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Abstract 

 

The head of village is the main focus for the successful development of the village. Moreover, Law no. 6/2014 on the 

Village in general places the village head as the spearhead of village development. This article examines three 

important matters, namely the ideal of the village head as a foundation leader in the village, the configuration of 

village political forces and five prescriptions for the village head. Using methodological techniques in the form of a 

reflection of experience, the author attempts to assemble pieces of village head experience throughout East Java 

into a systematic article. The conclusion of this article recommends five prescriptions for the village head in relation 

to the implementation of the Village Law. 
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Abstrak 

 

Kepala desa merupakan subjek tumpuan utama bagi keberhasilan pembangunan di desa. Terlebih UU No. 6/2014 

tentang Desa secara umum menempatkan kepala desa sebagai ujung tombak pembangunan desa. Artikel ini 

mengkaji tiga hal penting, yaitu idealisasi kepala desa sebagai pemimpin tumpuan di desa, konfigurasi kekuatan-

kekuatan politik di desa dan lima langkah preskripsi bagi kepala desa. Menggunakan teknik metodologi berupa 

refleksi pengalaman, penulis berikhtiar merangkai serpihan pengalaman-pengalaman kepala desa di seluruh Jawa 

Timur menjadi artikel yang tersistematis. Kesimpulan artikel ini merekomendasikan lima preskripsi bagi kepala desa 

kaitannya dengan implementasi UU Desa 

 

Kata Kunci : idealisasi, kepemimpinan, konfigurasi politik lokal 

 

 

Pendahuluan 

 

Perkembangan desa, kaitannya dengan 

struktur kekuasaan yang lain seperti kota 

maupun negara, dari waktu ke waktu 

memperlihatkan hubungan pasang-surut 

yang kiranya menarik untuk selalu 

direfleksikan. Secara kelembagaan posisi 

desa telah menemukan kekuatan dan 

signifikansi, khususnya bagi upaya untuk 

akselerasi pembangunan melalui UU No. 

6/2014 tentang Desa menuju idealisasi desa 

yang mandiri, sejahtera dan partisipatoris. 

Namun demikian, menilik kondisi riil di 

desa saat ini, terdapat kompleksitas yang 

kiranya memerlukan langkah-langkah 

strategis dan hati-hati dari para pemangku 

kewenangan dari level pusat hingga ke level 

desa itu sendiri, bahkan hingga di bawah 

struktur kelembagaan desa seperti Rukun 

Warga (RW) maupun Rukun Tetangga (RT). 

Kompleksitas tersebut meliputi berbagai hal, 
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diantaranya perihal kewenangan desa, 

anggaran desa, prosedur perencanaan, proses 

implementasi pembangunan, 

pertanggungjawaban, persoalan kapasitas 

maupun gaya kepemimpinan kepala desa 

hingga persoalan-persoalan lain yang secara 

legal terkadang sulit untuk diregulasi seperti 

momentum pertarungan politik dari level 

pusat hingga ke level desa yang kerap 

mempersinggungkan berbagai kekuatan 

politik termasuk kepala desa dan persoalan-

persoalan lain. 

Diantara kompleksitas kondisi riil di desa 

itu, bagian (chapter) ini berikhtiar 

memfokuskan pembahasan pada sosok 

kepala desa sendiri sebagai subjek utama 

yang sangat menentukan keberhasilan 

pembangunan di desa. Tentu saja, bagian ini 

tidak bermaksud menyediakan pedoman 

baku dan kaku (saklek) bagi kepala desa 

untuk diterapkan melainkan berupaya 

menjembatani secara reflektif antara 

idealisasi sosok kepala desa sebagai 

pemimpin dengan kepala desa sebagai salah 

satu kekuatan politik riil yang berhimpit-

singgungan dengan kekuatan-kekuatan 

politik lain. 

 

Rumusan Permasalahan 

Secara garis besar, bagian ini 

mendeskripsikan tiga sub-tema besar, yaitu: 

(a) idealisasi kepala desa sebagai pemimpin 

utama di desa; (b) identifikasi kekuatan-

kekuatan politik di desa, termasuk 

mencakup situasi-situasi awal pada saat 

kontestasi kekuatan melalui pemilihan 

kepala desa yang tidak jarang berdampak 

pada pembelahan kelompok-kelompok 

masyarakat pendukung masing-masing 

kandidat; dan (c) preskripsi lima langkah 

kepala desa untuk merengkuh kembali 

kekuatan-kekuatan politik yang terpencar 

pasca pemilihan kepala desa, hingga 

mengenali potensi politik berbagai kekuatan 

tersebut untuk ditempatkan pada posisi-

posisi setrategis dalam proses 

pengembangan desa. Pada akhir bagian ini, 

dibentangkan sejumlah pertanyaan reflektif 

untuk sekedar direnungkan oleh para 

pembaca budiman sehingga tema pada 

bagian ini tidak berhenti dan dapat 

berkembang terus mengikuti kompleksitas 

keberadaan desa di masa mendatang. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan teknik metodologi berupa 

refleksi pengalaman (Merriam, Sharan B., 

2015). Penulis berikhtiar merangkai 

serpihan pengalaman-pengalaman seluruh 

kepala desa di Jawa Timur yang terekam 

dalam wawancara mendalam (indepth 

interview), interaksi di dalam kelas hingga 

dokumentasi foto dan gambar menjadi 

artikel yang tersistematis (Lune, Howard, 

2016). 

 

Hasil 

Idealisasi Kepala Desa: Dari 

Dilema Menuju Keselarasan 

Kepala desa merupakan pemimpin utama 

dalam berbagai bidang kehidupan 

masyarakat di desa. Berbeda dengan kepala 

daerah maupun presiden – walau ketiganya 

mencakup lintas bidang kehidupan 

masyarakat – posisi sentral kepala desa itu 

berhubungan secara langsung dengan 

masyarakat sehari-hari sekaligus kepala desa 

berada di tengah-tengah dan membaur 

dengan masyarakat. Kekhasan posisi kepala 

desa sebagai pemimpin masyarakat secara 

langsung itu menjadikan sosok kepala desa 

dituntut memiliki kemampuan pemikiran 

dan tindakan yang jeli, hati-hati dengan 

tetap memfokuskan diri pada tujuan yang 

hendak dicapai. Pentingnya posisi kepala 

desa sebagai pemimpin masyarakat secara 

langsung itu, dalam banyak kesempatan 
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diungkapkan oleh kepala desa dengan istilah 

kepala desa sebagai ujung tombak, ujung 

tembak dan ujung tombok. 

Istilah ujung tombak dimaknai sebagai 

penentu berhasil atau tidaknya 

pembangunan yang diupayakan oleh 

pemerintah dari level pusat hingga daerah. 

Kepala desa sebagai pemimpin di level 

paling mikro, tentu saja turut serta dalam 

implementasi pembangunan secara 

keseluruhan. Lebih lanjut, ujung tembak 

mengandaikan bahwa apapun masalah yang 

menghimpit masyarakat, entah itu 

disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat 

hingga daerah maupun masalah yang 

muncul diantara masyarakat sendiri (seperti 

sengketa lahan, gesekan fisik maupun 

psikologis, pencurian, perselingkuhan, dan 

lain-lain) memposisikan kepala desa sebagai 

“obat” atau “jalan keluar” atau setidaknya 

“tempat mengadu” dari segala masalah 

tersebut. Persoalannya, apabila terdapat 

kebijakan atau suatu hal lain yang tidak 

sesuai dengan keinginan masyarakat, maka 

kepala desa kerap dijadikan sebagai ujung 

tembak bulan-bulanan warga. Sedangkan 

ujung tombok dimaknai bahwa kepala desa 

memiliki sumberdaya dan sumberdana yang 

berlimpah sehingga apapun kegiatan yang 

sedang dilakukan/menimpa masyarakat 

(seperti kelahiran, pernikahan, kematian, 

bencana alam, kerusakan fasilitas umum, 

dan lain-lain) maka kepala desa hendaknya 

dapat turut berpartisipasi dalam 

menyumbangkan sumberdaya berikut 

sumberdananya. 

Kendati demikian, istilah ujung tombok ini 

menjadi persoalan tersendiri manakala 

partisipasi sumberdaya/dana kepala desa 

tersebut tidak dapat diadministrasikan 

pertanggung-jawabannya karena ketiadaan 

nomenklatur administratif, kebutuhan 

masyarakat atas sumbangan kepala desa 

yang bergantian dan tidak habis-habisnya 

maupun jumlah uang/materi yang sifatnya 

pecahan (kecil-kecil) dan terlalu banyak 

untuk dicatat satu persatu. Yang terakhir ini 

kerap bercampur antara uang pribadi dengan 

uang desa. Dilema yang mengemuka di 

benak kepala desa biasanya berkutat pada 

bagaimana mendamaikan antara tuntutan 

administratif dan transparansi anggaran 

dengan dimensi kultural masyarakat yang 

tidak jarang berjarak dengan tuntutan 

administratif itu. Dimensi kultural tersebut 

seperti aspek kepantasan bagi kepala desa 

untuk responsif menyumbang apapun bagi 

kegiatan yang dilakukan/menimpa 

warganya. Akan menjadi bahan gunjingan 

(rasan-rasan) bagi warganya apabila kepala 

desa tidak menyumbang hanya karena tidak 

terdapat pagu/nomenklatur dalam aturan 

penggunaan dana. Sedangkan apabila kepala 

desa  menyumbang dengan dana pribadi, 

jumlah yang harus ia tanggung menjadi 

tidak mencukupi karena terlalu banyak dan 

seringnya kebutuhan masyarakat atas 

sumbangan-sumbangan tersebut. 

Istilah ujung tombak, ujung tembak, ujung 

tombok itu secara tidak langsung 

menggambarkan betapa secara riil posisi 

kepala desa menjadi kurang memadai 

apabila hanya dipahami dan dituntut 

sebagaimana tertuang dalam aturan-aturan 

formal-administratif. Di sinilah salah satu 

inti permasalahan yang hendak direfleksikan 

dalam tema bahasan ini. Artinya, terdapat 

banyak hal teknis dalam kehidupan riil 

kepala desa sehari-hari yang berjarak 

dengan aturan-aturan normatif/ideal. Namun 

demikian, bukan pula berarti bahwa praktik 

penyelenggaraan pemerintahan desa secara 

riil itu lantas diafirmasi (dibenarkan) secara 

keseluruhan walaupun barangkali terdapat 

sebagian praktik-praktik kebiasaan yang 

dianggap lazim kendati secara aturan 

potensial bermasalah. Upaya untuk 

menyelaraskan aturan dan prinsip normatif 

dengan praktik riil yang dianggap lazim 

sangatlah penting sehingga sosok kepala 

desa tidak digambarkan seperti koboi yang 

bisa tembak sana tembak sini tanpa 
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mengindahkan aturan main, atau sebaliknya, 

terlalu kaku berpatokan pada aturan hingga 

dalam banyak kasus justru menjadi bulan-

bulanan masyarakatnya. 

Lebih lanjut, kepala desa dalam konteks UU 

No. 6/2014 memiliki posisi dan kewenangan 

strategis yang jauh lebih besar dibanding 

dalam peraturan perundangan sebelumnya. 

Posisi dan kewenangan strategis itu, tentu 

saja berkonsekuensi pada tanggung-jawab 

yang juga lebih besar. Dalam praktiknya, 

bahkan kepala desa dapat dibilang memiliki 

jam kerja 24 jam karena harus mengurusi 

berbagai hal yang berkaitan dengan 

warganya. Seorang kepala desa, misalnya, 

tidak dapat tidur dengan lelap tanpa ambil 

pusing ketika ada seorang warganya yang 

pada tengah malam atau dini hari mengetuk 

pintu minta tolong kepala desa untuk 

membantu menangani pencurian sapi di 

rumahnya, atau masalah-masalah lain. 

Secara legal-normatif, perihal kepala desa 

diatur secara detail dalam beberapa pasal 

dalam UU No. 6/2014. Dimulai dengan 

kewenangan desa yang tertuang dalam Pasal 

18, meliputi empat bidang, yaitu: (a) 

penyelenggaraan pemerintahan desa; (b) 

pelaksanaan pembangunan desa; (c) 

pembinaan kemasyarakatan desa; dan (d) 

pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat-

istiadat desa. Empat bidang kewenangan itu 

ditumpukan kepada kepala desa (ditegaskan 

kembali dalam Pasal 26 ayat 1, berikut lima 

belas kewenangan turunan kepala desa 

dalam ayat 2) sebagai subjek utama 

pemerintah desa dengan dibantu oleh 

perangkat desa (Pasal 23 dan Pasal 25). 

Di samping itu, kepala desa memiliki lima 

hak dan enam belas kewajiban yang juga 

tertuang dalam Pasal 26 ayat 3 (perihal hak) 

dan ayat 4 (perihal kewajiban). Disamping 

enam belas kewajiban sebagaimana tertuang 

dalam Pasal 26 ayat 4, terdapat empat 

kewajiban administratif menyangkut 

pelaporan yang tertuang dalam Pasal 27. 

Berikutnya, terdapat dua belas larangan bagi 

kepala desa – termasuk menjadi pengurus 

suatu partai politik atau merangkap jabatan 

sebagai ketua/anggota BPD, DPR maupun 

DPRD – yang tertuang dalam Pasal 29. 

Dengan segala atribut yang melekat dalam 

diri seorang kepala desa (4+15 kewenangan 

kepala desa, 5 hak, 16 kewajiban, 4 

kewajiban pelaporan, dan 12 larangan bagi 

kepala desa) diharapkan dapat diselaraskan 

dengan gaya kepemimpinan seorang kepala 

desa maupun karakter masyarakat di desa 

yang dipimpin. Dalam hal gaya 

kepemimpinan, seorang kepala desa tidak 

akan efektif menunaikan kewenangannya 

apabila menerapkan gaya kepemimpinan 

otokratik
1
 – walaupun kepala desa memiliki 

peluang untuk itu karena diatur dalam Pasal 

26 ayat 3 perihal penetapan Perdes maupun 

kewenangan kepala desa yang kini menjadi 

jauh lebih besar – di tengah masyarakat 

yang memiliki kesadaran dan partisipasi 

yang tinggi. Tentu saja ia akan dikritik 

bahkan dihujat masyarakatnya apabila 

memutuskan atau melaksanakan program-

programnya secara sepihak tanpa melibatkan 

masyarakat. Kepala desa tersebut hendaknya 

memusyawarahkan dengan masyarakat 

perihal rencana maupun implementasi 

program di desa ataupun dalam menetapkan 

Peraturan Desa (Perdes). 

Sebaliknya, dalam suatu masyarakat yang 

berkarakter pasif-apatis, gaya kepemimpinan 

demokratis
2
 maupun laissez faire

3
 tidak 

                                                 
1
 Gaya kepemimpinan otokratik dimaknai sebagai 

gaya kepemimpinan yang sangat bertumpu pada 

sosok pemimpin dalam pengambilan keputusan 

maupun pelaksanaannya. Gaya kepemimpinan ini 

mengandaikan peran dan pengaruh pemimpin yang 

sangat kuat, kepemimpinan terpusat dan kepatuhan 

bawahan yang tinggi. 

2
Gaya kepemimpinan demokratis dimaknai sebagai 

gaya kepemimpinan yang melibatkan partisipasi 

masyarakat secara luas dalam pengambilan maupun 

pelaksanaan keputusan. Gaya kepemimpinan ini 
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akan efektif. Masyarakat berkarakter pasif-

apatis memerlukan sosok pemimpin yang 

tegas, memberi contoh yang kongkrit 

dengan menangani langsung persoalan 

teknis di lapangan dan mampu 

mempertimbangkan plus-minus dalam 

pengambilan keputusan bagi masyarakatnya 

tanpa harus berlama-lama menunggu 

partisipasi masyarakat secara luas karena toh 

sudah diupayakan untuk membuka 

partisipasi masyarakat secara luas namun 

masih saja sedikit partisipasi yang muncul. 

Dalam praktik gaya kepemimpinan 

otokratik, kepala desa memang terkesan 

cenderung sepihak dalam menjalankan 

kewenangannya, namun hendaknya ia tidak 

menerapkan gaya kepemimpinan itu tanpa 

prasyarat-prasyarat kondisi masyarakat yang 

pasif, apatis, masa bodoh dan individual. 

Pun, hendaknya dilakukan upaya-upaya 

untuk melibatkan masyarakat secara luas 

terlebih dahulu. Di samping itu, apabila 

kondisi masyarakat sudah mulai nampak dan 

tumbuh tingkat kesadaran dan 

partisipasinya, gaya kepemimpinan otokratik 

                                                                         
mengandaikan peran masyarakat yang tidak kalah 

besar dibanding pemimpin, dengan tanpa 

menegasikan peran dan pengaruh pemimpin itu 

sendiri. Artinya, pemimpin dalam model gaya 

kepemimpinan ini menyediakan rambu-rambu aturan, 

memfasilitasi proses pengambilan keputusan, namun 

pada akhirnya pemimpin yang menetapkan keputusan 

setelah melalui proses musyawarah atau partisipasi 

masyarakat. Pemimpin juga bertanggungjawab atas 

keputusan yang ditetapkan itu.  

3
Gaya kepemimpinan laissez faire dimaknai sebagai 

gaya kepemimpinan yang memposisikan kesetaraan 

diantara pemimpin dan anggotanya (masyarakat) 

dalam proses pengambilan keputusan maupun 

pelaksanaannya. Keputusan yang diambil ditetapkan 

dan dipertanggung-jawabkan secara bersama-sama 

(baik oleh pemimpin maupun anggota), dan tidak 

menutup kemungkinan menghasilkan keputusan yang 

berbeda-beda diantara pemimpin maupun para 

anggotanya. Pemimpin dalam model gaya 

kepemimpinan ini berperan menyelaraskan 

keputusan-keputusan yang diambil sehingga tidak 

berbenturan antara satu dengan yang lain. 

hendaknya diubah menjadi gaya 

kepemimpinan demokratis. 

Dalam menjalankan perannya, kepala desa 

dituntut memahami banyak hal dari aturan-

aturan normatif-legal hingga kondisi riil 

masyarakatnya. Dalam konteks demikian, 

kepala desa diharapkan bersedia untuk terus 

belajar, tidak sungkan bertanya kepada 

orang-orang yang lebih paham termasuk 

warganya sendiri hingga menyewa (hire) 

tenaga ahli untuk memecahkan persoalan-

persoalan di desanya apabila dirasakan ia 

tidak mampu/menguasai sesuatu 

hal.
4
Artinya, kepala desa memang bukanlah 

superman yang memahami segala hal dan 

mampu melakukan segala hal. Namun 

sebaliknya, kepala desa juga bukan seorang 

bos yang hanya bisa berpangku tangan 

(ongkang-ongkang) dan menyerahkan segala 

sesuatunya kepada sekretaris maupun 

perangkat desanya. Kepala desa, dalam hal 

ini, hendaknya mampu menyeimbangkan 

antara otoritas yang dimiliki dengan 

tanggung-jawab dalam menjalankan 

kewenangannya itu. 

Alhasil, sosok kepala desa idealnya mampu 

menyelaraskan antara aturan-legal dengan 

kondisi riil di masyarakat, mampu membagi 

tugas diantara perangkat dan warga desa, 

bersedia untuk terus belajar, berhati-hati 

tanpa harus berlama-lama dalam mengambil 

keputusan/tindakan, memberikan 

                                                 
4
Untuk yang terakhir ini, kepala desa hendaknya 

berhati-hati. Menyewa tenaga ahli bukan berarti 

menyerahkan segala sesuatunya terkait urusan desa 

kepada tenaga ahli sehingga kepala desa hanya terima 

bersih hasilnya. Praktik terima bersih itu populer 

disebut dengan istilah “menjahitkan” (njahitno). 

Menyewa tenaga ahli di sini diartikan bahwa kepala 

desa hendaknya memahami substansi suatu 

urusan/persoalan, namun terdapat teknis-teknis detail 

yang harus ditangani oleh ahli karena di luar 

kemampuannya, misalnya mendesain dan 

membangun jembatan, merancang Perdes, atau 

membuat laporan keuangan. Ketika diminta 

pertanggung-jawaban atas urusan/persoalan itu ia 

mampu menjelaskan dengan baik dan transparan. 
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contoh/teladan dengan aksi langsung di 

lapangan hingga memetakan dan merangkul 

segala kekuatan dan sumberdaya di 

masyarakat untuk kemudian diposisikan 

secara sesuai antara kompetensi, kapasitas 

dengan program-program strategis di desa. 

Lebih luas, kepala desa merupakan 

pelaksana mandat dari masyarakat sebagai 

hasil dari proses pemilihan pemimpin di 

level desa secara demokratis, sebagai 

pelindung bagi sumberdaya manusia 

maupun sumberdaya alam termasuk 

warisan-warisan adat-budaya dari ancaman-

ancaman perusak dari luar, sebagai 

pengayom masyarakat yang mampu 

memberdayakan secara ekonomi sehingga 

harkat masyarakat lebih terangkat dan 

sejahtera maupun secara politik sehingga 

partisipasi dan kesadaran masyarakat 

tumbuh dan berkembang. Kepala desa juga 

berperan sebagai motor penggerak yang 

mampu membaca peluang-peluang zaman 

dan masa depan bagi warganya, dan sebagai 

panutan/teladan yang tidak lelah turun 

lapangan dan mengatasi masalah-masalah 

teknis di lapangan apabila warganya 

kewalahan manangani sendiri. 

 

Identifikasi Kekuatan-kekuatan 

Politik di Desa 

Salah satu persoalan riil yang kerap dihadapi 

kepala desa disamping kesenjangan antara 

aturan dengan kenyataan sebagaimana 

tergambar di atas adalah upaya kepala desa 

mengoptimalkan masa-masa awal 

kepemimpinannya. Kenapa masa-masa awal 

kepemimpinan? Karena disamping masa-

masa awal itu sangat rentan terbentuknya 

pembelahan-pembelahan sosial-politik yang 

berpotensi konflik, juga masa awal itu 

menentukan proses yang berlangsung 

selanjutnya hingga pada akhirnya 

kepemimpinan kepala desa itu dianggap 

berhasil atau malah gagal (amburadul). 

Tak dapat dimungkiri, jabatan kepala desa 

merupakan jabatan politis yang dihasilkan 

melalui proses politik berupa pemilihan 

kepala desa (Pilkades) dimana jabatan itu 

diperebutkan oleh para kandidat dengan 

prosedur aturan yang berlaku. 

Bagaimanapun, suatu proses politik tentu 

tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan 

berikut sumberdaya yang diperebutkan. 

Proses politik Pilkades itu tentu saja 

berimplikasi secara politis dalam seluruh 

proses keberlangsungan kepemimpinan 

kepala desa itu kemudian. Di sinilah 

pentingnya masa-masa awal kepemimpinan 

seorang kepala desa pasca kemenangannya 

dalam proses Pilkades. 

Di sisi lain, proses Pilkades tidak jarang 

menghasilkan efek samping berupa gesekan-

gesekan konfliktual horisontal diantara para 

kandidat maupun para pendukungnya. 

Seorang kepala desa, dalam hal ini, 

dihadapkan pada ujian kepemimpinan riil 

yang pertama, yaitu ia harus menghadapi 

riak-riak konfliktual pasca Pilkades. 

Bagaimana kepala desa menghadapi 

momentum pasca Pilkades itu, sedikit 

banyak akan mempengaruhi hubungan-

hubungan sosial dalam kehidupan kepala 

desa itu maupun masyarakatnya. 

Dalam banyak kasus, seorang kepala desa 

berhadapan sengan setidaknya lima 

kekuatan sosial-politik pasca Pilkades, yaitu: 

(a) mantan kepala desa (entah yang sudah 

purna dua kali menjabat dalam aturan lama 

atau yang mencalonkan lagi namun kalah 

dalam persaingan); (b) para kandidat 

pesaing yang kalah dalam pencalonan 

berikut tim suksesnya; (c) sekretaris desa 

(Sekdes) yang memahami banyak persoalan 

administrasi dan keuangan desa; (d) tokoh-

tokoh sosio-kultural di desa (biasanya yang 

dituakan di desa, tutua adat, tokoh agama, 

pensiunan militer, tokoh akademisi, dlsb); 

(e) kelompok atau organisasi sosial 

kemasyarakatan, seperti LSM, organisasi 
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kepemudaan, media dan pers, perkumpulan 

seni/budaya/keagamaan, dlsb. 

Langkah pertama yang perlu ditekankan 

dalam pemikiran (mindset) kepala desa 

adalah dengan memposisikan lima kekuatan 

sosial-politik tersebut sebagai kekuatan yang 

sangat perlu untuk dirangkul dan diajak 

bekerjasama membangun desa. Upaya ini, 

dalam kehidupan riil kepala desa, kerapkali 

mudah dikatakan namun sulit dilakukan. 

Sebaliknya, tidak jarang kepala desa tanpa 

sadar memiliki pemikiran konfliktual yang 

secara populer diungkapkan, “kalau tidak 

bisa dibina ya dibinasakan”. Seorang 

pemimpin, termasuk kepala desa, sebaiknya 

menyadari bahwa kepemimpinan yang 

efektif bukanlah kepemimpinan yang 

didasarkan pada konflik atau persaingan, 

melainkan pada kerjasama dan komitmen. 

Filosofi kepemimpinan yang diyakini 

keluhurannya dalam adat-istiadat Jawa, 

yakni “sugih tanpa bandha, digdaya tanpa 

aji, nglurug tanpa bala, menang tanpa 

ngasorake” mengajarkan bahwa kerendahan 

hati, kesediaan untuk merangkul dan 

berbagi, tidak merendahkan orang lain, 

menjauhkan dari gesekan dan konflik, 

merupakan karakteristik keluhuran sifat 

manusia yang memimpin dirinya sendiri dan 

mampu memanusiakan sesamanya. Filosofi 

itu sekaligus mencakup karakter seorang 

pemimpin di tengah masyarakat, termasuk 

kepala desa. Senada dengan itu, Presiden 

legendaris, John F. Kennedy, dalam 

bukunya, Profiles in Courage, pernah 

menulis, “the way to get along is to go along 

(carayang paling baik untuk jalan terus 

adalah jalan terus bersama orang lain)”, 

ketika ia menjadi senator tahun 1953 

(Kennedy, 2003: 4). Dalam konteks ini, 

kepala desa berupaya mencari titik tengah 

hubungan “menang-menang” dengan 

kekuatan-kekuatan politik di sekitarnya. 

Beberapa karakteristik kepemimpinan 

kerjasama dibedakan dengan kepemimpinan 

kompetisi sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 1 

Karakteristik Kepemimpinan 

 

 

Kepemimpinan Kerjasama Kepemimpinan Kompetisi 

Melihat orang lain sebagai mitra kerjasama Melihat orang lain sebagai musuh/kompetitor 

Berkonsentrasi kepada diri sendiri dan orang 

lain 

Berkonsentrasi kepada diri sendiri 

Bersedia memberi kepercayaan dan dukungan 

kepada orang lain 

Tidak percaya orang lain; penuh curiga 

Berhasil dengan kabaikan diri sendiri dan 

orang lain 

Menang dengan kebaikan diri sendiri 

Keberhasilan ditentukan oleh keahlian banyak 

orang (keberhasilan besar) 

Keberhasilan ditentukan oleh keahlian diri 

sendiri (keberhasilan kecil) 
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Kesenangan bersama apabila berhasil dan 

kesusahan bersama apabila tidak berhasil 

Kesenangan sendiri apabila berhasil dan 

kesusahan sendiri apabila tidak berhasil 

Memunculkan komitmen bersama dan rasa ikut 

memiliki/bertanggung-jawab (handarbeni) 

Komitmen sendiri dan kepemilikan/tanggung-

jawab sendiri 

Hanya ada pemenang (win-win solution) Ada yang menang dan ada yang kalah (win-

lose solution) 

Sumber data: (Local Governance Support Program, 2009: 35) 

 

Lalu, bagaimana apabila upaya kepala desa 

untuk merangkul segala kekuatan politik itu 

menemui kesulitan, misalnya terdapat 

ego/gengsi yang terlampau besar dari pak 

mantan (sebutan kepala desa yang 

sebelumnya), kandidat yang kalah atau 

bahkan Sekdes yang merasa lebih tahu seluk 

beluk administrasi, aturan dan keuangan 

desa? Pertanyaan ini relatif sulit untuk 

dijawab, sekaligus menjadi langkah kedua. 

Namun demikian, sejauh dari diskusi yang 

berkembang di kalangan kepala desa di Jawa 

Timur, umumnya mereka bersepakat secara 

implisit bahwa upaya untuk merangkul itu 

terus-menerus dilakukan dengan berbagai 

cara.  

Beberapa cara untuk mendekati pihak-pihak 

yang menjaga jarak, atau bahkan 

memelihara konflik – bisa pak mantan, 

kandidat yang kalah, atau Sekdes – dengan 

kepala desa diantaranya: 

a) Berusaha membuka hati dan pikiran 

dan meredam ego untuk bersedia 

terus belajar dari semua pihak, 

khususnya dari pihak-pihak yang 

potensial berseberangan tersebut; 

b) Silaturahim (sowan) kepada pihak-

pihak yang berseberangan itu seusai 

Pilkades untuk meredam segala 

kegundahan selama Pilkades 

sekaligus upaya rekonsiliasi; 

c) Mengakomodasi kepentingan (atau 

visi-misi) pihak-pihak itu dalam 

perencanaan desa, sekaligus 

melibatkannya dalam penyusunan 

perencanaaan program-program 

desa;  

d) Melibatkan pihak-pihak itu dalam 

program-program desa dan 

memberikan kepercayaan. Di sisi 

lain, perlu memasukkan barisan 

kedua (second line) di bawahnya 

untuk menyokong (backing up) 

sekaligus memastikan program itu 

berjalan walau terdapat 

kemungkinan pihak-pihak yang 

berjarak itu menjalankan program 

secara setengah hati atau bahkan 

menggembosi program; 

e) Mengarahkan program-program 

pembangunan desa ke lingkungan 

pihak-pihak yang berseberangan itu 

secara proporsional; 

f) Melakukan komunikasi/persuasi 

secara langsung (empat mata) 

dengan bertandang ke kediamannya 

(silaturahim) secara berkala. Apabila 

hal ini tetap tak banyak berhasil, 

upaya mengkomunikasikan dengan 

pihak ketiga yang dihormati dan 

didengarkan oleh pihak yang 

berseberangan itu penting juga untuk 

dilakukan. Pihak ketiga ini misalnya 

orang-orang terdekatnya, melalui 

perkumpulan ibu-ibu (pendekatan 

istri dengan istri), saudara 

terdekatnya, atau tokoh-tokoh desa 

yang lain yang disegani; 

g) Mengadakan perlombaan-

perlombaan yang melibatkan warga 
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dengan mempertemukan secara 

campur (kombinasi) antara para 

pendukung kepala desa dengan para 

pendukung yang berseberangan 

dengan kepala desa. Misalnya 

perlombaan sepak bola, dimana satu 

tim harus terdiri dari kombinasi 

antara RT A (pendukung kepala 

desa) dengan RT B (pendukung 

kandidat yang kalah); 

h) Menghidupkan kegiatan-kegiatan 

sosial, keagamaan, budaya dan 

kesenian yang bisa membangun 

keguyuban desa dengan tetap 

menjaga keamanan dan kenyamanan 

desa; 

i) Melakukan turun lapangan 

(blusukan) ke kampung-kampung 

warga secara rutin, khususnya yang 

berada di kampung dengan akses 

yang sulit untuk mengamati secara 

langsung apa saja persoalan di desa, 

sekaligus sebagai upaya mengambil 

hati dan merangkul warga; 

j) Membuka ruang-ruang komplain, 

kritik dan saran yang diarahkan 

kepada kepala desa dan 

perangkatnya di lingkungan RT 

untuk kemudian ditindaklanjuti; 

k) Dan lain-lain sesuai dengan 

karakteristik masyarakat dan 

kemampuan improvisasi kepala desa 

dalam merangkul seluruh elemen 

kekuatan-kekuatan politik di desa. 

Dalam praktik kenyataannya, sebagian 

kepala desa secara naluriah telah melakukan 

sebagian atau seluruh cara di atas. Seorang 

kepala desa, tentu bukanlah orang 

sembarangan. Ia telah sedikit banyak 

mempelajari karakteristik lingkungan desa 

maupun masyarakatnya, termasuk karakter 

tokoh-tokoh kunci di desanya. Namun 

demikian, beberapa poin di atas kiranya 

dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

untuk memperkaya kapasitas kepala desa 

sehingga mampu merangkul seluruh elemen 

di desa menjadi kekuatan pendukung. 

 

Lima Langkah Preskripsi 

Beberapa langkah operasional di atas pada 

praktiknya dapat dikembangkan kepala desa 

sejauh tidak menyimpang dari aturan-aturan 

legal yang berlaku. Secara substantif kepala 

desa seyogianya memiliki atau terus belajar 

ketrampilan negosiasi, mediasi maupun 

resolusi konflik. Tiga ketrampilan itu sangat 

berguna, khususnya ketika seorang kepala 

desa menghadapi situasi desa yang sedang 

memanas, konfliktual maupun potensi 

konfliktual secara laten. 

Secara teori, ketrampilan negosiasi, mediasi 

maupun resolusi konflik memiliki spektrum 

yang luas dan kompleks. Namun demikian, 

di sini diikhtiarkan intisari dari bagaimana 

ketrampilan negosiasi, mediasi maupun 

resolusi konflik dipahami, dikembangkan 

dan dipraktikkan oleh kepala desa. Terdapat 

setidaknya lima langkah preskripsi (intisari-

normatif) yang perlu dipahami untuk 

kemudian diimprovisasikan oleh kepala desa 

dalam praktiknya. 

Pertama, kenali posisi dan kepentingan 

diri sendiri, kemudian posisi dan 

kepentingan pihak lain yang berseberangan. 

Dalam konteks ini, apakah kepala desa 

berposisi sebagai pihak pertama yang 

terlibat langsung dengan kepentingan yang 

bersinggungan dengan kepentingan pihak 

lain yang berseberangan itu (dalam posisi ini 

kepala desa menerapkan ketrampilan 

negosiasi dan resolusi konflik), ataukah 

kepala desa sebagai pihak ketiga yang 

kepentingannya berupaya menengahi, netral 

atau mencarikan titik temu (win-win 

solution) diantara pihak pertama dan pihak 

kedua yang berselisih atau berbeda 

kepentingan dan bergesekan (dalam posisi 

ini kepala desa menerapkan ketrampilan 

mediasi dan resolusi konflik). 
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Kedua, selalu berupaya menggunakan 

prinsip-prinsip komunikasi efektif dalam 

seluruh aktivitas yang berkaitan dengan 

urusan-urusan desa, termasuk dalam proses 

negosiasi, mediasi maupun resolusi konflik. 

Prinsip-prinsip komunikasi efektif ini 

meliputi: (a) kesediaan untuk mendengar 

pendapat orang lain dan toleran; (b) fokus 

pada persoalan; (c) persuasif ketika ada 

pihak-pihak yang keluar dari fokus 

persoalan; (d) mengidentifikasi kepentingan 

dari masing-masing pihak yang terkait; (e) 

memperbanyak alternatif-alternatif pilihan 

untuk ditimbang keuntungan dan resikonya 

sebelum menentukan pilihan keputusan atau 

langkah yang diambil; (f) menciptakan 

suasana aman untuk semua pihak yang 

terkait dengan pengelolaan emosi yang baik 

dan tidak terpengaruh pada provokasi-

provokasi; (g) sensitif, peduli dan berusaha 

memahami perasaan pihak-pihak lain (h) 

selalu berusaha mendapatkan kepercayaan 

dari pihak-pihak lain. Dalam hal ini, perlu 

ditekankan perbedaan antara mediasi dengan 

negosiasi. Mediasi dilakukan dengan cara 

menemui pihak-pihak yang bertikai 

(berkonflik) secara terpisah dan menjelaskan 

posisi kepala desa sebagai mediator yang 

netral untuk mencarikan titik temu 

kesepahaman. Sedangkan negosiasi 

dilakukan secara langsung antara kepala 

desa dengan pihak-pihak lain yang berbeda 

kepentingan/pendapat untuk mendapatkan 

titik temu yang saling menguntungkan (win-

win solution). Negosiasi bisa dilakukan 

secara langsung dengan pihak yang 

bersangkutan, atau melalui jalan lingkar 

(dengan mediasi terlebih dahulu) dengan 

bantuan pihak ketiga yang lebih “dituakan” 

(atau omongannya lebih didengarkan, 

disungkani atau dihormati) oleh pihak lain 

yang berbeda kepentingan/pendapat  dengan 

kepala desa; (i) menghasilkan kesepakatan 

yang didasari dengan komitmen bersama 

memegang teguh kesepakatan itu diantara 

pihak-pihak yang terkait, termasuk kepala 

desa sendiri. 

Ketiga, selalu membuka ruang-ruang 

partisipasi dengan didasari oleh prinsip 

saling percaya (mutual trust). Seorang 

kepala desa tentu membutuhkan 

kepercayaan dan dukungan dari warganya. 

Untuk itu, ia hendaknya memberikan 

kepercayaan dan dukungan kepada 

warganya terlebih dahulu sebelum ia 

mendapatkan kepercayaan dan dukungan 

dari warganya. Asumsinya, semakin besar 

kepercayaan yang diberikan warga kepada 

kepala desa dan sebaliknya, akan berbanding 

lurus dengan semakin semangatnya mereka 

berpartisipasi dalam program-program desa. 

Pada gilirannya, ketika kepercayaan 

bersama terbentuk semakin kuat dan 

partisipasi semakin luas, maka apapun 

resiko yang potensial muncul ke depannya 

akan ditanggung secara bersama-sama. 

Kepala desa tidak akan merasa sendirian 

ketika terjadi masalah di desa, begitupun 

warganya. Dengan kata lain, ada perasaan 

ikut memiliki (handarbeni) desa, ikut 

bertanggung-jawab atas kinerja 

pemerintahan desa dan turut serta 

memajukan pembangunan desa secara 

bersama-sama. 

Keempat, selalu berusaha terbuka terhadap 

pandangan/pendapat lain, termasuk kritik, 

komplain dan masukan dan transparanatas 

segala kegiatan dan keuangan desa. 

Kesediaan untuk terbuka bukan berarti harus 

menjalankan semua keinginan, masukan dan 

kritik dari warga, melainkan membuat warga 

memahami dari awalbagaimana kepala desa 

memperlakukan usulan-usulan mereka 

itu.Apakah: 1)kepala desa hanya ingin 

mendengar beberapa gagasan, tetapi akan 

membuat keputusansendiri; atau, 2) kepala 

desameminta gagasan-gagasan, dan akan 

mengajak warga untukmembahasnya 

kembali sebelum membuat keputusan; atau, 

3) meminta masukandan keputusan akhir 

akan dibuat bersama warga; atau, 4) 
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meminta masukan-masukan, dantim yang 

telah dibentuk olehkepala desa akan 

membuat keputusan final setelah 

membahasnyaterlebih dahuludengan kepala 

desa, atau, 5)kepala desa yang memberi 

masukan kepada tim yang telah dibentuk 

kepala desa, danmenyerahkan pengambilan 

keputusan sepenuhnya kepada mereka (ibid: 

40). Lima metode pengambilan keputusan 

melalui dengar masukan warga itu dapat 

dioperasionalkan sesuai dengan kebutuhan 

atau aturan yang berlaku. 

Sedangkan transparan bukan berarti “buka-

bukaan” atau “telanjang” dalam mengelola 

keuangan dan kegiatan desa. Adakalanya 

sebagian informasi yang berkaitan dengan 

keamanan desa, isu-isu sensitif seperti 

urusan rumah tangga seseorang atau 

menyangkut aib warga tidak dapat dibuka 

secara blak-blakan. Terkadang pula kepala 

desa harus bisa bersikap tegas kepada pihak-

pihak yang ingin mengorek informasi desa 

untuk kepentingan mencari kesalahan-

kesalahan, keburukan atau “borok” sehingga 

memunculkan persoalan yang tidak 

dikehendaki. Dalam banyak cerita, kerapkali 

kepala desa menghadapi wartawan 

gadungan (dikenal dengan istilah “wartawan 

borex”) yang motifnya mencari keuntungan 

material dengan cara mengancam akan 

mempublikasikan keburukan-keburukan 

desa. Namun sebaliknya, adakalanya kepala 

desa menghadapi pihak-pihak yang mencari 

informasi untuk tujuan baik, misalnya 

penelitian (akademik), pendataan atau 

sensus/survei. Dalam konteks ini, kepala 

desa hendaknya bisa lebih transparan 

dengan menyediakan seluruh informasi yang 

dibutuhkan dengan catatan ada kesediaan 

pertanggung-jawaban atas penggunaan 

informasi itu secara etis dan legal. Dalam 

praktiknya, sebagian kepala desa, dengan 

pengalaman mereka, sudah memiliki 

kepekaan (sense) untuk membedakan mana 

pihak-pihak yang motifnya baik dan mana 

saja pihak yang bermotif buruk dalam 

menghimpun informasi desa. 

Kelima, selalu berusaha mengembangkan 

wawasan dan kecerdasan untuk 

menangkap peluang-peluang masa depan 

bagi pengembangan desa. Pengembangan 

wawasan dan kecerdasan kepala desa ini 

menjadi tak kalah penting manakala 

perkembangan masyarakat di tengah 

cepatnya perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi kekinian. Seorang kepala 

desa kini tidak lagi memadai dalam 

mengelola dan membangun desanya apabila 

hanya berorientasi pada lingkungan sekitar 

desa. Cepat atau lambatnya pembangunan 

desa tidak lagi bergantung sepenuhnya dari 

pemerintah di atasnya, melainkan terlebih 

dari kecekatan dan kelincahan kepala desa 

dalam memanfaatkan teknologi yang ada. 

Letak geografis suatu desa kini tidak lagi 

menjadi kendala berarti manakala desa itu 

mampu memaksimalkan teknologi untuk 

memasarkan potensi-potensi yang ada di 

dalam. Ada banyak contoh kasus 

pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mempercepat akselerasi 

pembangunan desa yang bisa dipelajari dan 

diterapkan. Tentu saja, hal ini tidak dapat 

dikerjakan sendiri oleh kepala desa, 

melainkan dengan mengerahkan partisipasi 

warga yang memiliki kemampuan dalam 

bidang teknologi. 

Alhasil, sebagai penutup dari bagian 

(chapter) ini, desa kini menghadapi 

cakrawala baru yang membentang luas ke 

depan. Sejumlah tantangan tentu dihadapi, 

khususnya oleh kepala desa beserta 

perangkat dan warganya. Dalam konteks 

perkembangan desa yang kian cepat, 

sejumlah pertanyaan konseptual maupun 

praktis kiranya dapat direfleksikan, 

diantaranya: bagaimana desa didefinisikan 

kaitannya dengan kota? Apa saja kriteria 

khas desa yang membedakan dengan kota 

secara sosiologis, ekonomi, politik dan lain 

sebagainya? Bagaimana mengukur capaian 
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keberhasilan desa mengingat pluralitas 

karakteristik desa di Indonesia? Bagaimana 

menilai keberhasilan seorang kepala desa 

dalam memimpin desanya? Bagaimana 

formula pembangunan desa yang efektif 

untuk menjembatani pluralitas karakteristik 

masyarakat desa? Hingga, bagaimana 

menjembatani secara proporsional dan 

prosedural kesenjangan yang kerap muncul 

antara aturan-legal dengan praktik-

operasional bagi kepala desa dalam 

menjalankan amanat/jabatannya? Dan lain-

lain. Seiring berjalannya waktu, harapan 

percepatan pembangunan yang manusiawi 

kiranya tetap harus dinyalakan bersama 

 

 

Kesimpulan 
 

Kepemimpinan kepala desa merupakan 

variabel yang sangat penting dalam 

pembangunan politik di desa. Dalam 

pelaksanaan UU No. 6/ 2014, kepala desa 

idealnya memiliki kepekaan untuk 

memahami karakteristik kultural 

masyarakatnya sehingga mampu 

menentukan gaya kepemimpinan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Tiga model 

gaya kepemimpinan, yakni kepemimpinan 

otokratik, kepemimpinan laizzes faire dan 

kepemimpinan demokratis, merupakan 

tawaran teoretik yang dapat diaplikasikan di 

dalam masyarakat yang memiliki 

karakteristik kultural berbeda-beda. 

Konfigurasi kekuatan-kekuatan politik lokal 

di desa secara umum menghadirkan lima 

kekuatan sosial-politik, yaitu: (a) mantan 

kepala desa (entah yang sudah purna dua 

kali menjabat dalam aturan lama atau yang 

mencalonkan lagi namun kalah dalam 

persaingan); (b) para kandidat pesaing yang 

kalah dalam pencalonan berikut tim 

suksesnya; (c) sekretaris desa (Sekdes) yang 

memahami banyak persoalan administrasi 

dan keuangan desa; (d) tokoh-tokoh sosio-

kultural di desa (biasanya yang dituakan di 

desa, tutua adat, tokoh agama, pensiunan 

militer, tokoh akademisi, dlsb); (e) 

kelompok atau organisasi sosial 

kemasyarakatan, seperti LSM, organisasi 

kepemudaan, media dan pers, perkumpulan 

seni/budaya/keagamaan, dlsb. 

Idealisasi kepemimpinan kepala desa, 

setidaknya dalam berbagai pengalaman di 

Jawa Timur, direfleksikan dalam lima 

langkah preskripsi, yaitu: (a) mengenali 

posisi dan kepentingan diri sendiri, 

kemudian posisi dan kepentingan pihak lain 

yang berseberangan; (b) berupaya 

menggunakan prinsip-prinsip komunikasi 

efektif; (c) membuka ruang-ruang partisipasi 

dengan didasari oleh prinsip saling percaya 

(mutual trust); (d) berusaha terbuka terhadap 

pandangan/pendapat lain, termasuk kritik; 

(e) berusaha mengembangkan wawasan dan 

kecerdasan untuk menangkap peluang-

peluang masa depan. 

 

Rekomendasi 
 

Artikel ini mengkaji secara reflektif 

pengalaman berinteraksi dengan seluruh 

kepala desa di Jawa Timur. Penulis 

merekomendasikan tiga hal. Pertama, gaya 

kepemimpinan seorang kepala desa yang 

relevan diterapkan di masyarakat menjadi 

variabel yang penting untuk dipahami oleh 

kepala desa. Karakteristik kultural tertentu 

dari suatu masyarakat hendaknya 

membutuhkan model gaya kepemimpinan 

tertentu yang sesuai. 

 

Disamping itu, kedua, seorang kepala desa 

hendaknya memiliki kemampuan untuk 

memetakan kekuatan-kekuatan sosio-politik 

yang ada sehingga karakteristik 

kepemimpinan kerjasama menjadi penting 

diterapkan.  

 

Ketiga, idealnya, terdapat lima langkah 

preskripsi yang dibutuhkan kepala desa 
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sebagaimana tergambar dalam kesimpulan 

di atas. 

 

Di luar rekomendasi dari temuan penelitian, 

penulis merekomendasikan secara akademis 

penelitian yang memperdalam secara 

empiris bagi para peneliti yang berminat 

dengan tema-tema politik lokal atau politik 

di desa ke depan. 
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