa 

merupakan ciri-ciri kepemimpinan transformatif yaitu menstimulasi intelektual, 

kepala desa berusaha untuk mengajak masyarakat berfikir mengenai desa, kepala 

desa mendorong agar masyarakat lebih menjadi kreatif. Kepala desa dalam setiap 

rapat melakukan umpan balik sehingga masyarakat akan lebih aktif. 

Menurut Robert Putnam ada tiga alat untuk mengetahui siapa yang 

berkuasa atau secara nyata membuat keputusan politik yaitu analisis posisi, 

analisis reputasi dan analisis keputusan. Analisis posisi ialah suatu metode untuk 

mengetahui pembuat keputusan atau penguasa dengan cara melihat kedudukan 

seseorang dalam lembaga pemerintahan. Hal ini didasarkan pada suatu asumsi 
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bahwa para pejabat yang menduduki posisi-posisi yang tinggi dalam lembaga 

pemerintahan cenderung secara politik juga memiliki kekuasaan yang besar pula. 

Jika pengambilan keputusan di desa dianalisis menggunakan analisis posisi maka 

terlihat bahwa kepala desa mempunyai kekuasaan yang besar dalam pembuatan 

keputusan, ini juga karena kepala desa merupakan pejabat pemerintahan yang 

mempunyai posisi tertinggi di desa. Dalam setiap pengambilan keputusan yang 

pertama mengawali rencana tersebut adalah kepala desa. Setelah kepala desa 

membicarakan dengan internal perangkat barulah dibicarakan dengan kelompok 

tani dan jika tidak ada permasalahan maka dibicarakan dengan tokoh desa lainnya. 

Meskipun dalam pengambilan keputusan juga melibatkan masyarakat lainnya, 

namun kepala desa tetap memegang kendali. Ini karena kepala desa mempunyai 

kekuasaan yang besar sebagai pejabat desa. Kepala desa dalam setiap rapat desa 

merupakan orang yang menjadi narasumber dan moderator. Narasumber disini 

dalam artian memaparkan permasalahan-permasalahan dan rencana pembangunan 

desa. Jika peserta rapat terdapat usulan maka langsung ditanggapi oleh kepala 

desa. Jadi feedback dalam rapat tersebut langsung kepada kepala desa. Kepala 

desa sebagai pejabat desa mempunyai kekuasaan yang tinggi pula karena itu 

pengambilan keputusan tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan kepala desa. 

Analisis reputasi ialah metode yang digunakan untuk mengetahui pembuat 

keputusan dengan cara memperhatikan reputasi seseorang dalam lingkungan 

pemerintahan. Dengan analisis ini, elite formal dan yang berpengaruh akan dapat 

dimasukkan ke dalam kategori elite politik. Jika pengambilan keputusan di desa 

dianalisis menggunakan analisis reputasi maka seseorang dalam lingkup 
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pemerintahan yang paling berperan dalam pengambilan keputusan adalah kepala 

desa. Kepala desa mengadakan rapat dengan perangkat desa setiap senin, kepala 

desa di setiap awal tahun mengadakan Musrendes untuk mengajak masyarakat 

besama-sama merencanakan penggunaan dana, kepala desa yang menjadi 

narasumber dan moderator sehingga umpan balik langsung kepada kepala desa. 

Jadi kepala desa merupakan elite formal yang berpengaruh di lingkungan 

pemerintahan.  

Analisis keputusan ialah metode untuk mengetahui elite politik dengan 

cara meneliti siapa yang ikut dalam proses pengambilan keputusan yang dianggap 

representatif. Apabila elite politik diartikan sebagai orang yang mempunyai 

pengaruh besar baik formal maupun informal dalam proses pengambilan 

keputusan maka analisis keputusan ini merupakan analisis yang tepat untuk 

memperoleh gambaran mengenai siapa sesungguhnya yang menjadi pembuat 

keputusan.  Selanjutnya, jika pengambilan keputusan di desa dianalisis 

menggunakan analisis keputusan seperti yang diungkapkan oleh Robert Putnam 

maka pengambilan keputusan dilakukan oleh elite politik formal maupun infomal. 

Analisis keputusan ini merupakan metode untuk mengetahui pengambilan 

keputusan melalui cara meneliti siapa saja yang ikut dalam pengambilan 

keputusan tersebut. Seperti di Desa Ngangkatan ini maka terlihat pengambilan 

keputusan bukan hanya dilakukan oleh elite formal yaitu kepala desa dan 

perangkat desa termasuk RT/RW sebagai pemerintahan desa tetapi juga ada 

keikutsertaan elite informal yaitu kelompok tani, tokoh agama, tokoh pendidikan 

dan tokoh-tokoh lainnya di Desa Ngangkatan yang bisa diajak berpikir mengenai 
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desa.  Kelompok tani, tokoh agama maupun tokoh pendidikan selalu dilibatkan 

dalam setiap pengambilan keputusan. Mereka diundang dalam setiap rapat dan 

juga dimintai pendapat dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi pengambilan 

keputusan bukan hanya oleh elite formal saja tetapi juga oleh elite informal. 

 Dalam proses pengambilan keputusan terlihat Kepala Desa Ngangkatan 

merupakan pemimpin transformatif. Ini dibuktikan dengan ciri-ciri yaitu 

pemimpin yang kharismatik, motivasi yang menginsprasi, stimulasi intelektual, 

dan konsiderasi individu. Kepala desa menjalankan peran dan tugasnya sebagai 

kepala desa, kepala desa mempunyai pandangan dan pendirian yang jelas dalam 

pencapaian tujuan ini dibuktikan dengan fokus terhadap pembangunan desa sejak 

keterpilihannya pertama menjadi kepala desa. Karena sebelumnya Desa 

Ngangkatan merupakan desa tertinggal baik infrastuktur maupun masyarakatnya. 

Dalam proses pembuatan keputusan masyarakat juga dilibatkan, masyarakat 

mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi terutama mengenai kondisi mereka. 

Dari usulan masyarakat ini, kepala desa menentukan pembangunan apa yang 

harus diprioritaskan untuk desa. Kepala desa mengajak tokoh-tokoh masyarakat 

yang sekiranya bisa diajak berfikir mengenai pembangunan desa untuk bersama-

sama merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan beserta dananya 

melalui Musrendes. Kepala desa juga tidak mau memutuskan dengan sendiri 

kalau tidak mendapat persetujuan dari masyarakat. Dalam berjalannya 

musyawarah pun kepala desa yang menjadi narasumber dan moderator jadi umpan 

balik langsung kepada kepala desa ini dilakukan agar masyarakat juga berfikir 

mengenai desa.  
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Kepala desa merupakan pemimpin transformatif ini dibuktikan bahwa 

kepala desa merupakan pemimpin kharismatik yaiut menjadi sebuah teladan 

karena menjalankan sebuah peran sebagai kepala desa. Kepala desa juga 

memotivasi dan menginspirasi  masyarakat desa ini dibuktikan dengan kepala 

desa yang selalu mengkomunikasikan pembangunan desa dan bersama-sama 

dengan para tokoh masyarakat berkomitmen bersama-sama untuk mencapai 

kemajuan desa. Ini merupakan usaha kepala desa untuk menstimulasi intelektual 

masyarakat desa dengan menjadikan lebih kreatif dalam memimikirkan 

pembangunan desa. Kepala desa juga mengkonsiderasi individu yaitu dengan 

memberi perhatian terhadap kebutuhan dan pengembangan potensi masyarakat 

desa, kepala desa mempertimbangkan apa usulan dari masyarakat mengenai 

pembangunan desa karena usulan ini merupakan kebutuhan masyarakat desa. 
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3.1.2 Optimalisasi Kekuatan Sosial Desa 

Kepala desa sebagai pemimpin formal di desa mempunyai kekuasaan 

dalam mengatur pemerintahan desa. Kekuasaan yaitu mempengaruhi pihak lain 

untuk melakukan apa yang dikehendaki pemegang kekuasaan. Perangkat desa 

yang merupakan bagian dari pemerintahan desa tidak lain merupakan orang-orang 

yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Perangkat desa tunduk 

terhadap kekuasaan kepala desa. Dalam pembangunan desa bukan hanya kepala 

desa saja yang berperan tetapi justru kekuatan-kekuatan sosial yang berbentuk 

kelompok-kelompok di desa tersebut. Kekuatan-kekuatan sosial yang ada di desa 

mempunyai pengaruh di desa.. Pembangunan yang ada di desa dari tahun ke tahun 

tidak dapat begitu saja dilepaskan dari dukungan semua pihak yang ada di desa, 

terutama pemerintah desa yang saat ini memegang tampuk kekuasaan. Elite-elite 

yang ada di desa baik elite formal maupun informal turut ikut serta dalam 

pembangunan. Elite formal merupakan elite yang berada dalam suatu lembaga 

pemerintahan. Elite informal merupakan elite yang berada di luar pemerintahan, 

contoh elite informal yaitu kelompok kepentingan dan organisasi masyarakat. 

Elite informal ini juga disebut sebagai elite strategis. Kekuatan sosial bekerja pada 

persepsi, dan kepentingan tertentu. Kekuatan social diidentifikasi dengan prestise, 

pengaruh, keunggulan, kemampuan, kompetensi, pengetahuan, dominasi, hak, 

kekuatan, dan otoritas. 

 Kepala desa melakukan berbagai upaya dilakukan agar desa menjadi lebih 

baik dari sebelumnya baik dari segi fisik maupun masyarakatnya. Langkah awal 

dalam memajukan desa yaitu sebenarnya berawal dari pemimpin desa itu sendiri, 
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apabila pemimpin desa yaitu kepala desa merupakan orang yang aktif dan 

kompeten maka dipastikan seluruh yang dipimpinnya juga akan terpengaruh 

dengan pemimpinnya dan dapat dipastikan sebuah perubahan menuju ke arah 

yang lebih baik akan terjadi.  

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Suparmi diketahui bahwa, kemajuan 

Desa Ngangkatan terutama dari segi pembangunan fisik desa tidak dapat 

dilepaskan begitu saja dari peran kepala desa. Jika pemimpinnya aktif yaitu disini 

kepala desa maka tidak diragukan lagi semua yang dipimpinnya juga akan aktif. 

Dengan keaktifan kepala desa maka semua permasalahan yang ada di desa dapat 

terkendali. Terlihat bahwa disini kepala desa merupakan pemimpin transformatif. 

Kepala desa merupakan pemimpin yag kharismatik ini dibuktikan dengan 

pemimpin yang menjadi teladan karena menjalankan sebuah peran. Kepala desa 

dijadikan teladan karena keaktifannya dan karena keaktifannya tersebut maka 

yang dipimpinnya yaitu masyarakat desa juga ikut aktif dalam pembangunan desa.  

Kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa dibantu oleh 

perangkat desa, perangkat desa selalu tunduk kepada kekuasaan kepala desa. 

Begitu pula dengan kepala desa yang selalu didukung oleh perangkat desa. 

Namun secara struktural perangkat desa berbeda dengan desa lainnya, karena ada 

beberapa jabatan yang diisi oleh orang yang sama. Seperti jabatan bayan desa 

yang harusnya ada dua orang ternyata hanya diisi oleh satu orang dan juga 

merangkap sebagai staf umum, jabatan jogoboyo 1 yang ternyata juga merangkap 

jabatan sebagai staf pembangunan dan juga sebagai sekretaris desa karena di Desa 

Ngangkatan ini belum ada sekretaris desa, jabatan jogoboyo 2 yang merangkap 
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sebagai staf pemerintahan.  Terlihat bahwa perangkat desa  di Desa Ngangkatan 

ini merangkap jabatan dan menjalankan banyak tugas, bahkan satu orang bisa 

mendapat tiga jabatan di dalam perangkat. Perangkat desa yang harusnya diisi 

oleh banyak orang ternyata hanya diisi oleh beberapa orang saja. Dari sini terlihat 

bahwa kepala desa bukan saja mempunyai kekuasaan dalam menentukan tugas 

perangkat desa tetapi juga siapa saja yang bisa dan dapat menjadi perangkat. 

Berdasarkan wawancara dengan Adni Ghofur, kepala desa mengatur 

semua tugas perangkat yang ada di kantor desa. Ada perangkat desa yang 

melayani masyarakat, ada perangkat desa yang melayani surat-menyurat seperti 

pindah tempat, dan ada perangkat desa yang melayani pengurusan surat lainnya. 

Jadi perangkat desa mempunyai tugas masing-masing sehingga tidak ada 

pembagian tugas yang simpang siur. Ini membuktikan bahwa kepala desa sebagai 

kepala desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur pemerintahan desa yang 

dipimpinnya yang dibuktikan dengan pengaturan tugas perangkat desa yang 

sebelumnya tidak jelas. 

Pembangunan desa tidak dapat begitu saja dilepaskan dari keberadaan 

perangkat desa, tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada di 

masyarakat. Jika kepala desa mampu untuk mengarahkan kelompok-kelompok 

tersebut maka akan sangat mudah bagi kepala desa untuk mencapai tujuannya 

terutama untuk kemajuan desa.  

Menurut kepala desa bahwa pembangunan tidak dapat dilepaskan dari 

dukungan semua masyarakat desa terutama BPD, LPM dan tokoh masyarakat. 

Sejak keterpilihannya yang pertama sebagai kepala desa, kepala desa berusaha 
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melakukan pembangunan terutama pembangunan fisik. Tapi semua itu tidak akan 

terwujud jika pembangunan desa tidak didukung oleh semua pihak di desa, karena 

itu dirinya berusaha menghidupkan kembali lembaga-lembaga dan organisasi-

organisasi yang ada di desa misalnya BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, dan 

kelompok tani. Pertama-tama kepala desa mengangkat kepengurusan yang baru. 

BPD yang diketuai Sumadi, LPM dan Gapoktan yang diketuai Lasto Utomo, dan 

PKK yang diketuai Suparmi mampu bersama-sama membangun desa baik dari 

segi fisik maupun masyarakatnya di bawah kepemimpinan kepala desa saat ini. 

Kepala desa bukan hanya mempunyai kekuasan terhadap pemerintahan desa saja 

tetapi juga mempunyai pengaruh di organisasi-organisasi desa. Pengaruh adalah 

suatu tipe kekuasaan yang, jika seseorang yang dipengaruhi agar bertindak dengan 

cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun 

ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya. 

Kepala desa menunjuk ketua baru untuk BPD, LPM, PKK, kelompok tani dan 

karnag taruna agar lembaga dan organisasi ini lebih hidup dan berperan dalam 

pembangunan desa. Karena di pemerintahan sebelumnya banyak yang tidak 

berfungsi. 

 Dengan pengangkatan ketua yang kompeten dipastikan lembaga-lembaga 

dan organisasi-organisasi di desa akan mampu membawa kemajuan bagi desa. 

Bahkan PKK di Desa Ngangkatan yang diketuai oleh Suparmi merupakan Istri 

dari kepala desa dan tidak lain juga merupakan salah satu anggota DPRD 

Kabupaten Nganjuk. Namun disisi lain ternyata bukan hanya kompetennya 

seseorang saja yang menjadi pertimbangan dalam pengangkatan ketua. Dalam 
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kepemimpinannya sebagai kepala desa juga berusaha untuk menguatkan 

pengaruhnya dengan membangun jaringan baik melalui lembaga maupun 

organisasi desa.  

Lasto utomo yang memimpin lembaga desa dan organisasi desa yaitu LPM 

dan Gapoktan tidak lain merupakan suami dari salah satu perangkat desa yaitu 

Jogotirto. Terlihat bahwa dalam dua kekuatan penting di desa diketuai oleh orang 

yang sama yang tidak lain merupakan suami dari salah satu perangkat desa. Ini 

membuktikan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengarahkan kekuatan-

kekuatan politik yang ada di desa yaitu mengangkat kepengurusan yang baru, 

dengan kepengurusan yang baru ini secara tidak langsung kepala desa mampu 

mengontrol karena pada dasarnya kepengurusan tersebut diangkat oleh kepala 

desa. Apalagi jika dalam kepengurusan itu masih ada hubungan antar satu sama 

lain misalnya hubungan saudara maka akan semakin kuat dukungan kepada 

kepala desa. Terlihat bahwa kepala desa membangun jaringannya yaitu pola 

objektif ikatan yang menghubungkan individu-individu dalam suatu lembaga atau 

organisasi desa. 

Menurut Agus Pranoto, jika seorang kepala desa mampu memegang 

ketiganya itu maka dipastikan desa tersebut akan maju karena mampu 

melaksanakan pembangunan dengan baik. BPD, LPM dan tokoh masyarakat yang 

merupakan sekumpulan orang-orang berpengaruh di desa apabila ketiganya 

mampu dipegang oleh kepala desa maka dengan mudah kepala desa dapat 

mengarahkan seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut untuk melaksanakan 

pembangunan demi kemajuan desa karena kekuatan-kekuatan yang ada di desa 
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tersebut secara tidak langsung berada dalam kekuasaan kepala desa. Terlihat 

bahwa disini kepala desa berusaha untuk menstimulasi intelektual, kepala desa 

mengumpulkan ide-ide pembangunan dari masyarakat dan mendorong masyarakat 

untuk lebih kreatif. Setelah rencana pembangunan di setujui maka yang 

melaksanakan adalah masyarakat bersama LPM dan tokoh-tokoh masyarakat jadi 

kepala desa tidak ikut campur lagi. 

“Yang paling berperan di desa untuk kemajuan desa tidak kita 

pungkiri yaitu tokoh masyarakat, BPD, dan LPM. Ketiga itu, kalau 
bisa memegang ketiga itu desa pasti maju contoh pembangunan 
jembatan saya nggak akan iku cawe-cawe karena sudah ada LPM dan 
tokoh masyarakat, saya biarkan mereka bekerja penuh.”5 

 

Berdasarkan wawancara dengan Sumadi, diketahui bahwa dirinya 

menjabat sebagai ketua BPD sejak kepala desa menjabat pertama kali. BPD di 

bawah kepemimpinan Sumadi banyak mengalami kemajuan terutama peranan 

dalam pembangunan desa. BPD jauh lebih aktif dan berperan dalam setiap 

pelaksanaan pembangunan. Rapat rutin yang dilaksanakan BPD adalah dua kali 

dalam sebulan, bahkan bisa lebih ketika ada permasalahan yang penting. Rapat 

atau pertemuan yang diadakan oleh BPD terkadang juga dihadiri oleh kepala desa 

tergantung permasalahan apa yang dibahas dalam rapat tersebut. Bukan hanya 

kepala desa saja yang hadir dalam rapat BPD tersebut tetapi juga seluruh 

perangkat desa. Ini menunjukkan bahwa BPD tidak dapat dilepaskan begitu saja 

dari posisi kepala desa, selain itu Sumadi sebagai ketua BPD tidak lain merupakan 

                                                           
5 Wawancara Suparmi. Ketua PKK. Jum’at, 19-12-2014. Pukul : 09.00 WIB 
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orang yang ditunjuk oleh kepala desa jadi secara tidak langsung kekuasaan kepala 

desa terhadap BPD juga sangat besar. 

Kepala desa kepala desa dalam PKK ternyata tidak dapat dilepaskan 

begitu saja, menurut Ibu Suparmi keberadaan kepala desa dalam PKK yaitu 

sebagai pelindung. Maksud pelindung disini yaitu melindungi dan mendukung 

setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PKK. Keikutsertaan kepala desa dalam 

kegiatan PKK misalnya yaitu ikut dalam lomba 10 PKK. Terlihat bahwa PKK 

tidak dapat begitu saja terlepas dari keberaan kepala desa. 

 Adni Ghofur sebagai salah satu tokoh agama dan ditunjuk melaksanakan 

pengajian desa, perkembangan pengajian juga rutin berjalan sampai sekarang. Jadi 

tugas yang dilakukan Adni Ghofur bukan hanya mengurusi mengenai kematian 

saja tetapi juga membentuk sebuah pengajian bagi masyarakat desa. 

 Penempatan orang-orang yang kompeten dalam pemerintahan maupun 

organisasi desa akhirnya mampu membuat pemerintahan dan organisasi itu 

menjalankan tugasnya dengan baik, selain itu juga membawa kemajuan bagi 

masyarakat desa. Penunjukkan ketua dan kepengurusan kelompok tani yang baru, 

membawa perubahan terutama menuju ke arah yang lebih baik. Berdasarkan 

wawancara denga Lasto Utomo diketahui meskipun secara struktural kepala desa 

merupakan anggota tapi kedatangannya selalu diharapkan ini dibuktikan dengan 

selau diundangnya kepala desa dalam setiap kegiatan kelompok tani. 
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“Pak lurah selalu kita undang kalau ada kegiatan, kita selalu 

mengharapkan  pak kepala desa untuk hadir, tapi kalo di struktural 
kelompok tani spak lurah sebagai anggota karena itu kita undang 
sebagai anggota, pastinya selalu kita hadirkan.”6 

 

Upaya-upaya yang dilakukan kepala desa dalam mengarahkan kekuatan-

kekuatan sosial yang ada di desa yaitu dengan cara penunjukkan ketua BPD, 

LPM, PKK, dan kelompok tani yang baru. Dengan penunjukkan ketua yang baru  

ini terbukti bahwa organisasi-organisasi yang ada di desa mampu berkembang dan 

menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan sebelumnya. terutama berperan 

dalam proses-proses pembangunan desa maupun masyarakatnya. Kepala desa 

sejak menduduki jabatannya pertama kali mengatur kembali struktur 

pemerintahan maupun organisasi-organisasi desa. Bukan hanya itu saja bahkan 

perangkat desa pun mendapat tugas masing-masing sehingga tidak akan adanya 

tugas yang tumpang tindih. Terlihat bahwa kepala desa merupakan pemimpin 

transformatif, ini dapat dilihat pada ciri-ciri yaitu menstimulasi intelektual. Kepala 

desa menunjuk kepengurusan yang baru karena dikepengurusan yang lama 

kekuatan-kekuatan sosial desa sama sekali tidak berkembang. Kepengurusan yang 

baru ini terutama ketua sangat dipertimbangkan oleh kepala desa. Bahkan LPM 

dan Gapoktan Desa Ngangkatan di ketuai oleh orang yang sama. Kepala desa 

menunjuk ketua yang baru agar lembaga dan organisasi desa jauh lebih 

berkembang dan melakukan kontribusi dalam upaya pembangunan desa. Kepala 

desa juga memotivasi dan menginspirasi masyarakat desa ini dibuktikan dengan 

kepala desa yang selalu mengkomunikasikan rencana pembangunan desa secara 

                                                           
6 Wawancara Lasto Utomo. Ketua LPM dan Gapoktan. Jum’at, 19-12-2014. Pukul : 10.20 WIB 
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jelas dan mendemonstrasikan komitmen bersama lembaga serta organisasi desa 

untuk mencapai tujuan serta bersama-sama berbagi pandangan. Kepala desa selalu 

hadir dalam kegiatan musyawarah gapoktan maupun BPD, keberadaan kepala 

desa selalu diharapkan walaupun secara struktural sebagai anggota. 

Kepala desa tidak pernah terlibat konflik dengan masyarakat desa karena 

dirinya selalu berusaha untuk mengayomi. Menurutnya sekarang bukan masanya 

seorang pejabat seperti kepala desa menjadi raja, justru kepala desa harus menjadi 

pelayan masyarakat. Kalau semua pejabat termasuk kepala desa mengerti tentang 

posisi itu maka tidak akan pernah terjadi konflik atau pertentangan dengan 

masyarakat. Selama ini itulah yang dilakukan oleh kepala desa dalam memimpin 

desa, ini membuktikan bahwa dalam kemajuan desa sangat penting untuk 

mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat yang dipimpinnya 

lalu berusaha untuk merealisasikan keinginan tersebut demi masyarakat dan desa 

itu sendiri. Terlihat bagaimana kepala desa merupakan pemimpin yang 

kharismatik, kepala desa berusaha untuk mengayomi dan memberi contoh yang 

baik kepada masyarakat. Pemimpin memberi perhatian terhadap kebutuhan 

masyarakat karena itu kepala desa sebagai pejabat berkewajiban melayani 

kebutuhan masyarakat. 

“Selama saya menjabat hampir delapan tahun belum ada konflik 

dengan warga, yang penting kepala desa itu bisa mengayomi warga. 
Sekarang itu bukan eranya pejabat itu jadi raja, sekarang itu eranya 
pejabat jadi pelayan masyarakat. Kalau semua pejabat tahu diri 
tentang itu tidak akan pernah terjadi konflik dengan warga.”7 

 

                                                           
7 Wawancara Agus Pranoto. Kepala Desa. Sabtu, 20-12-2014. Pukul : 10.31 WIB 
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 Upaya yang dilakukan kepala desa dalam mengarahkan kekuatan-kekuatan 

sosial yang ada di desa ini sangatlah tepat. Dengan memilih kepengurusan baru 

terutama ketua pada BPD, LPM, Gapoktan maupun PKK maka akan semakin 

mudah bagi kepala desa untuk mengarahkan lembaga dan organisasi desa tersebut 

sehingga mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Jika kepala desa bisa 

mengontrol ketua-ketua tersebut berarti itu sama saja dengan pengikut dan 

anggota-anggotanya. Sangat penting untuk bisa mengontrol dan mengarahkan  

ketua maupun pengikut-pengikut tersebut karena pengikut atau anggota dari 

lembaga dan organisasi ini merupakan kekuatan sosial sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan. Kepala desa memang mempunyai kekuasaan dalam mengangkat 

kepengurusan pada lembaga maupun organisasi desa. Namun bukan hanya itu 

saja, kepala desa juga tidak begitu saja melupakan masyarakat desa. Terlihat ini 

merupakan ciri-ciri pemimpin transformatif yaitu menkonsiderasi individu, kepala 

desa memberi perhatian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Kepala desa 

berusaha untuk merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa 

misalnya melalui pembangun dan irigasi karena sebagian besar lahan di desa 

adalah persawahan jadi memang wajar jika irigasi merupakan menjadi salah satu 

prioritas pembangunan. Bukan hanya itu saja, karena mayoritas penduduk desa 

bermata pencaharian petani maka tidak lupa kepala desa berusaha memenuhi 

kepentingan petani dengan cara menyuplai pupuk di setiap musim tanam tiba. 

Dengan cara memenuhi kepentingan masyarakat desa maka secara tidak langsung 

kepala desa mendapat dukungan dari masyarakat juga walaupun pembangunan 
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dan suplai pupuk tidak dilakukan secara langsung olehnya tapi BPD, LPM dan 

kelompok tani tetap berada di bawah kekuasaannya.  

Terbukti dari pengakuan istri kepala desa yang tidak lain merupakan ketua 

PKK dan mantan anggota DPRD Nganjuk, selama kepala desa menjabat 

pembangunan tidak pernah terkendala. Ini karena kebutuhan masyarakat sendiri 

terpenuhi. Terutama untuk kantor desa, kantor desa yang dulu kondisinya tidak 

layak, kini telah dibangun dan ternyata merupakan kantor desa yang paling bagus 

se-Kecamatan Rejoso. Selain dari kepala desa sendiri, pembangunan desa tidak 

dapat dilepaskan dari peran 

“Kalau sebagai kepala desa itu kan ada susah senangnya, untuk periode 
pertama tidak   ada masalah dalam arti karena yang memilih masyarakat 
untuk pembangunan selama bapak menjabat itu tidak ada kendala yang 
bagaimana. Karena kebutuhan masyarakat sendiri terpenuhi, dari segi 
program selama bapak menjabat ada kemajuan contohnya 
pembangunan desa. Pembangunan desa ini yaitu misalnya 
pembangunan balai desa. Penilaian sekecamatan Rejoso ini Desa 
Ngangkatan yang paling bagus. Disamping itu saya juga waktu itu 
periode 2009-2014 menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten 
Nganjuk, untuk pembangunan perdusun atau desa itu juga sangat pesat. 
Dari gang ke gang perdusun itu ada paving, dengan keterwakilan saya 
dalam DPRD otomatis terpenuhi dalam segi pembangunan.”8 

 

Kepemimpinan politik menunjukkan kepemimpinan berlangsung dalam 

suprastruktur politik dan yang berlangsung dalam infrastruktur politik. Jadi 

suprastruktur politik sangat berkaitan dengan struktur pemerintahan mulai dari 

lembaga-lembaga negara dan juga hubungannya dengan lembaga lainnya. Yang 

termasuk dalam suprastruktur politik adalah lembaga legislatif, eksekutif, dan 

                                                           
8 Wawancara Suparmi. Ketua PKK. Jum,at, 19-12-2014. Pukul : 09.00 WIB 
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yudikatif. Lembaga ini mulai dari pusat hingga yang ada di tingkat lokal seperti 

desa. Sedangkan infrastruktur politik sangat berkaitan dengan kondisi politik yang 

berkembang di masyarakat, organisasi masyarakat dapat berupa pengelompokan 

masyarakat ke dalam berbagai organisasi dan dari berbagai organisasi ini pada 

akhirnya menjadi sebuah kekuatan sosial politik dalam masyarakat itu sendiri. 

Kepala  desa selain menjadi pemimpin formal dalam suatu pemerintahan desa 

secara tidak langsung juga menjadi pemimpin pada organisasi kemasyarakatan 

yang berkembang di masyarakat desa. Meskipun tidak menduduki jabatan 

struktural pada beberapa organisasi kemasyarakatan desa, kepala desa tetap 

mempunyai pengaruh pada organisasi-organisasi tersebut karena jabatan kepala 

desa yang dipegangnya, pengaruh yang kepala desa miliki terbukti misalnya 

dengan penunjukkan ketua pada organisasi-organisasi desa. 
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3.2 PROSES EKSTERNAL DESA 

3.2.1 Kepala Desa sebagai Pemimpin Transformatif 

Kepala desa yang telah dua periode memimpin desa ternyata juga 

tergabung ke dalam beberapa organisasi baik di tingkat kecamatan maupun 

kabupaten. Keterlibatan dalam organisasi tersebut bahkan ada yang sebelum 

menjabat sebagai kepala desa. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kepemimpinan 

politik menunjukkan kepemimpinan yang berlangsung dalam suprastruktur politik 

dan yang berlangsung dalam infrastruktur politik. Maka terlihat bahwa kepala 

desa yang tidak lain merupakan pemimpin pemerintahan desa, juga merupakan 

pemimpin pada beberapa organisasi. Organisasi-organisasi ini yaitu FKKD 

(Forum Komunikasi Kepala Desa) Kecamatan Rejoso, Parade Nusantara 

(Persatuan Rakyat Desa Nusantara) Kabupaten Nganjuk, PSSI (Persatuan Sepak 

Bola Seluruh Indonesia) Kabupaten Nganjuk, dan PBSI (Persatuan Bulu Tangkis 

Seluruh Indonesia) Kabupaten Nganjuk. 

Kepala Desa Ngangkatan tergabung dalam organisasi kepala desa tingkat 

kecamatan maupun kabupaten. Dan secara struktural menduduki jabatan, 

misalnya dalam Parade Nusantara menjabat sebagai bendahara. Parade Nusantara 

merupakan perkumpulan kepala desa, perangkat desa, mantan kepala desa dan 

tokoh masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Keterlibatan kepala desa dalam Parade 

Nusantara berjalan sampai saat ini. Di tingkat kecamatan, kepala desa tergabung 

dalam FKKD. Menurut kepala desa yang harus digalakkan adalah FKKD, karena 

FKKD di beberapa kecamatan tidak berjalan. FKKD yang berjalan hanya di 

Kecamatan Rejoso saja. 
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 “Justru saya merupakan bendahara parade nusantara, sehingga 

memang sampai saat inipun parade nusantara juga jalan. Kalau parade 
nusantara kan lingkup nya kabupaten, sedang kalau lingkup 
kecamatan yaitu FKKD (forum komunikasi kepala desa). Itu yang 
seharusnya kita galakkan, selama ini di beberapa kecamatan FKKD 
tidak jalan, tapi yang jalan hanya di Kecamatan Rejoso sini saja.”9 

  

Jika FKKD merupakan perkumpulan kepala desa yang ada di Kecamatan 

Rejoso dan diikuti oleh seluruh   kepala desa di Kecamatan Rejoso maka Parade 

Nusantara diikuti hampir 70% kepala desa yang ada di Kabupaten Nganjuk. 

Kepala desa merupakan satu-satunya orang yang tergabung dalam PSSI dan PBSI 

dari Kecamatan Rejoso. 

Menurut Hendrawan, sosok kepala desa dalam FKKD merupakan orang 

yang aktif. Terutama ketika ada suatu permasalahan yang menyangkut desa-desa 

di Kecamatan Rejoso maka Agus Pranoto akan turut serta memberikan sebuah 

pendapat agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan 

secepatnya.  

Berdasarkan wawancara dengan Edi Santoso, kinerja kepala desa selama 

menjabat sebagai bendahara Parade Nusantara terbilang bagus. Kepala desa 

menjalankan tugasnya sebagai bendahara dengan baik. Namun bukan hanya itu 

saja, kepala desa juga banyak terlibat dalam hal berkomunikasi dan membesarkan 

Parade Nusantara di Nganjuk. Terlihat ciri-ciri kepemimpinan transformatif yaitu 

bahwa kepala desa memotivasi dan menginspirasi orang lain. Kepala desa ikut 

serta dalam membesarkan parade nusantara di Nganjuk melalui 

                                                           
9 Wawancara Agus Pranoto. Kepala desa. Sabtu, 20-12-2014. Pukul : 10.31 WIB 
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mengkomunikasikan dan menarik orang lain untuk bergabung dengan parade 

nusantara. Terlihat disini selain menjalankan tugas sebagai bendahara Parade 

Nusantara ternyata kepala desa juga berperan dalam membesarkan Parade 

Nusantara di Nganjuk. Dalam upaya membesarkan Parade Nusantara di Nganjuk 

ini juga tidak terlepas dari jabatan Kepala Desa Ngangkatan yang sekarang 

dipegangnya. Karena jabatan kepala desa maka semakin mudah untuk 

berkomunikasi terutama sesama kepala desa dan mengarahkan kepala-kepala desa 

ini untuk ikut serta membesarkan Parade Nusantara di Nganjuk. 

 Selain menjabat sebagai bendahara dan ikut serta dalam membesarkan 

Parade Nusantara di Nganjuk ternyata selama ini kepala desa juga mampu untuk 

berfikir dan mengakomodir kepentingan masyarakat desa khususnya yang ada di 

wilayah Nganjuk utara agar kepentingan-kepentingan masyarakat itu mampu 

diperjuangkan oleh Parade Nusantara. Ciri-ciri kepemimpinan transformatif yang 

terlihat dari tindakan kepala desa yaitu konsiderasi individu, jadi disini pemimpin 

memberi perhatian terhadap kebutuhan dan pengembangan potensi pengikutnya. 

Pemimpin mengakomodir kebutuhan pengikutnya agar dapat terealisasi. 

Pemimpin berinteraksi dengan yang dipimpinnya lebih kepada hubungan yag 

mendorong dan pemimpin memberikan perhatian kepada individu. Terlihat kepala 

desa Ngangkatan yang juga sebagai bendahara parade nusantara dan merupakan 

satu-satunya pengurus parade nusantara di wilayah Nganjuk utara selalu berfikir 

dan mengakomodir kepentingan masyarakat desa disana. Ini tidak dapat 

dilepaskan dari jabatan kepala desa yang sedang dijabatnya.  
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Keterlibatan kepala desa dalam organisasi ternyata bukan hanya pada 

Parade Nusantara dan FKKD, tetapi  juga dalam PBSI Nganjuk dan PSSI 

Nganjuk. Menurut pengakuan kepala desa, dirinya sudah sejak lama tergabung 

dengan dua organisasi keolahragaan ini. Dalam PBSI sudah tujuh tahun tergabung 

dan PSSI sudah lima tahun tergabung. Dalam organisasi keolahragaan ini kepala 

desa sama-sama menduduki jabatan penting. Di PSSI menduduki jabatan sebagai 

bendahara dan di PSSI Nganjuk menduduki jabatan sebagai wakil ketua. 

Berdasarkan wawancara dengan Suyanto, diketahui bahwa kepala desa yang 

menduduki jabatan sebagai bendahara PSSI selama ini memang benar-benar 

mampu menjalankan tugasnya. Selain itu selama menjadi berada di PSSI kepala 

desa juga selalu mendukung semua kegiatan PSSI terutama ketika diadakannya 

turnamen sepak bola. 

Disamping kemampuannya ternyata kepala desa juga merupakan orang 

yang mengerti sepak bola karena sejak kecil memang menyenangi sepak bola. 

Bahkan ketika menjabat sebagai bendahara PSSI ini selain mampu menjalankan 

tugas bendahara dengan baik, ternyata sosok kepala desa merupakan sosok yang 

mampu mengayomi dan mengatur pengurus maupun anggota lain serta mampu 

mengatasi permasalahan-permasalahan dan perbedaan pendapat yang ada di PSSI 

sendiri. 

Kepala desa selain menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa di 

Ngangkatan ternyata juga tergabung dalam beberapa organisasi. Organisasi ini 

ada di tingkat kecamatan maupu kabupaten. Bukan hanya sekedar bergabung, 

namun kepala desa juga menduduki jabatan penting di organisasi tersebut. Di 
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Parade Nusantara sebagai bendahara, PSSI sebagai bendahara dan PBSI sebagai 

wakil ketua. Kepala desa bukan saja menjadi pemimpin dalam suprastruktur 

politik yaitu pemerintahan desa namun juga pada infrastruktur politik yang 

berbentuk kelompok-kelompok strategis. 

Kelompok strategis terdiri dari individu-individu yang terikat oleh suatu 

kepentingan yakni melindungi atau memperluas hasil yang diambil bersama. Hasil 

aproriasi ini tidak hanya berbentuk harta benda, melainkan juga berupa 

kekuasaan, prestise, ilmu pengetahuan atau tujuan. Parade Nusantara, FKKD, 

PSSI dan PBSI merupakan salah satu bentuk kelompok strategis. Dimana 

individu-individu yang ada di dalamnya terikat oleh suatu kepentingan. Parade 

Nusantara yang merupakan perkumpulan kepala desa, perangkat desa, mantan 

kepala desa dan tokoh masyarakat bertujuan untuk mempererat persatuan dan 

kesatuan seluruh masyarakat di Nganjuk, sedangkan PSSI bertujuan untuk 

mengembangkan sepak bola di Nganjuk agar lebih baik dan lebih maju. Jadi 

individu-individu dalam kelompok strategis tersebut terikat oleh suatu 

kepentingan dan tujuan yang sama. 

Kepala desa dengan kemampuannya mampu menjadi pemimpin formal di 

Desa Ngangkatan dan juga menjadi pemimpin dalam beberapa kelompok 

strategis. Menurut James MacGregor Burns bahwa kepemimpinan pada dasarnya 

dibagi menjadi 2 yaitu kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan 

transformatif. Kepemimpinan transaksional yaitu kepemimpinan dimana semua 

hal yang dilakukan oleh pemimpin dengan pihak lain bertujuan untuk pertukaran 

nilai yang penting. Pertukaran ini mencangkup bidang-bidang politik seperti suara 
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dan kekuasaan, bidang-bidang ekonomi seperti uang, bidang-bidang psikologi 

seperti kesediaan mendengarkan keluhan orang lain Pemimpin melakukan 

pendekatan dengan yang dipimpinnya melalui cara menukar sesuatu untuk sesuatu 

yang lain misalnya menukar pekerjaan dengan suara, subsidi untuk kontribusi 

kampanye. Sedangkan kepemimpinan transformatif yaitu kepemimpinan dimana 

semua hal yang dilakukan oleh pemimpin dengan pihak lain bertujuan 

mengangkat ke tingkat moral, motivasi dan kegiatan yang lebih tinggi. Sumber 

kekuasaan yang dimiliki tidak untuk tawar-menawar tetapi digunakan bersama 

untuk mencapai tujuan bersama-sama. Pemimpin transformatif menghargai dan 

mengeksploitasi keberadaan kebutuhan serta keinginan pengikutnya.  

Beberapa yang dilakukan oleh kepala desa dalam beberapa organisasi 

maka dapat dilihat bahwa merupakan pemimpin transformatif. Ciri-ciri 

kepemimpinan transformatif yaitu pemimpin kharismatik, motivasi yang 

menginspirasi, stimulasi intelektual, dan konsiderasi individu. Ini dibuktikan 

dengan kepala desa yang juga turut serta dalam membesarkan nama Parade 

Nusantara. Dengan jabatannya sebagai Kepala Desa Ngangkatan, semakin mudah 

dalam berkomunikasi terutama dengan sesama kepala desa lain untuk ikut serta 

membesarkan Parade Nusantara. Jadi jabatan kepala desa yang dijabat 

berpengaruh dalam membesarkan Parade Nusantara. Hubungan yang dilakukan 

oleh kepala desa dengan pihak lain termasuk kepala desa lain adalah untuk 

mengembangkan Parade Nusantara menjadi lebih besar baik dari segi pengikutnya 

maupun kegiatannya. Kepala desa berusaha mengajak agar tergabung dalam 
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Parade Nusantara. Ini merupakan salah satu ciri-ciri pemimpin transformatif yang 

lain yaitu mengajak semua orang menjadi pengikutnya. 

Di Parade Nusantara sendiri kepala desa mempunyai pengaruh yang besar, 

selain memegang jabatan sebagai bendahara juga mempunyai kemampuan dalam 

mengakomodir kepentingan-kepentingan di wilayah Nganjuk utara, karena dari 

pengurus-pengurus Parade Nusantara hanya dirinya yang berasal dari wilayah 

Nganjuk utara. Ini seperti diungkapkan oleh James MacGregor Burns bahwa 

pemimpin transformatif menghargai dan mengeksploitasi keberadaan kebutuhan 

serta keinginan pengikutnya, mencoba membuat kepuasan yang tinggi atas 

kebutuhan pengikutnya, sumber kekuasaan yang dimiliki tidak untuk tawar-

menawar tetapi digunakan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal 

ini, basis kekuasaan digunakan untuk mendukung dalam pencapaian tujuan. 

Kepala desa berusaha mengakomodir kepentingan-kepentingan anggota Parade 

Nusantara di wilayah Nganjuk utara sehingga mampu diperjuangkan dan 

direalisasikan oleh Parade Nusantara. Kepentingan-kepentingan anggota Parade 

Nusantara khususnya di wilayah Nganjuk utara diakomodir oleh kepala desa dan 

diusahakan untuk terealisasi. Kepentingan-kepentingan ini tidak lain juga 

merupakan tujuan Parade Nusantara. Terlihat bahwa kepala desa berusaha untuk 

membuat anggota Parade Nusantara merasa puas dengan terpenuhinya 

kepentingan mereka.  

Kepala desa di  PSSI selain menjabat sebagai bendahara ternyata juga 

merupakan orang yang selalu mendukung PSSI, mampu dalam mengayomi, 

mengatur, dan menyelesaikan silang pendapat baik antar pengurus maupun 
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anggota PSSI lainnya. Seringnya rapat pengurus maka wajar jika terjadi selisih 

pendapat dan kepala desa mampu untuk mengatasi silang pendapat tersebut.  

 James MacGregor Burns mengungkapkan bahwa pemimpin transformatif 

membuat dirinya membangun hubungan yang dinamis dengan pengikutnya, 

dimana pengikutnya akan merasa nyaman dan lebih aktif dengan hubungan 

tersebut. Kepala desa dalam PSSI merupakan pemimpin transformatif. Kepala 

desa berusaha untuk mengayomi dan mengatur anggota PSSI lainnya juga 

berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi PSSI. Kepala desa 

berusaha untuk membangun hubungan yang dinamis dengan pengurus maupun 

anggota PSSI lainnya agar dalam PSSI sendiri terjadi hubungan yang nyaman 

antara pemimpin dan yang dipimpinnya. 

Bergabungnya  kepala desa dalam Parade Nusantara, FKKD, PBSI, dan 

PSSI ternyata sama sekali tidak menganggu tugasnya sebagai Kepala Desa 

Ngangkatan. Tugas sebagai kepala desa tidak terikat waktu, dalam artian bisa 

kapan saja tidak seperti pegawai negeri yang terikat jam kerja. Kepala desa 

bekerja selama dua puluh empat jam untuk melayani masyarakat dan dalam dua 

puluh empat jam itu kepala desa dibantu oleh perangkat desa, jadi bila kepala desa 

ada kegiatan di PSSI maupun PBSI bisa mendelegasikan tugas kepada perangkat 

desa lainnya, misalnya jika ada rapat yang tidak terlalu penting maka akan 

mengutus sekretaris desa untuk mewakili dirinya dalam rapat tersebut. Terlihat 

bahwa keterlibatannya dalam berbagai organisasi sama sekali tidak menganggu 

tugasnya sebagai kepala desa, justru keduanya saling seimbang sehingga kedua 

tugas tersebut sama-sama berjalan. Kepala desa mempunyai kekuasaan, 
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kekuasaan dapat diartikan jika pemegang kekuasaan mempengaruhi orang lain. 

Kepala desa memiliki kekuasaan untuk mendelegasikan tugas-tugas kepada 

perangkat ketika dalam kondisi sibuk. Kepala desa sebagai pemimpin 

pemerintahan desa mempunyai kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan 

desa dan perangkat desa.  Perangkat desa berada di bawah kekuasaan kepala desa 

maka dari itu perangkat desa selalu melaksanakan apa yang menjadi perintah 

kepala desa. 

“Kepala desa itu jam kerjanya tidak sebagai pegawai negeri, kepala 
desa itu jam kerjanya dua puluh empat jam sedangkan dua puluh 
empat jam itu kita punya perangkat bilamana ada kegiatan di PSSI 
maupun PBSI saya bisa mendelegasikan tugas saya kepada perangkat 
saya artinya jika ada rapat yang tidak terlalu penting, saya bisa 
mengutus sekretaris saya mewakili.”10 

  

Berdasarkan wawancara dengan kepala desa, keterlibatannya di berbagai 

organisasi di tingkat kabupaten maupun kecamatan ternyata hal itu juga menarik 

dan membawa nama Desa Ngangkatan yang dipimpinnya. Hal ini setidaknya 

karena kepala desa mewakili atas nama desa. Bahkan kepala desa mengakui 

bahwa boleh dikatakan Desa Ngangkatan menjadi terkenal karena bergabungnya 

dirinya diberbagai organisasi terutama organisasi yang berada di lingkup 

kabupaten.  

 

 

 

                                                           
10 Wawancara Agus Pranoto. Kepala Desa. Sabtu, 20-12-2014. Pukul : 10.31 WIB 
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 “Dampaknya desa saya Ngangkatan itu bisa tertarik dan mendapatkan 
nama di Kabupaten Nganjuk karena minimal saya mewakili atas nama 
kepala desa Ngangkatan. Sehingga nama desa akan tertarik dengan 
sendirinya seiring dengan bergabungnya saya. Boleh dikatakan desa 
terkenal dengan bergabungnya saya di lingkup organisasi 
kabupaten.”11 

 

Bergabungnya kepala desa ke dalam berbagai organisasi di tingkat 

kabupaten dan kecamatan selain membawa dampak terbawanya nama desa 

ternyata juga membawa dampak positif yang lain. Berdasarkan wawancara 

dengan Agus Pranoto dampak lain yang dirasakan dengan bergabungnya dalam 

berbagai organisasi terutama parade nusantara dan FKKD, yaitu untuk 

mempererat persaudaraan diantara kepala desa itu sendiri.  

“Mempererat persaudaraan di antara kepala desa jelas, bilamana 
terjadi konflik antara desa yang satu dengan desa yang lain kita 
minimal bisa mempersatukan kembali karena saling kenal. Jadi tidak 
ada tendensi lain, motivasinya untuk menyatukan kepala desa di 
Nganjuk.”12 

 

Apabila ada hubungan yang baik antar kepala desa maka kalau terjadi 

konflik antara desa yang dipimpinnya dengan desa lain akan cepat terselesaikan 

karena minimal mereka saling kenal dan lebih mudah untuk menyelesaikan 

konflik dan mempersatukan kembali. Bergabungnya kepala desa dalam organisasi 

Parade Nusantara maupun FKKD tidak lain termotivasi untuk menyatukan kepala 

desa yang ada di Kabupaten Nganjuk khususnya di Kecamatan Rejoso sendiri. 

                                                           
11 Wawancara Agus Pranoto. Kepala Desa. Sabtu, 20-12-2014. Pukul : 10.31 WIB 

12  Wawancara Agus Pranoto. Kepala Desa. Sabtu, 20-12-2014. Pukul : 10.31 WIB 
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