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Abstrak

Penelitian ini berlokasi di  desa Watudandang kecamatan Prambon kabupaten Nganjuk.
Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuasaan dan legitimasi Kepala
Desa dengan membuktikan adanya faktor pendukung mendapatkan kekuasaan dengan
melalui sumber-sumber kekuasaan dan pemanfaatannya yang bertujuan untuk memperoleh
legitimasi masyarakat. Serta upaya dalam mempertahankan legitimasi. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana dalam memperoleh
informasi maupun data menggunakan wawancara secara mendalam. Dalam penelitian ini
penulis menemukan berbagai fakta yang berkaitan dengan kekuasaan kepala desa.
Seseorang dapat memperoleh kekuasaan melalui sumber-sumber kekuasaan yang
dimilikinya dan memanfaatkan karakteristik masyarakat untuk memperoleh kepercayaan.
Kepercayaan dan sumber-sumber kekuasaan inilah merupakan cara untuk memperoleh
legitimasi yang sah.

Kata kunci: Kekuasaan, Sumber-sumber kekuasaan, legitimasi

Abstract

This research is located at desa Watudandang kecamatan Prambon kabupaten Nganjuk.
The objective of this research is to determine the power and legitimacy of the KepalaDesa
to prove the existence of factor to gain the power through the sources of power and
utilization which aims to gain public legitimacy.and then how to maintain legitimacy. The
method wihichused in this research is a qualitative method wherein to obtain information
and data using in-depth interviews. In this research the authors found various facts related
to power the KepalaDesa. That someone can acquire the power through their sources of
power and utilize the characteristics of the people to gain trust. Trust and sources of power
are a way to obtain legal legitimacy.
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Pendahuluan

Kekuasaan sangatlah penting untuk berbagai kepentingan baik itu kepentingan
perseorangan maupun kepentingan kelompok. Dengan legitimasi maka seseorang dapat
berkuasa sehingga dapat memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut.  Untuk itu tidak
sedikit individu yang menginginkan kekuasaan yang berlegitimasi. Salah satu cara untuk
mempereloh kekuasaan yang berlegitimasi adalah dengan memiliki sebuah jabatan. Sebuah
jabatan pada umumnya memiliki kekuasaan, namun besar kecilnya kekuasaan dapat diukur
berdasarkan tinggi rendahnya suatu jabatan itu sendiri. Salah satu jabatan tertinggi yang
ada di pemerintahan desa adalah kepala desa.

Kepala desa merupakan jabatan tertinggi yang ada di pemerintahan desa. Tidak
sedikit pula masyarakat yang berlomba-lomba dalam mendapatkan jabatan seorang kepala
desa. Hal tersebut dapat dilihat dengan partisipan dan kandidat calon kepala desa. Untuk
mendapatkan jabatan tersebut bahkan tidak sedikit pula calon yang menghabiskan dana
hingga ratusan juta. Jabatan kepala desa atau lurah merupakan orang yang mempunyai
kekuasaan yang sah menyangkut urusan desa. Kepala desa dipilih melalui pemilihan
umum, disetujui oleh kecamatan dan akhirnya diangkat oleh kapubaten di bawah yurisdiksi
pemerintahan provinsi. Tugasnya antara lain mengawasi proyek pembangunan,
memelihara hubungan dengan otoritas yang lebih tinggi, dan menangani masalah-masalah
yang peka mengenai keamanan dan pembinaan politik ( Antlöv, 2001: 108).

Dalam mendapatkan jabatan kepala desa tersebut berbagai macam faktor dapat
mendukung seseorang agar terpilih menjadi kepala desa. Mereka harus meyakinkan
beberapa ribu masyarakat dengan berbagai macam sifat dan karakteristik. Untuk itu dalam
perebutan kekuasaan calon-calon memiliki strategi-strategi khusus untuk merangkul
seluruh lapisan masyarakat. Namun di setiap daerah model perebutan kekuasaan desa
berbeda-beda dan terkadang menggunakan cara-cara yang unik tergantung dengan
karakteristik masyarakatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendikripsikan tentang faktor-faktor yang
mendukung Kepala Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dalam
memperoleh kekuasaan. Dan juga mendiskripsikan bagaimana upaya kepala Desa
Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dalam mempertahankan legitimasi
yang dimilikinya.

Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun
secara praktis. Dengan kata lain penelitian memberikan kontribusi secara teoritis bagi
pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu politik dalam memahami faktor-
faktor pendukung dalam memperoleh kekuasaan serta upaya dalam mempertahankan
legitimasi tersebut. Secara praktis berarti hasil penelitian diharapkan dapat
mendiskripsikan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga penelitian ini dapat
dijadikan referensi maupun bahan pelangkap untuk studi lanjutannya.

Untuk pemerintahan Desa yang mencangkup Kepala desa dalam penelitian ini
diharapkan dapat mempergunakan legitimasi yang diberikan masyarakat dan mengetahui
akan pentingnya legitimasi yang telah diberikan masyarakat demi kebaikan bersama.

Untuk masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik mulai dari
tingkat desa. Serta agar dapat mengetahui pula pentingnya Legitimasi kekuasaan dari
seorang pemerintah demi kepentingan masyarakat bersama. Hasil penelitian ini juga
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memberikan manfaat langsung kepada kepada Penulis. Penulis mampu memahami praktik
dalam mencari maupun mempertahankan kekuasaan. Selain itu hal ini akan menambah
kecakapan penulis dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat yang akan
berguna untuk kedepannya.

Metode Penelitian

Fokus penelitian terletak di desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten
Nganjuk. Terkait dengan kekuasaan kepala desa yang difokuskan pada faktor pendukung
atau kemenangan sehingga kepala desa saat ini mendapatkan kekuasaan dan bagaimana
upaya kepala desa tersebut untuk tetap mempertahankan legitimasinya dan eksistensinya di
dalam masyarakat.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
dalam pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan dan
menganalisa faktor-faktor pendukung atau kemenangan Sajuli sehingga memperoleh
kekuasaan serta menggambarkan dan menganalisa bagaimana upaya Sajuli dalam
mempertahankan legitimasi yang dimilikinya.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dimana peneliti mengamati
fenomena yang terjadi dilapangan yang sifatnya menggambarkan dan menjabarkan temuan
yang ada dilapangan, dan kemudian memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah
dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang.
Penelitian diskriptif ini yaitu prosedur penelitian berdasarkan data deskriptif, yaitu berupa
lisan atau tertulis dari seorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa
data yang diberikan merupakan data asli yang tidak dirubah serta menggunakan cara yang
sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Teknik pengumpulan data menggunakan  teknik purposive sampling, yaitu teknik
sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu
dalam pengambilan sampelnya (Idrus, 2009: 96). Peneliti secara sengaja mengambil
sampling tersebut, karena dirasa mampu untuk mewakili jawaban penelitian yang diajukan
melalui wawancara mendalam.

Pembahasan

Kekuasaan merupakan salah satu konsep yang sangat melekat pada dimensi
kehidupan politik. Secara umum konsep politik meliputi lima pandangan (Gatara, 2009: 43).
Kelima pandangan tersebut ialah Kebaikan bersama (klasik), Negara (Kelembagaan),
Kekuasaan, Fungsionalisme, Konflik. Menurut pandangan politik berdasarkan Kekuasaan
bahwa politik adalah segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan
kekuasaan.

Untuk memahami Kekuasaan Surbakti menguraikan beberapa konsep seperti
influence, persuasion, manipulasi, coercion, force, dan authority (kewenangan).  Dan
berdasarkan temuan dan analisis data dipastikan bahwa kepala desa memiliki kekuasaan.
Ahmad Sajuli memiliki pengaruh untukmempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan
perilakunya secara sukarela layaknya konsep influence. Beliau mempengaruhi orang lain
secara sukarela untuk memperoleh kekuasaan yang absah yaitu legitimasi dengan
menggunakan hak suara dalam Pilkades 2012. Selain itu Ahmad Sajuli juga dapat
meyakinkan masyarakatnya untuk bergotong-royong dalam pembangunan jalan
pertolongan desa yang ada di tiap-tiap RT.
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Faktor kepala desa memperoleh kekuasaan

Dalam kekuasaan di desa Watudandang. Sajuli yang merupakan kepala desa
Watudandang memiliki sumber-sumber kekuasaan yang dipergunakan secara efektif
sehingga mempengaruhi proses politik di desa Watudandang. Adapun sumber-sumber
kekuasaan Sajuli dan menjadi faktor dalam memperoleh kekuasaan adalah Kekayaan dan
Harta Benda, jabatan, keahlian, status sosial, popularitas pribadi, dan kemampuan pers.

Faktor pertama ialah kekayaan maupun harta benda. Didalam kehidupan
bermasyarakat kekayaan merupakan salah satu kunci dimana seseorang dapat diterima dan
di segani. Sebagian besar masyarakat desa masih memandang kekayaan dan juga agama
sebagai salah satu sebab mereka menghormati dan mengikuti orang tersebut.

Dalam kasus Sajuli, beliau bukan merupakan tokoh religius di desa namun beliau
merupakan salah satu tokoh masyarakat yang sering membantu tetangga dan juga warga
yang sedang kesusahan baik secara materi maupun tidak. Sajuli dikenal sebagai Tuan
Tanah yang bersahaja. Beliau memanfaatkan kekayaannya untuk memperoleh popularitas
diri. Melalui kekayaannya tersebut beliau dapat membantu memberikan lapangan
pekerjaan kepada beberapa warga yang bermukim tidak jauh dari rumahnya. Hal ini
menciptakan hubungan patron-klien antara Sajuli dengan beberapa warga yang beliau
pekerjakan. Hal ini pula yang menjadikan beliau dapat mempengaruhi proses politik yang
ada di desa. Dalam pencalonannya sebagai kepala desa, beliau juga memanfaatkan
kekayaannya untuk memperoleh suara. Beliau menjamu setiap tamu yang berkunjung
kekediamannya. Beliau juga melakukan door to door sebagai strategi kampanye, dan untuk
setiap kunjungan warga maupun door to door diperlukan dana kampanye yang tidak
sedikit.

Faktor kedua adalah jabatan dimana memegang peranan penting dalam sumber
kekuasaan. Dalam sebuah jabatan terdapat sebuah kewenanagan sehingga memiliki
pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat maupun dalam proses politik.

Sebelum menjabat sebagai kepala desa Sajuli berprofesi sebagai polisi. Beliau
dikenal kerap sekali membantu masyarakat yang memiliki permasalah terkait dengan
kepolisian. Dengan profesi yang beliau miliki, beliau kerap sekali turut andil dalam proses
politik yang ada di dusunnya. Termasuk dalam melestarikan tradisi bersih desa maupun
pembangunan desa seperti perbaikan jalan. Setelah menjabat sebagai kepala desa beliau
juga kerap sekali mempergunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses politik yang ada
di desa setempat yaitu dengan meminimalisir anggaran untuk pembangunan Jalan
Pertolongan desa dengan gagasan gotong royong untuk membangun jalan pertolongan
desa. Beliau selalu memonitori pembangunan Jalan Pertolongan tersebut dan tidak segan
untuk turut serta. Dengan demikian banyak jalan-jalan kecil yang ada di desa
Watudandang mudah untuk dilewati.

Yang ketiga adalah keahlian yang merupakan salah satu daya tarik dari kekuasaan.
Keahlian memegang peranan penting dalam mempengaruhi pola pikir maupun proses
politik. Masyarakat awam akan lebih mempercayai dan mengikuti intruksi dari seseorang
yang lebih berpengalaman dan ahli dalam bidangnya tanpa mereka sadari.

Dalam kasus kepala desa Watudandang yaitu Sajuli. Beliau merupakan salah satu
tokoh masyarakat yang dipercaya untuk pengobatan secara tradisional yaitu melalui pijat
tradisional dan terapi bekam. Pada dasarnya beliau tidak membuka praktik pijat
tradisionaldan bekam ini untuk komersil. Hal ini beliau tekuni hanya sekedar untuk
membantu masyarakat yang mempercayakan pijat maupun bekam tradisional ini kepada
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beliau. Dengan adanya keahlian yang beliau miliki ini banyak warga yang berkunjung
sehingga menjadikan beliau cukup dikenal oleh masyarakat terlebih karena beliau tidak
mengambil tarif untuk setiap warga yang datang.

Keempat merupakan status sosial. Status sosial menjadi penting dan menjadi
pengaruh utama dalam memperoleh kekuasaan. Di beberapa daerah di Indonesia status
sosial sangatlah penting. Kasta Brahmana merupakan status sosial yang tinggi sehingga
layak untuk mendapatkan jabatan yang tinggi pula.

Di desa Watudandang, status sosial adalah berupa keturunan cikal bakal pendiri
desa maupun keturunan daripada pamong desa terdahulu yang sangat dihormati oleh
masyarakat. Walaupun secara status sosial bukan salah satu syarat untuk menjadikan
seseorang dapat memegang kekuasaan namun hal ini masih menjadi bahan pertimbangan
untuk memilih calon penguasa.

Kelima adalah popularitas. Pada dasarnya masyarakat akan memilih seseorang yang
mereka kenal, maupun mereka ketahui latar belakang ataupun kehidupan kesehariannya
ketimbang memilih orang yang sama sekali tidak mereka kenali bahkan tidak pernah
mereka jumpai.

Untuk itu berbagai upaya dilakukan oleh para pelaku-pelaku politik dengan
melakukan berbagai upaya agar mereka cukup dikenali oleh masyarkat sehingga
tercapainya tujuan mereka yaitu memperoleh kekuasaan yang absah. Hal ini juga dapat
dilihat ketika maraknya kampanye yang dilakukan dengan cara door to door. Dengan door
to door diharapkan masyarakat akan lebih mengenal calon-calon penguasa sehingga
mereka tidak akan segan memilih calon tersebut.

Keenam adalah kemampuan pers. Hal ini menjadi penting ketika pers membentuk
issue-issue, brita maupun kabar entah itu baik maupun buruk terhadap calon-calon
penguasa sehingga akan mempengaruhi proses politik atau mempengaruhi perilaku politik
individu.

Untuk itu dalam masa kampanye akan sering simpatisan maupun warga berkumpul
untuk mendiskusikan maupun membicarakan para calon penguasa terkait issue maupun
berita-berita entah itu merupakan baik-buruk maupun benar-salah. Hal ini akan
mempengaruhi pola pikir masyarakat maupun warga kepada calon penguasa tersebut dan
juga dapat mempengaruhi mental para simpatisan sehingga pada dasarnya akan
berpengaruh terhadap kekuasaan nantinya.

Upaya kepala desa mempertahankan kekuasaan

Secara singkat legitimasi merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan.
legitimasi berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. legitimasi
bukanlah suatu paksaan fisik melainkan sebuah pengakuan oleh masyarakat (yang
dipimpin) terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Surbakti
mengkelompokkan cara-cara untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi yaitu
simbolis, prosedural, dan materiil (Surbakti, 1984: 96).

Secara simbolis penguasa menggunakan simbol-simbol yang bersifat ritualistik dan
tradisionil untuk mendapatkan maupun mempertahankan legitimasi mereka. Salah upaya
mereka adalah dengan mempertahankan tradisi maupun ritual yang sakral untuk
mendapatkan kepercayaan masyarakatnya. Untuk mayaraat yang masih mempertahankan
ajaran animisme dan mempertahankan tradisi seperti masyarakat abangan, priyayi maupun
santri kolot upaya ini sangatlah efektif untuk memperoleh keparcayaan mereka. Namun
untuk masyarakat santri, kiayai, masyarakat religius upacara maupun perayaan keagamaan
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merupakan cara yang efektif untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Untuk itu
simbol-simbol tersebut menjadi upaya penguasa dalam mendapatkan maupun
mempertahankan legitimasinya.

Secara materiil adalah dengan cara menjanjikan dan memberikan kesejahteraan
materiil kepada masyarkat seperti yang dikemukakan oleh Surbakti. Untuk itu dalam
proses upaya mendapatkan Legtimasi dari masyarakat para calon penguasa berkampanye
dan mengobral janji-janji untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Bahkan tidak
sedikit calon-calon penguasa tersebut membekali para simpatisan agar apa yang menjadi
tujuannya yaitu legitimasi bisa tercapai. Untuk mempertahankan legitimasinya para
penguasa merealisasikan apa yang telah mereka janjikan berupa pemenuhan kesejahteraan
warga seperti pembangunan maupun subsidi dan aliran bantuan untuk masyarakat kurang
mampu. Hal inilah yang menjadi salah satu upaya kepala desa Watudandang untuk
medapatkan dan mempertahankan legitimasinya.

Pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk mendapatkan maupun
mempertahankan legitimasi. Dengan penyelenggaraan pemilihan umum maka dapat
dipastikan bahwa pemerintahan seorang penguasa memilikilegalitas dan legitimasi dari
masyarkatnya. Salah satu upaya untuk mendapatkan Legitimasi secara prosedural oleh
kepala desa adalah dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan memenangkannya.

Cara lain untuk mempertahankan legitimasi seperti yang dilakukan oleh para
pemimpin adalah dengan membangun citra diri dan menjadi sosok yang ideal pemimpin
bagi masyarakatnya. Untuk itu banyak tuntutan moral yang muncul dari masyarakat
kepada pemimpin. Seperti yang ada dalam kepemimpinan Jawa dimana ada dua tipe
pemimpin yaitu tipe pertama adalah pemimpin yang berorientasi moral dengan rasa
tanggung jawab kemasyarakatan yang tinggi. Pemimpin yang seperti itu akan merasa risau
karena mereka merupakan hasil pilihan dan mereka dibentengi oleh ekspos public, dan
mendapat berkah moralitas. Lalu tipe yang kedua adalah pemimpin yang orientasinya ke
atas dan keluar. Pemangku yang seperti itu ditetapkan dengan mandat resmi, dibebani
dengan tugas-tugas administratif dan tertarik karena akses terhadap sumber daya Negara.
Tipe pemimpin yang seperti itu biasanya tertarik untuk memperkaya diri setelah ia
menjabat dan mengesampingkan tuntutan moral seorang pemimpin.

Penutup

Faktor yang mendukung kepala desa dalam memperoleh kekuasaannya adalah
dengan memanfaatkan sumber-sumber kekuasaan yang ada. Kepala desa Watudandang
yaitu Sajuli merupakan salah satu tokoh masyarakat di desa yang memanfaatkan sumber-
sumber kekuasaan yang ada diantaranya adalah Popularitas Pribadi, beliau membangun
popularitas pribadi jauh sebelum mencalonkan diri sebagai kepala desa dan tanpa disadari
hal ini menjadi keuntungan besar atas pencalonannya.

Kekayaan dan Harta benda, tidak semua orang memiliki kelebihan berupa harta.
Sajuli memiliki kekayaan yang lebih dibandingkan beberapa warganya, namun hal ini tidak
membuatnya untuk bertindak serta merta. Beliau secara dermawan membantu tetangga
dengan memberikan pekerjaan maupun untuk sekedar beramal. Hal ini menjadikannya
orang yang dermawan dimata sebagian masyarakat desa.

Keahlian, Sajuli memiliki keahlian khusus yaitu pijat tradisional. Beberapa
masyarakat khususnya masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk berobat lebih memilih
pijat tradisional kepadanya. Beliau tidak memasang tarif dan bahkan menolak tarif untuk
warga yang datang kepadanya.
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Status Sosial, status sosial terkadang menjadi sangat penting dalam kehidupan
sosial masyarakat. Di dalam kebiasaan masyarakat jawa dalam memilih menantu akan
mempertimbangkan bobot, bibit dan bebet, hal ini juga berlaku dalam memilih calon
penguasa. Sajuli merupakan kelurga dari mbah Lurah terdahulu yaitu Kepala desa
terdahulu yang telah lama menjabat sebagai kepala desa hingga akhir rakyatnya. Hal ini
menjadi salah satu pertimbangan warga dikarenakan mereka menghormatinya.

Jaringan Relasi, Sajuli memiliki jaringan relasi yang tersebar di desa Watudandang.
Keluarga Sajuli hamper ada pada setiap dusun yang ada di desa Watudandang. Jaringan
keluarga inilah yang menjadi patronase-patronase dalam pencalonan Sajuli.

Dan dalam mempertahankan legitimasinya Sajuli melakukan berbagai upaya
diantaranya adalah dengan mempertahankan tradisi yang ada di masyarakat. Seperti tradisi
bersih desa, selametan maupun pengajian. Dengan mempertahankan adanya tradisi di
dalam masyarakat dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat tersebut Sajuli menjaga
eksistensinya dalam masyarakat. Melalui pembangunan desa. Sajuli secara aktif
merealisasikan beberapa pembangunan desa usulan warga sejak beliau menjabat sebagai
kepala desa. Atas pembangunan tersebut beliau membangun citra diri bahwa merupakan
kepala desa yang merealisasikan janji-janji kampanyenya.

Upaya ketiga ialah dengan melaksanakan tuntutan moral dari seorang kepala desa.
Seorang pemimpin desa  dapat dinilai pula berdasarkan tutur dan adabnya. Masyarakat
menganggap seorang pemimpin merupakan seorang bapak bagi masyarakat. Untuk itu
masyarakat secara tidak langsung menuntut seorang pemimpin untuk bertindak secara
dermawan dan selalu iba dengan masyarakatnya.
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