
1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG :

Sejak 1998 sistem demokrasi yang ada di pemerintahan negara

Indonesia berubah sangat drastis, demikian pula di bidang ekonomi, sosial,

budaya dan berbagai aspek penunjang dalam pemerintahan kepada

masyarakat menjadi berubah. Sebuah tatanan baru yaitu, konsep dari

demokrasi muncul sebagai pembaharuan yang nantinya di jadikan naungan

dalam pemerintahan di tanah air ini1.

Dalam kajian Ilmu Pemerintahan ada beberapa permasalahan yang

menjadi pusat perhatian dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan

di Indonesia. Salah satunya adalah aspek kepemimpinan dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada kepemimpinan lokal,

pemerintahan juga dapat dikatan sebagai seni karena berapa banyak

pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu

berkaitan serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan2.

Kepala Desa merupakan salah satu jenis kepemimpinan lokal yang dapat

kita temui di Indonesia tentunya Kepala Desa juga memegang poros

pemerintahan yang sangat penting di dalam roda pemerintahan, Oleh

1 Sutradara Gintings, jalan Terjal menuju Demokrasi, Jakarta: IPCOS, 2006, Hlm: 5.
2 Inu Kencana Syaafi’ie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung: PT Refika Aditama, 2005,
Hlm: 20.
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karena itu dibutuhkannya sosok seorang pemimpinan di lingkup lokal

(Desa) yang dapat bergerak atau berkerjasama dengan masyarakat yang di

pimpin.

Kepala Desa sebagai pemimpin Pemerintah di tingkat lokal (Desa)

adalah ssebagai pemberi kabijakan, pengambil keputusan dan pelayan

masyarakat yang utama, dengan pemimpin yang baik maka akan di

hasilkan sebuah pemerintah yang dapat melakukan pelayanan yang

berkualitas prima atau pelayanan satu atap. Selain itu, Operasionalisasi

pelayanan publik yang prima merupakan suatu tujuan dan sasaran dari

pemerintahan desa padang bandung. Keadaan yang menunjang juga di

lihat dari pemilihan kepala desa yang di menangkan oleh salah satu

kandidat kepala desa yang memiliki latar pendidikan yang baik.

Masalah mekanisme kinerja pemimpin bersifat dinamis. Dalam

artian bahwa mekanisme kinerja dapat berkembang sejalan dengan

perkembangan kemampuan dan organisasi yang di pimpinnya.

Bertambahnya terus tingkat kepemimpinan akan tidak baik jika tidak di

imbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Sumber daya manusia yang di maksud juga harus memiliki kriteria yang

menunjang sebagai pemimpin bagi masyarakat banyak, meskipun itu

hanya d tingkat lokal. Masalah mekanisme kinerja yang akan di teliti oleh

penulis akan mengkaji tentang bagaimana hubungan antara Kepala Desa

dengan aparatur dan masyarakat melalui proses sosialisasi.
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Gresik merupakan suatu kabupaten yang berada di provinsi Jawa

Timur dan berada dalam kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti daerah-daerah di Indonesia lainnya, masyarakat Gresik memiliki

aneka ragam keunggulan yang menghiasi kehidupan masyarakat setempat.

Secara bahasa Gresik menggunakan dua bahasa yaitu, bahasa Indonesia

dan Bahasa Jawa, berbagai aspek dapat dijadikan keunggulan Gresik dari

daerah lainnya yaitu, penghasil garam, ladang sawah dan pertanian,

budidaya ikan tambak serta sektor industri perusahaan besar seperti Semen

Gresik dan Petro Kimia Gresik. Dengan keragaman tersebut di butuhkan

sosok seorang pemimpin di tingakat lokal yang mampu membawa

keunggulan tersebut menjadi sebuah kemajuan yang dapat membantu

dalam prekonomian di daerah Gresik. Dibutuhkan sosok pemimpin yang

tangguh dalam memanfaatkan dan mengelola SDA yang ada dengan

meningkatkan SDM yang berkualitas demi tercapainya tujuan memajukan

Gresik menjadi lebih baik.

kondisi yang ada di pemerintahan desa Padang Bandung nantinya

akan menjadi  poros penelitian yang di mulai dari kinerja pimpinanya serta

bagaimana pengaruh seorang kepala desa dalam upaya menjadikan desa

Padang Bandung menjadi lebih baik dalam berbagai bidang yang unggul

maupun yang belum memiliki potensi yang baik. Kerjasama antara

masyarakat dengan pemerintah merupakan kajian selanjutnya yang

nantinya akan menjelaskan bagaimana pemerintahan tersebut dan

bagaimana Kepala Desa sebagai pemimpin dapat memberikan pelayanan
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terbaik untuk warganya.pelayanan publik yang baik nantinya akan

berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan

tentunya kepada pemimpin (Kepala Desa), pelayanan publik bukan

semata-mata hanya menyiapkan instrumen bagi berjalannya birokrasi

untuk menggugurkan kewajiban negara, melainkan lebih dari itu, bahwa

pelayanan publik merupakakn esensi dasar bagi terwujudnya keadilan

sosial. Buruknya pelayanan publik selama ini karena tidak adanya

paradigma yang jelas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masih

banyak watak dari aparaturnya yang hanya mengabdi pada kekuasaan

dibandingkan kepada publik. Masyarakat banyak mengeluh tentang

keadaan birokrasi yang berbelit-belit, semua ini jelas di karenakan oknum-

oknum yang hanya mementingkan kepentingan kelompok atau individu.

Dibutuhkan adanya pemimpin yang berkualitas dan merakyat membela

dan memperjuangkan hak dan kesejahteraan masyarakat3.

Pelayanan publik merupakan hak setiap individu yang harus

dilindungi. Selanjutnya, untuk memenuhi hal tersebut, maka perlu

diupayakan terciptanya ruang-ruang publik yang demokratis. Karena

dengan suasana dan kultur yang demokratis akan dapat di lakukan

menumbuhkembangkan diskursus publik tentang adanya penghormatan

terhadap kesamaan kedudukan sebagai warga negara4.

Keadaan yang saat ini dapat dilihat didesa Padang Bandung adalah

berbagai macam kelompok atau individu masyarakat yang tidak saling

3 Hesti Puspitosari, Khalikussabir, Luthfi J. Kurniawan, Filosofi Pelayanan Publik, Malang: Stera
Press, 2011, Hlm: 179.
4 Ibid, Hlm: 9
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sependapat tentang berbagai keputusan yang di lakukan oleh pemimpin

(Kepala Desa), contohnya mengenai pembagian dana BLT dan berbagai

sumbangan untuk warga miskin di daerah ini yang di rasakan oleh

masyarakat tidak sesuai penyalurannya, sampai dengan pada pelayanan

publik yang banyak di keluhkan oleh warga karena terlalu lambat dan

tidak efisien.

Selain itu dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah

ada nilai lokal atau budaya lokal yang ada di DesaPadang Bandung,

apakah nilai lokal ini berkembang dengan baik, sejalan dengan kebijakan

dan keputusan yang di lakukan oleh Kepala Desa atau nilai-nilai lokal ini

hilang seiring dengan perkembangan zaman yang jelas merenggut

beberapa kebudayaan yang ada di Indonesiaatau bisa di katakan menjadi

sebuah situs yang langka.

Berdasarkan gejala-gejala sebagaimana tersebut diatas timbul

permasalahan tentang bagaimana mekanisme kepemimpinan yang ada di

daerah tersebut dan apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat

mekanisme kinerja dari Kepala Desa, Sehingga nantinya tujuan dari

pelayanan prima dan pelayanan publik yang di harapkan akan tercapai

dengan baik sesuai dengan prosedur, visi misi yang ada.

Pentingnya melakukan penelitian ini juga timbul dari uraian yang

di jelaskan di atas, bahwa penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui

sejauh mana mekanisme kinerja pemimpin lokal yang terdapat pada Desa

Padang Bandung Kabupaten Gresik.
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Berdasarkan uraian tersebut mendorong penulis untuk mengadakan

penelitian yang lebih mendalam dengan judul :

‘’MEKANISME KINERJA KEPEMIMPINAN LOKAL PADA

MASYARAKAT DESA PADANG BANDUNG KABUPATEN

GRESIK (Studi Kepemimpinan Kepala Desa Padang Bandung)’’

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian di atas, maka di ambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme kinerja kepemimpinan lokal yang terdapat di

Desa Padang Bandung?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat mekanisme kinerja

dari kepemimpinan Kepala Desa Padang Bandung?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. untuk mengetahui bagaimana mekanisme kinerja kepemimpinan lokal

Kepala Desa Padang Bandung

2. untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam

pelaksanaan mekanisme kinerja dari kepemimpinan Kepala Desa

Padang Bandung.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran tentang kepemimpinan lokal yang terdapat di

daerah tersebut
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2. Menjadi sebuah kajian kepemimpinan lokal yang nantinya dapat di

jadikan sebagai bahan reverensi dalam penelitian-penelitian

berikutnya.

E. DEFINISI KONSEPTUAL

Konsep yang ada pada judul penelitian perlu di batasi pengertiannya,

hal ini di lakukan untuk menghindari meluasnya konsep peneliti dengan

pembaca. Sesuai dengan rumusan masalah yang di paparkan di atas makan

yang menjadi fokus penelitian ini adalah “MEKANISME KINERJA

KEPEMIMPINAN LOKAL PADA MASYARAKAT DESA PADANG

BANDUNG KABUPATEN GRESIK (Studi Kepemimpinan Kepala Desa

Padang Bandung)” konsep yang akan di uraikan antara lain :

1. Mekanisme

Mekanisme adalah cara kerja, alur kerja, proses kerja atau tata cara

kerja yang di lakukan oleh seseorang atau organisasi yang bertujuan untuk

memberikan keefektifan dalam hasil yang akan di capai di sebuah

pekerjaan.

2. Kinerja

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas

yang di capai oleh seseorang atau organisasi dalam melaksanakan

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya.

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk

menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus memilik derajat
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kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan

seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa

pemahaman yang jelas tentang apa yang akan di kerjakan dan bagaimana

mengerjakannya.

Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang di tuntut dari seseorang

atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan.

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus di ketahui dan di

konfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian

hasil suatu instansi di hubungkan dengan visi yang d emban suatu

organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif

dari suatu kebijakan operasional.

Kinerja SDM merupakan istilah yang berasal dari kata job performace

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang di capai SDM adalah

prestasi kerja atau hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang di capai

SDM dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab

yang di berikan kepadanya.

3. Kepemimpinan Lokal

Pemimpin menjadi aktor penting dalan menjalankan tugas-tugas untuk

bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Weber dalam agung

mengungkapkan tentang varian pemimpin dalam kehidupan sosial dilihat

dari wewenang dapat dibedakan menjadi tiga yaitu : wewenang

kharismatik, wewenang tradisional dan wewenang rasional (legal).
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Pertama, pemimpin kharismatik merupakan pemimpin dengan sumber

wewenang yang didasarkan pada kharisma, yaitu suatu kemampuan

khusus yang ada pada diri seseorang. Kemampuan khusus ini melekat

pada seseorang yang dan bersifat given, dalam arti pemberian dari Tuhan

Yang Maha Kuasa. Orang-orang disekitarnya mengakui akan adanya

kemampuan tersebut atas dasar kepercayaan dan mitos (taklid), karena

pada dasarnya mereka menganggap bahwa sumber dari kemampuan

tersebut adalah sesuatu yang berada diatas kemampuan dan kekuasaan

manusia pada umumnya. Kedua, pemimpin tradisional dapat dimiliki oleh

orang atau sekelompok orang, dengan kata lain, wewenang tersebut

dimiliki oleh orang-orang yang menjadi anggota kelompok tertentu yang

sudah lama sekali mempunyai kekuasaan didalam masyarakat. Ketiga,

pimpinan rasional atau legal adalam pemimpin dengan sumber wewenang

yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku di masyarakat. Sistem

hukum disini dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta

ditaati masyarakat dan bahkan telah diperkuat oleh negara. Pada

wewenang yang didasarkan pada sistem hukum harus dilihat juga apakah

sistem hukumnya bersandar pada tradisi, agama atau lainnya5. Namun

demikian pemimpin lokal dapat berpengaruh positif dan negatif dalam

peran sosialnya ditengah masyarakat. Status sosial itu pada umumnya

dicapai karena faktor keturunan, kekayaan, taraf pendidikan, pengalamam

hidup, kharismatik, maupun jasa-jasanya pada masyarakat.

5 Subhan Agung, Artikel, Sumber Kewenangan Kepemimpinan Adat. 2007.
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F. DEFINISI OPERASIONAL

Dfinisi operasional adalah definisi yang di dasarkan atas sifat-sifat hal

yang didefinisikan dapat di amati. Secara tidak langsung definisi

operasional akan menunjukan alat pengambil data yang cocok di gunakan

atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variable. Dengan demikian

definisi operasional merupakan penetapan dari indikator-indikator yang

akan di pelajari dan di analisa, sehingga nantinya dapat di peroleh

gambaran yang jelas di antaranya sebagai berikut :

1. Mekanisme Kinerja kepemimpinan Kepala Desa Padang Bandung

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

a. Mekanisme penyelenggaraan dan hubungan Kepala Desa dengan

Perangkat Desa.

b. Mekanisme hubungan Kepala Desa dengan BPD (Badan

Permusyawaratan Desa)

c. Mekanisme hubungan Kepala Desa dengan masyarakat Desa

Padang Bandung.

d. Mekanisme sosialisasi dan realisasi program.

2. Faktor yang menjadi Kendala yang di hadapi Pemerintahan Desa

Padang Bandung;

a. Bidang Ekonomi

b. Bidang Sosial Politik dan Budaya

c. Bidang Pendidikan

d. Bidang Kesehatan
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G. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan

alasan agar dapat menggali informasi yang mendalam mengenai objek

yang di teliti. Metode deskiptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang

di teliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga tujuan dari metode

deskriptif adalah untuk menggambarkan tentang suatu masyarakat atau

kelompok tertentu atau gambaran tentang gejala sosial. Penelitian

deskriptif juga berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan

gambaran atau penegasa suatu konsep atau gejala, juga menjawab

pertanyaan sehubungan dengan setatus subyek penelitian pada saat ini,

misalnya sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi dan

sebagainya6.

Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari

orang-orang dan prilaku yang di amati, kemudian responden bersama

peneliti memberikan penafsiran, sehingga dapat memunculkan suatu

temuan atau mengembangkan temuan atau memberikan informasi tentang

kinerja kepemimpinan pemerintah lokal dalam meningkatkan taraf

kesejahteraan masyarakat Padang Bandung.

6 Sumanto, Metode penelitian Sosial dan Pendidikan, Jakarta: Andi offest, 1990.
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2. Subyek penelitian

Peneliti telah menetapkan para informan penelitian yang di pandang

dapat memberikan pengalaman yang seluas-luasnya terutama berhubungan

dengan kinerja kepemimpinan lokal, subyek penelitian di antaranya

adalah:

a. Kepala Desa Padang Bandung.

b. Aparatur Pemerintahan Desa Padang Bandung.

c. BPD Desa Padang Bandung.

d. LSM Desa Padang Bandung.

e. Masyarakat Desa Padang Bandung.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakn tempat di mana penelitian di lakukan

untuk mendapatkan informasi serta data-data  yang di perlukan oleh

peneliti untuk menunjang penelitian ini. Lokasi penelitian ini di

laksanakan di kabupaten Gresik Desa Padang Bandung, dengan

pertimbangan kemudahan akses informasi data dan subyek utama

penelitian di lakukan. Sehingga penelitian diwilayahbini dapat di harapkan

mewakili Kepemimpinan Lokal dalam penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan di daerah.
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4. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah satu sumber data yang di peroleh secara

langsung peneliti dari nara sumber yang dapat di percaya dalam

memberikan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian.

Data primer dalam penelitian ini seperti orang (pejabat) yang

terlibat lansung di dalamnya, yaitu pemerintahan kab dan

pemerintahan desa serta masyarakat setempat.

b. Data skunder

Data sekunder adalah data yang di gunakan untuk

mendukung data primer. Data skunder tersebut adalah toko agama,

tokoh pemuda, petani, pedagang dan dokumen-dokumen resmi,

koran-koran maupun internet, perundang-undangan yang

berhubungan dan berkaitan dengan penelitian ini serta masyarakat

umum yang juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

Pada dasarnya penelitian ini di lakukan untuk mendapatkan data

yang menjadi objek penelitian, maka di perlukan data sesuai

permasalahan yang di teliti, sebab kualitas data di tentukan oleh alat

pengumpulalan data. Adapun teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:
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1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah pembicaraan dengan maksud tertentu,

pembicaraan ini di lakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewancara

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang

memberdikan jawaban atas pertanyan itu. Maksud mengadakan

wawancara, seperti di tegaskan lincoln dan guba, antara lain:

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan,

motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.

2. Observasi

Observasi adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data

yang di lakukan secara sistematika, dengan prosedur yang standart.

Observasi di arahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat,

mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan

hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode

pengumpulan data yang di gunakan untuk metodologi penelitian

sosial unuk menelusuri data historis. Selain itu, di katakan juga

bahwa dokumentasi juga dapat di kategorikan peneliti sebagai

sumber data sekunder atau pendukung.
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6. Teknik analis data

Analisa data adalah proses untuk mengatur urutan data,

mengorganisasikanya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian

dasar. Analisa data yang di pergunakan dalam penelitian kali ini

deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini maka data akan di analisa

dengan pelukisan keadaan obyek berdasarkan data obyektif. Data

merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak ada

riset. Data yang di pakai dalam riset haruslah data yang benar, karena

data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah7.

Selanjutnya tahap-tahap yang akan di tempuh dalam

menganalisanya adalah :

- Reduksi Data, merupakan bentuk analisis yang mempertegas,

menggolongkan, mengarahkan, menyeleksi yang tidak perlu dan

mengatur data sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat

ditarik dan diverifikasikan. Adapun data yang dimaksud adalah

data primer maupun sekunder yang di analisa dengan

menggunakan analisa kualitatif yang bertujuan untuk mengolah

data agar data tersebut bisa berbicara dan mempunyai makna yang

jelas.

- Penyajian Data (display data), merupakan informasi tersusun yang

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan, penyajian data bisa berupa kata-kata, tabel

7 Umar Husein, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
2008, Hlm: 70
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atau lainnya. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk

mengklasifikasikan data yang sesuai dengan rumusan masalah

dalam penelitian ini sehingga akan mudah dalam memahami suatu

data.

- Menarik Kesimpulan, dalam suatu penelitian tujuan akhir yang

akan dicapai adalah untuk menyempitkan dan membatasi suatu

penelitian sehingga menjadi data yang teratur dan akhirnya data itu

bisa dijelaskan, mempunyai makna sehingga mudah untuk

dipahami dan di intepretasikan selain itu juga dapat menganalisis

dan menguji kebenaranya atas data yang ada, hasil analisis data

dapat diartikan sebagai proses pemeriksaan terhadap alur analisis

data untuk mengetahui proses munculnya kesimpulan penelitian.

Selanjutnya tahap-tahap yang akan di tempuh dalam menganalisanya

adalah :

- Reduksi Data, merupakan bentuk analisis yang mempertegas,

menggolongkan, mengarahkan, menyeleksi yang tidak perlu dan

mengatur data sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat

ditarik dan diverifikasikan. Adapun data yang dimaksud adalah

data primer maupun sekunder yang di analisa dengan

menggunakan analisa kualitatif yang bertujuan untuk mengolah

data agar data tersebut bisa berbicara dan mempunyai makna yang

jelas.



17

- Penyajian Data (display data), merupakan informasi tersusun yang

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan, penyajian data bisa berupa kata-kata, tabel

atau lainnya. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk

mengklasifikasikan data yang sesuai dengan rumusan masalah

dalam penelitian ini sehingga akan mudah dalam memahami suatu

data.

- Menarik Kesimpulan, dalam suatu penelitian tujuan akhir yang

akan dicapai adalah untuk menyempitkan dan membatasi suatu

penelitian sehingga menjadi data yang teratur dan akhirnya data itu

bisa dijelaskan, mempunyai makna sehingga mudah untuk

dipahami dan di intepretasikan selain itu juga dapat menganalisis

dan menguji kebenaranya atas data yang ada, hasil analisis data

dapat diartikan sebagai proses pemeriksaan terhadap alur analisis

data untuk mengetahui proses munculnya kesimpulan penelitian.


