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Kepemimpinan muncul bersama sama adanya 

peradaban manusia, yaitu sejak nenek moyang, 

manusia itu berkumpul dan berkerja bersama sama 

untuk mempertahankan eksistensi hidupnya 

menentang kebuasan binatang dan keganasan alam 

sekitarnya. Dalam kondisi masyarakat yang masih 

bersahaja, sendi sendi kemasyarakatan terjalin atas 

dasar hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Di 

dalam proses kerja sama secara tertib untuk mencapai 

suatu tujuan yang menjadi cita cita bersama, 

dibutuhkan seorang pemimpin yang oleh 

kelompoknya dipandang lebih disegala aspek 

kepribadiannya. Dengan pemikian “pemimpin” adalah 

seorang yang membimbing, memimpin dengan 

bantuan kualitas kualitas persuasifnya dan akseptansi 

atau penerimaan secara sukarela oleh para 

pengikutnya. Meskipun penujukan pemimpin pada 

masa lalu hanya atas dasar pengakuan pengikutnya, 

namun kepemimpinannya telah dapat menumbuhkan 

kondisi kondisi dinamis dalam masyarakatnya, sebab 

seorang pemimpin adalah pribadi yang memiliki 

kecakapan khusus dengan atau tanpa pengangkatan 

resmi dapat mempengaruhi kelompok yang 

dipimpinnya untuk melakukan suatu usaha bersama 

mengarah pada pencapaian sasaran sasaran tertentu. 

Adanya unsur pemimpin dang yang dipimpin serta 

saling ketergantungan antara yang memimpin dan 

yang dipimpin melahirkan bentuk bentuk 

pembangunan dalam masyarakat.  
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Agar program pembangunan dapat terealisasi, 

maka dibutuhkanlah seseorang pemimpin apakah 

pemimpin laki laki atau pemimpin wanita. Di 

Indonesia kepemimpinan wanita dalam segala bidang 

kehidupan politik, ekonomi sosial budaya pada semua 

tingkatan, baik tingkat internasional, regional, 

nasional, masyarakat dan keluarga masih belum dapat 

dikatakan mantap. Salah satu persyaratan 

kepemimpinan yang baik adalah adanya kemampuan 

untuk turut mengambil keputusan. 

Pengambilan keputusan dalam keluarga, 

masyarakat, Negara dan dunia oleh wanita inilah yang 

belum seluas dan sepadan seperti diinginkan 

olehperjuangan wanita. Hal ini bisa terlihat pada 

keadaan dalam keluarga. Akibat masih 

berlangsungnya adat istiadat tradisional yang 

didasarkan pada nilai dan norma yang dipegang oleh 

masyarakat, bahwa citra baku wanita Indonesia ialah 

citra bakunya sebagai penunai kodrat alamnya sebagai 

istri dan ibu yang hamil, melahirkan dan membesarkan 

anak, maka yang disebut dengan keberanian dan 

penggunaan kesempatan perlu didukung oleh 

kemampuan serta kemauan wanita untuk mengambil 

keputusan sebagai pemimpin belum banyak terlihat. 

Akan tetapi perkembangan zaman telah semakin 

membuka peluang bagi kaum wanita untuk tampil 

menjadi seorang pemimpin. Dibidang kehidupan 

politik, jabatan eksekutif, legislatif maupun 

judikatifnya, kepempinan wanita telah diperhitungkan 

walaupun belum seimbang dengan proporsinya. Hal 

ini bisa terlihat, ada satu atau dua pemimpin wanita 
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yang berhasil duduk dilapisan pimpinan, seperti 

megawati sukarno putrid. Gloriya macapagal arroyo 

(presiden philipina), dan lain  lain. Begitu juga yang 

terjadi ditingkat desa. Diantara penomena yang cukup 

menarik dan sebagai salah satu wujud yang dapat 

diamati adalah tampilnya wanita menjadi kepala desa 

di desa saba kecamatan janapria lombok tengah nusa 

tenggara barat. Persoalan ini menjadi menari 

mengingat desa saba terkenal sebagai masyarakat yang 

religius; taat dan patuh menjalankan syari’at islam, 

yang mana norma norma agama selalu dijadikan  

acuan dalam kehidupan masyarakat. 

Untuk memperoleh gambaran tentang respon 

masyarakat terhadap kepemimpinan wanita, maka 

penelitian ini menggunakan teori kepemimpinan, teori 

struktural fungsional dan teori interaksi simbolik. Oleh 

karenanya data yang diperoleh dengan focus utama 

adalah obesrvas, wawancara dan dokumentasi untuk 

memperoleh deskripsi yang memadai tentang 

kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Sebagaiamana hasil penelitian menunjukkan, 

bahwa masyarakat desa saba merespon positif 

terhadap tampilnya wanita sebagai pemimpin (kepala 

desa), karena kebijaksanan-kebijaksanaan yang 

diambil sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan 

masyarakat, sehingga dengan kebijaksanaan-

kebijaksanaan tersebut telah mampu  mensejahterakan 

masyarakat, seperti pemberian bantuan dana untuk 

usaha anyam-anyaman, peternak dan petani tembakau. 

Disamping itu juga masyarakat desa saba memahami 
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“kepemimpinan itu bukan terletak pada gender 

(wanita/pria)”, tetapi lebih di tentukan oleh sifat dan 

sikapnya (seorang pemimpin memiliki track record 

bagus). Siapapun bisa menjadi pemimpin, bila ia 

merupakan figur yang bisa member pengayoman, 

kemananan, kesejahteraan, dan harapan pada rakyat. 

Buku ini merupakan hasil penelitian yang 

diselesaikan sebagai tugas akhir, yaitu studi kasus 

tentang Kepala Desa perempuan dalam 

mengimplementasikan kebijakan pembangunan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Saba 

Kecamatan Janapria Lombok Tengah Nusa Tenggara 

Barat. Semoga kehadiran buku ini menjadi inspirasi 

kepemimpinan di Nusa Tenggara Barat. 

 

Penulis, 
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Kepemimpinan Dalam 

Masyarakat 

 
A. Pengertian masyarakat 

Masyarakat merupakan istilah yang lazim 

digunakan untuk menyebutkan kelompok manusia 

sebagai kolektifitas. Masyarakat berarti sekumpulan 

manusia saling mengadakan interaksi berdasarkan 

sistem nilai tertentu yang dianut. Gillin dan Gilling 

(1964: 139), memberi rumusan bahwa masyarakat 

adalah kelompok besar yang di dalamnya terdapat 

kesatuan hidup, adat istiadat, kontinuitas, dan 

identitas kebersamaan. Secara umum rumusan ini 

dapat diimplementasikan kedalam tatanan 

masyarakat pedasaan. Sebab semua kesatuan hidup 

masyarakat pedasaan terikat oleh sistem nilai, 

tradisi, serta identitas kebersamaan. 

Menurut Sukanto, masyarakat diartikan 

sebagai kelompok individu yang mendiami suatu 

Desa, Kota, kawasan atau Negara tertentu, (1966: 

162). Adanya kumpulan anggota masyarakat dalam 

suatu desa ataupun Kota dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan individu, antara yang satu 

dengan yang lainnya saling melengkapi atau berada 

dalam suatu sistem yang memiliki ketergantungan 
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antara anggota masyarakat yang satu dengan yang 

lainnya. 

Lysen (dalam Cholil, 1997: 23) memberikan 

pengertian, masyarakat adalah hubungan antara 

kekuatan-kekuatan dari bentuk-bentuk masyarakat 

dan dengan kehidupan individu. Sedangkan 

Bouman (dalam Mansyur, 177: 23) memberikan 

pengertian, masyarakat adalah pergaulan hidup 

yang akrab antar manusia, yang dipersatukan 

dengan cara tertentu dengan hasrat-hasrat 

kemasyaratakatan mereka. 

Berger (1966: 62), menjelaskan tentang 

fenomena masyarakat pedesaan sebagai suatu 

keseluruhan kompleks hubungan manusia bersifat 

luas. Keseluruhan tersebut terdiri atas bagian-

bagian yang membentuk kesatuan. Dalam 

hubungan sosial terdapat keteraturan dalam 

kesinambungan (komunitas), keseluruhan (totalitas) 

hubungan sosial memproyeksikan realitas 

masyarakat sebagai hal yang dinamis. Kesatuan 

hidup manusia sebagai bentuk kolektifitas. Menurut 

Koentjoroningrat (1986: 136), dapat dirinci : (1) 

pembagian kerja diantara berbagai golongan 

individu dalam kolektifitas untuk melaksanakan 

fungsi hidup, (2) pembagian kerja mengakibatkan 

ketergantungan diantara individu, (3) kerja sama 

antara individu terjalin dengan kuat, (4) adanya 
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komunitas antara individu, (5) warga kolektif dapat 

dibedakan dengan warga dari luar kolektif. 

Sedangkan menurut Beizans (dalam Pujiwati, 

1982: 110), masyarakat dapat disusun dalam 

kelompok berdasarkan pembagian kerja, menempati 

wilayah yang bersifat permanen (menetap), 

berdasarkan norma-norma atau aturan hukum yang 

disepakati dan memiliki tujuan bersama. 

Masyarakat, berdasarkan konsep di atas 

merupakan istilah untuk mewakili suatu bentuk 

pergaulan hidup manusia sebagai mahluk sosial. 

Masyarakat berarti pula sejumlah kecil orang yang 

tata cara pergaulannya di dasarkan atas kriteria nilai 

yang bersifat normatif. Maka sejalan dengan hal ini, 

istilah masyarakat pedesaan memilliki arti sebagai 

warga sebuah komunitas yang menepati wilayah 

desa. 

B.  Karateristik masyarakat desa 

Oleh karena desa dan masyarakat terbentuk 

dengan sejarah masing-masing melalui kurun waktu 

yang cukup panjang dan kondisi lingkungan alam 

maupun sosial yang dialami sangat bervariasi, maka 

karkteristik masyarakatpun juga bervariasi. Dengan 

demikian tidaklah mudah untuk menunjukkan 

karakteristik suatu masyarakat desa. Namun 

demikian pada umumnya pada pakar mengambil 
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hal-hal yang dianggap sebagi ciri khas masyarakat 

desa. 

Masyarakat desa  selalu dikonotasikan dengan 

ciri-ciri tradisioanal, kuatnya ikatan dengan alam, 

eratnya kelompok, guyub, rukun, gotong royong, 

alon-alon waton kelaton gremet-gremet asal 

selamet, paternalistik dan sebagainya atau semakna 

dengan Gemeschallft atau community (sapari, 1990: 

130). 

Roucek dan Warren (dalam Leibo), 

mngemukakan karakteristik masyarakat desa: 

a. Memiliki sifat homogen dalam hal mata 

pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan dan 

sikap serta tingkah laku, 

b. Kehidupan di desa lebih menekankan anggota 

sebagi unit ekonomi dan ditentukan oleh 

kelompok primer, 

c. Faktor geografis sangat berpengaruh atas 

kehidupan yang ada atau dalam hal ini adanya 

keterkaitan antara anggota masyarakat dengan 

desa kelahirannya, 

d. Hubungan sesama anggota masyarakat lebih 

intim dan awet dari pada di kota, serta jumlah 

anak dalam keluarga inti lebih besar atau 

banyak (1995 : 7). 

Rogers dan Schoemaker (dalam Ibrahim, 1995 

: 17), karakteristik yang di ajukan oleh kedua tokoh 
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tersebut menunjukkan bahwa sistem sosial yang ada 

di desa masih bersifat tradisional, dengan ciri-ciri: 

a. Kurang berorientasi pada perubahan, 

b. Kurang maju dalam teknologi atau masih 

sederhana. Di  hurufannya masih realtif rendah, 

sehingga memudahkan masyarakat untuk tetap 

mempertahankan status quo dalam sistem 

sosial. 

c. Sedikit sekali komunikasi yang dilakukan oleh 

anggota sistem dengan pihak luar (terisolir), 

d. Kurang mampu menempatkan diri atau melihat 

dirinya dalam peranan orang luar sistem atau 

kurang belajar dari hubungan sosial yang 

melibatkan diri mereka sendiri. 

Tetapi tidak semua desa akan tetap 

mempunyai ciri-ciri seperti yang telah disebutkan. 

Adanya pendidikan dan komunitas yang lancar 

akan efektif untuk membuat perubahan. Pada 

masyarakat desa tradisional akan berubah menjadi 

sistem yang modern dengan ciri-ciri sesuai yang 

dikemukakan Rogers dan Schoemaker: 

a. Pada umumnya mempunyai sikap yang positif 

terhadap perubahan, 

b. Teknologi sudah maju dengan sistem 

pembagian kerja yang kompleks 

c. Pendidikan dan ilmu pengetahuan di nilai 

tinggi, 
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d. Hubungan sosial lebih bersifat rasional dan 

bisnis dari pada emosional, 

e. Pemandangannya kosmoplit, karena anggota 

sistem sering berhubungan dengan orang luar, 

sehingga mudah untuk memasukkan ide baru ke 

dalam sistem sosial, 

f. Anggota sistem sosial mampu ber empati, dapat 

menghayati peranan orang lain yang betul-betul 

berbeda dengan dirinya sendiri. 

Quin (dalam Asy’ari), menerangkan bahwa 

yang membedakan antara masyarakat desa dengan 

masyarakat kota dapat ditinjau dari tiga sudut 

tinjauan : 

a. Peranan masing-masing anggota masyarakat. 

Pada masyarakat kota seorang dapat berperan 

pada berbagai macam organisasi yang berbeda 

sesuai dengan kesanggupannya (multi 

membership), sedangkan pada masyarakat desa 

peranan individu sangatlah sederhana, 

b. Lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan desa 

bersifat agraris, oleh karena itu lapangan 

pekerjaan warga pedesaan adalah bidang 

pertanian, mereka pada umumnya masih 

bergantung pada kondisi alama. Sedangkan 

pada masyarakat kota besifat non agraris, oleh 

karena itu lapangan pekerjaannya sangat 

bervariasi menurut kemampuan mereka dan 
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berkecenderungan untuk menaklukkan alam dan 

lingkungan sekitarnya, 

c. Komposisi sosial. Kota mempunyai komposisi 

sosial yang sangat kompleks, sedangkan desa 

sebaliknya bersifat homogeny (1990: 131). 

 

C. Respon Masyarakat 

Respon adalah tanggapan yang merupakan 

konsekuensi dari perilaku sebelumnya, suatu 

tanggapan yang meniru prilaku orang lain atau 

tanggapan suatu kolektiva yang mengalami 

pengaruh emosional yang sama, (Soekanto, 1985: 

32).  

Menurut Sarwono dalam buku sosiologi 

kesahatan; perilaku manusia merupakan hasil dari 

segala macam pengalaman serta interaksi manusia 

dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk 

pengetahuan, sikap dan tindakan, (1993: 32). 

Dengan kata lain respon merupakan tanggapan 

seorang individu terhadap stimulus yang berasal 

dari luar maupun dalam dirinya. Respon ini dapat 

bersifat pasif (tanpa tindakan; berfikir, berpendapat 

dan bersikap) maupun aktif dilihat (melakukan 

tindakan). Respon aktif dapat dilihat (overt) 

sedangkan respon pasif tidak tampak (tidak dapat di 

lihat). 
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Manusia sebagai mahluk sosial, tidaklah dapat 

dipisahkan dari masyarakat. Untuk 

mempertahankan eksistensinya manusia perlu 

berada bersama-sama orang lain dan mengadakan 

interaksi sosial dalam kelompoknya. Kelompok 

yang paling kecil dan dekat dengan kehidupan 

individu adalah keluarga, yang berupa keluarga 

batih (nucler family) maupun keluarga luas 

(extended family) yang merupakan gabungan dari 

beberapa keluarga batih. Sedangkan kelompok yang 

terbesar adalah masyarakat, yaitu kelompok orang 

yang mempunyai identitas sendiri dan mendiami 

wilayah atau daerah tertentu. 

D. Perilaku Kepemimpinan Dalam Tinjauan 

Strukturasi di Indonesia 

Secara sosiologis kepemimpinan merupakan 

suatu proses mempengaruhi aktivitas orang lain 

atau kelompok orang untuk mencapai suatu tujuan 

dalam situasi tertentu (Ibrahim, 1995: 71). Dalam 

situasi apapun dan dimanapun seseorang berusaha 

mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok, 

maka saat itu berlangsung kegiatan kepemimpinan. 

Orang yang dipengaruhi tidak saja terbatas pada 

bawahan, tetapi juga atasan, rekan sejawat atau 

sanak keluarga. 

Dalam perspektif sosiologi setiap pembahsan 

masalah kepemimpinan tidak dapat dipisahkan 
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dengan struktur sosial yang bersifat vertikal, atau 

lazim disebut parameter gradual. Dalam para meter 

ini para masyarakat dipilihkan menjadi dua kategori 

yakni pemimpin, yaitu orang yang menjadi panutan 

dan mendominasi proses pengambilan keputusan-

keputusan krusial, dan massa yaitu orang yang 

dipimpin atau mengikuti dan lebih banyak dalam 

posisi sebagai pendukung. Usman (1990: 1-2), 

mengungkapkan ; pemimpin berada di atas atau 

disekitar pusat sistem kerja (center of network 

system), dan massa di skitar pinggiran (peripheral 

zones of the network system). 

Selanjutnya dikatakan, fenomena 

kepemimpinan di pedasaan itu sendiri sekurang-

kurangnya dapat dibahas  dalam tiga dimensi, yaitu 

dimensi legitimasi, dimensi visibilitas, dan dimensi 

pengaruh. dimensi legitimasi melihat posisi-posisi 

pemimpin dalam organisasi sosial pedasaan. 

Sedangkan  dimensi visibilitas melihat tingkat 

pengakuan kepemimipinan seseorang, baik dari 

masa yang dipimpinnya maupun dari pemimpin-

pemimpin lainnya. Kemudian dimensi pengaruh 

melihat bidang ajang atau kiprah kepemimpinan 

seseorang. 

Berkaitan dengan itu, dari perspektif ilmu 

leadership, Gultom (1994: 79) mengitroduksi ada 

dua bidang utama yang menjadi fungsi 

kepemimpinan, yaitu bertalian pekerjaan atau tugas 
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yang harus diselesaikan dan kekompakan orang-

orang yang dipimpin. Fungsi yang berhubungan 

dengan pekerjaan disebut fungsi tugas (task 

fungtion). Fungsi yang bertalian dengan 

kekompakan kelompok disebut fungsi relasi antar 

manusia di dalam kelompok (relationship function). 

Setiap masyarakat tentu memiliki lembaga 

kepemimpinan, besar atau kecil, kuat atau lemah. 

Lembaga kepemimpinan di perlukan oleh 

masyarakat, sebab disitu terdapat pemusatan 

proses-proses pengambilan keputusan dan 

pengerahan sumber-sumber yang ada pada 

masyarakat itu sendiri. Proses-proses itu diperlukan 

dalam rangka mewujudkan tujuan masyarakat itu 

sebagai suatu sistem yang hidup, Madjid (1981: 

61). Dalam pandangan Madjid, tujuan masyarakat 

itu tidak datang begitu saja secara sembarangan, ia 

adalah tujuan bersama yang disepakati. Karenanya 

tujuan itu berada dalam hubungan tertentu dengan 

budaya masyarakat “bertugas” menjaga agar pola-

pola yang ada dalam masyarakat berjalan 

semestinya secara lestari, demi ketentraman hidup 

masyarakat itu sendiri. Karena itu, tujuan suatu 

masyarakat berada dalam hubungan yang 

“harmonis” dan seimbang dengan faktor kultural. 

Suatu tujuan masyarakat tidak cukup hanya 

memperoleh pembenaran saja karena sudah 

mempunyai hubungan yang serasi dengan faktor 

kultural. Ia juga harus berada  dalam masyarakat itu 



Kepemimipinan Perspektif Gender 

11 

sendiri yang “bertugas” memelihara kekompakan 

diantara bagian-bagian dan menjauhkan 

kemungkinan bentrok. Dengan perkataan lain, 

tujuan masyarakat tidak boleh menimbulkan 

disintegrasi masyarakat itu sendiri. 

Di sisi lain, kondisi obyektif masyarakat kita 

mempersyaratkan seseorang untuk menjadi 

pemimpin yang teramat tinggi kualifikasinya. Yang 

dimaksud di sini adalah pertama tingkat pembilahan 

sosial (social clevage) yang sangat tinggi, dan 

kedua adalah tingkat mobilitas sosial yang rendah. 

Masalah pembilahan sosial menjadi masalah yang 

rumit dengan adanya kenyataan bahwa dalam 

sejarah pertumbuhan bangsa ini, pembilahan 

tersebut masih bersifat komulatif ataupun dapat 

disebut consolidated. Artinya seseorang atau 

sekelompok orang yang berasal dari semula proses 

sosialisasi, kemudian memperoleh identitas, sampai 

dengan berakhirnya proses penghidupannya. 

Hal kedua yang harus diantisipasi adalah 

kemungkinan terjadinya mobilitas sosial yang 

tinggi sebagai akibat by product dari proses 

modernisasi yang berjalan hampir tiga dasawarsa 

terakhir. Pada saat sekarang ini tingkat mobilitas 

sosial memang masih rendah, sekalipun 

pembangunan ekonomi yang dijalankan selama 

PELITA KE V telah menujukkan hasil yang cukup 

memuaskan (gaffer, 1990: 343). 



ISBN : 978-602-60397-6-7 

 

12 

Di tingkat pedesaan, seperti yang di 

ungkapkan Usman (1990: 5), ada kecenderungan 

sekarang ini hanya pemimpin formal atau perangkat 

desa yang masih bertahan menyandang 

kepemimpinan yang bersifat polymorphic. Dengan 

lahirnya undang-undang Nomor 5 tahun 1979 

kedudukan mereka menjadi administrator 

pemerintahan pembangunan dan pembinaan 

masyarakat. Meskipun mereka dipilih langsung 

oleh rakyat, namun dalam banyak hal mereka lebih 

cendrung mempertanggung jawabkan pekerjaannya 

kepada aparatur pemerintahan ditingkat kecamatan 

atau kabupaten karena mereka adalah perpanjangan 

birokrasi di tingkat desa. Sebaliknya para pemimpin 

informal justru sekarang hanya menyandang 

kepemimpinan yang hanya bersifat monomorphic. 

Kondisi yang semacam ini yang oleh Raharjo 

(1990: 6) di katakan bahwa pemimpin formal yakni 

Kepala Desa dan pembantunya hanya berperan 

dalam mobilisasi sumber daya pedasaan, khususnya 

tenaga kerja, tempat atau lokasi kegiatan melalui 

penduduk, Kepala Desa dan pembantunya hanya 

berperan dalam mobilisasi sumber daya pedesaan, 

khususnya tenaga kerja, tempat atau lokasi kegiatan 

melalui penduduk, Kepala Desa, seperti bahan-

bahan pembangunan yang berasal dari sumber alam 

yang dapat di peroleh di desa dan juga uang tunai. 
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Kembali kepada persoalan hubungan 

kepemimpinan dengan masyarakat. Madjid (1981: 

62-64) menyebutkan ada empat hal yang perlu 

diperhitungkan dalam persoalan ini yaitu: 

a. Pertama, integritas pribadi sebagai manusia dari 

seorang pemimpin. Ia dituntut tampil sebagai 

pribadi yang integral dan mengetahui dengan 

baik kebutuhan-kebutuhannya. Begitu pula ia 

harus menginsafi batas-batas pemenuhan 

kebutuhan itu dan mengendalikannya. 

b. Kedua, integarasi kultural yang di mulai dengan 

adanya komitmen atau keterkaitan batin yang 

sungguh-sungguh kepada nilai-nilai budaya 

ditransformasikan menjadi kenyataan-kenyataan 

sosial. Maka dapat di mengerti bahwa dalam 

masyarakat, para pemimpin pertama-tama di 

tuntut kesungguhan dalam komitmennya kepada 

nilai-nilai budaya yang dianutnya. Dengan 

adanya komitmen itu, suatu lembaga 

kepemimpinan memperoleh pembenaran atau 

legitimasi sehingga menjadi sah. 

c. Ketiga, integrasi sosial. seorang pemimpin 

diharapakan memilki kesajatian dalam sikap 

terhadap para anggota masyarakat yang 

dipimpinnya. Karena itu ia harus merasa dengan 

sungguh-sungguh sebagai bagian integral 

masyarakatnya. Solidaritas, kekompakan dan 

keharmonisan adalah hal-hal yang perlu dijaga 

oleh seorang pemimpin. Integritas ini juga 
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terkait dengan kultural tersebut. Tujuan suatu 

masyarakat adalah social goal, selain karena 

melalui kesepakatan para anggotanya, juga 

karena kesepakatan itu sendiri oleh masing-

masing pribadi anggota masyarakat yang 

bersangkutan dicapai dengan terlebih 

mengintegrasikan nilai-nilai budaya yang ada. 

Kenyataan sosial suatu nilai budaya ialah 

sebagaimana yang ada dalam diri masing-

masing anggota masyarakat dalam interaksi 

antara yang satu dengan yang lainnya. 

d. Keempat, kualitas seorang pemimpin yang 

bersangkutan dengan kemampuannya 

mengenali lingkungan; mana yang bersifat 

mendukung dan mana yang bersifat 

menghambat dalam pencapaian tujuan yang di 

embannya. Ini adalah kecapakapan 

kepemimpinan (leadership capability). 

Disisi lain, para ahli filsafat dan ahli teori 

sosial telah berusaha mengajukan pandangan-

pandangan mengenai tipologi kepemimpinan. 

Filosuf terkemuka Plato, misalnya mengajukan tiga 

tipe kepemimpinan, yaitu : (1) ahli filsafat, 

negarawan yang memerintah republik dengan 

penalaran keadilan, (2) militer, untuk 

mempertahankan Negara dan pelaksanaan 

kebijaksanaan, dan (3) pedagang, menyediakan 

kebutuhan material penduduk (Mar’at, 1984: 27).  
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Pada dasarnya dilihat dari studi-studi 

leadership sebenarnya cukup banyak dijumpai tipe 

kepemimpinan sebagaimana dikembangkan para 

ahli. Umumnya hal ini mudah dikenali serta di 

jumpai dalam praktek-praktek kehidupan sosial, 

misalnya tipe kepemimpinan otokratik, militeristik, 

paternalistik, kharismatik, dan demokratik (Siagian, 

1986: 41). Berikut ini akan dijelaskan secara 

singkat makna dari tipe-tipe kepemimpinan 

menurut Mar’at (1984: 27-31), Siagian (1986: 41- 

44), dan Gultom (1994: 81- 83), sebagai berikut : 

a. Pertama, tipe kepemimpinan otokratik. Ditandai 

kuat dan dominanya seseorang pemimpin di 

dalam suatu organisasi atau masyarakat. Seorang 

pemimpin otokratik memandang orang-orang 

yang dipimpinnya harus menyesuaikan diri 

dengan sang pimpinan. Pemimpin tipe ini kurang 

bisa menerima kritik, kurang terbuka dan kurang 

memberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Di 

samping itu juga sangat bergantung kepada 

kekuasaan formal yang dimilikinya, dan di dalam 

menjalankan fungsi kepemimpinannya lebih 

sering menggunakan pendekatan yang bersifat 

paksaan (coercive). Dengan kata lain, demensi-

dimensi kekuasaan yang ditonjolkan dalam 

fungsi kepemimpinannya. 

b. Kedua, tipe kepemimpinan militeristik. Seorang 

pemimpin disebut militeristik jika memiliki sifat-

sifat: (1) mengedapankan cara-cara yang bersifat 
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perintah, (2) lebih berstandar kepada perangkat 

dan jabatan, (3) menyukai formalitas yang 

berlebihan, (4) menuntut dan menerapkan 

disiplin yang kaku terhadap orang-orang yang 

dipimpinnya, dan (5) sukar sekali menerima 

kritikan dari orang-orang sekeliling dan terutama 

yang dipimpinnya. 

c. Ketiga, tipe kepemimpinan paternalistik, seorang 

pemimpin paternalistik umumnya memiliki 

karakteristik: (1) memandang orang yang 

dipimpin sebagai sosok manusia yang tidak 

dewasa, (2) bersifat terlalu melindungi (over 

protective), (3) kurang memberi kesempatan 

kepada orang-orang yang dipimpinnya untuk 

mengambil inisiatif dan memutuskan sesuatu. 

Karena itu orang-orang yang dipimpin oleh 

seorang pemimpin yang paternalistik seringkali 

kurang berkembang daya kreasinya, dan (4) 

bersikap lebih tahu dari yang lainnya dalam 

banyak persoalan. 

d. Keempat, tipe kemimpinan kharismatik, seorang 

pemimpin kharismatik adalah yang memliki daya 

tarik luar biasa. Para pengikut atau orang-orang 

yang dipimpinnya sangat mengaguminya. 

Sampai saat ini para ahli belum mampu 

memberikan jawaban yang memuaskan dan 

betul-betul empirik tentang asal usul  kharisma 

yang ada dalam diri seorang pemimpin. Tetapi 

yang kerap kali ditengarai adalah sang pemimpin 
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diberkahi kekuatan ghaib (supernatural power) 

yang melekat di dalam diri seseorang. Sosok-

sosok pemimpin didunia yang sering disebut 

sebagai pemimpin kharisma, misalnya Mahatma 

Gandhi, Soekarna, Iskandar Zulkarnain, John F. 

kennedy, Ibu Theresa, Muhammad Natsir, dan 

sebagainya. 

e. Kelima, tipe kemimpinan demokratik. Pemimpin 

demokratik adalah pemimpin yang menghargai 

orang-orang yang dipimpinnya. Ia selalu 

mengutamakan kerja sama, mendahulukan 

kepentingan bersama, memberikan kesempatan 

kepada orang-orang yang dipimpinnya untuk 

memikul tanggung jawab dan berkembang. 

Seorang pemimpin demokratik juga terbuka 

terhadap krtitik serta selalu memberikan 

kebebasan kepada orang-orang yang 

dipimpinnya untuk mengambil inisiatif dan 

meraih kesuksesan. Disamping itu, pemimpin 

demokratik selalu berupaya mengembangkan 

kapasitas pribadinya sebagai pemimpin. Jadi 

kepemimpinan demokratik sesungguhnya 

melambangkan interes dari kelompok atau 

masyarakat. 

Selanjutnya, jika kepemimpinan itu dicermati 

dari perspektif situasional misalnya, dimana 

kepemimpinan dipersepsikan sebagai fungsi dari 

situasi, maka tipologi kepemimipanan yang muncul 

ikut ditentukan oleh tipologi masyarakat yang 
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melingkupinya. Tipologi kepemimpinan di 

pedasaan misalnya, tentu akan berkembang seiring 

dengan tipologi masyarakat setempat, karena pola 

interaksi yang berkembang dalam masyarakat 

tersebut membentuk tipe kepemimpinan seseorang 

(Siahaan, 1990: 6-7).  

Kepemimpinan situasional didasarkan pada 

saling berhubungan diantara hal-hal sebagai 

berikut: (1) jumlah petunjuk dan pengarahan yang 

diberikan oleh pemimpin, (2) jumlah dukungan 

sosioemosional yang diberikan oleh pemimpin, (3) 

tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut  

yang ditunjukan dalam melaksanakan tugas khusus, 

fungsi dan tujuan tertentu. Penekanan dalam 

kepemimpinan situasional ini hanyalah pada 

perilaku pemimpin dan orang-orang yang 

dipimpinnya saja (Thoha, 1994: 310). 

Didalam masyarakat pedesaan, seorang 

pemimpin seperti Kepala Desa selalu berhadapan 

dengan dua dimensi besar dalam masyarakat, yakni 

dimensi struktural dan dimensi kultural. Dimensi 

struktural dalam konteks ini, merupakan sistem 

aturan dan sumber-sumber yang melingkupi 

seorang pemimpin baik yang datang dari Negara 

maupun tercipta dari tindakan-tindakan masyarakat. 

Karena itu dimensi struktural yang 

melingkupi baik dalam pengertian nilai, budaya, 
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ekonomi, maupun politik. Sedangkan dimensi 

kultural, merupakan nilai-nilai subyektivitas 

seorang pemimpin, seperti Kepala Desa serta 

kebiasaan dan tradisi yang melembaga dalam 

masyarakat setempat. Dengan demikian, sebuah 

asumsi yang hendak dikatakan disini adalah bahwa 

antara hal-hal yang bersifat struktural dan kultural 

bukan dua wilayah yang terpisah secara eksklusif 

dan dualistik, melainkan keduanya menyatu dalam 

praktik-praktik kehidupan sosial di dalam 

masyarakat. 

Di dalam teori struktural, Giddens (1991), 

tidak mengakui adanya dualism antara agensi dan 

struktural, antara struktural dan proses, antara 

struktur dan proses, antara objek dan subjek. 

Sebabm sesungguhnya telah terjadi suatu proses 

dinamik antara elemen-elemen sosial tersebut, 

agensi dan struktur misalnya bukan dua entitas yang 

saling berpisah sehingga bisa dipertentangkan 

secara dikotomis. 

Secara ringkas, teori struktural mengadung 

empat perangkat konsep utama, yaitu: dualistik 

struktur, hubungan subjek-objek, dimensi ruang dan 

waktu, serta pemahaman ganda. 

Konsep dualitas struktural (duality of 

structure) memandang bahwa struktur (strucure) 

dan pelaku (agency) berinteraksi dalam proses 
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produksi dan reproduksi. Reproduksi hubungan-

hubungan sosial dan praktik-praktik sosial dan 

praktik-praktik sosial sekaligus merupakan proses 

produksi suatu struktural, karena memang 

dilakukan oleh subjek-subjek yang tidak pasif. 

Karena itu, suatu struktur sosial dapat di anggap 

sebagai sistem aturan dan sumber yang diproduksi 

oleh manusia.  

Dalam konteks yang demikian, baik hasil 

maupun proses produksi akan terjadi kalau terdapat 

wahana yang merupakan focus kegiatan produksi 

dan reproduksi. Dengan demikian, struktur sosial 

merupakan sebuah wahana (medium) sekaligus juga 

hasil (outcome). Karena itu, Giddens memehami 

struktur sosial sebagai suatu “Gnerative of sistem of 

interaction thurgh duality of structure” (Bryant dan 

Jarey, 1991:  7-9). 

Dari sudut pandang strukturasi, suatu 

masyarakat senantiasa secara terus menerus 

melangsungkan proses produksi dan reproduksi 

sepanjang orang-orang yang hidup di dalamnya 

terus berinteraksi. Disatu sisi, suatu struktur sosial 

mengkonstitusi tindakan, sedangkan disisi lain 

struktur juga dikonstitusikan oleh tindakan. Di sini 

dalam pandangan strukturasi, struktur tidak semata-

mata mengendala (constraints) terhadap tindakan 

(agensy) manusia. Hal ini terjadi karena niscaya 

didalam struktur itu terdapat aturan (rules) dan 
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sumber daya (resouces). Implikasinya, teori 

strukturasi juga menerapkan prinsip dualitas subjek-

subjek. 

Sedangkan konsep hubungan subjek-subjek, 

pada dasarnya menyangkut orientasi agen atau actor 

terhadap struktur. Orientasi yang dimaksud dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga macam, yakni: (1) 

orientasi rutin-praktis, dimana para aktor yang 

secara psikologis hanya mencari rasa aman. Mereka 

ini hanya berperan sebagai medium untuk 

memproduksi struktur semata-mata. Jadi tidak 

berupaya mempersoalkan, apalagi menggunakan 

struktur yang telah ada, (2) orientasi teoritik, para 

aktor yang memiliki kemampuan untuk menjaga 

jarak dengan struktur sehingga ia memiliki 

pemahaman yang jelas terhadap struktur serta 

mampu merespon apa yang diciptakan struktur 

kepadanya, dan (3) orientasi strategik pemantuan, 

aktor tidak saja memiliki kemampuan menjaga 

jarak dengan struktur tetapi juga kepentingan 

terhadap apa yang dilahirkan struktur di atas yang 

cenderung melahirkan dualitas subjek-subjek 

(Rosidi, 1997: 203). 

Perangkat ketiga yang dikembangkan oleh 

Giddens adalah dimensi ruang dan waktu 

mengisyaratkan bahwa setiap institusi dan 

hubungan-hubungan sosial berlangsung di dalam 

dibentuk oleh ruang dan waktu tersebut juga 
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menjadi internal bagi hubungan-hubungan sosial 

sebab telah memberi makna sosial bagi interaksi 

tersebut. 

Selanjutnya, perangkap konsep double 

hermeneutic sebenarnya menyangkutt persoalan 

metode dalam menjelaskan antar hubungan struktur 

dengan agen di dalam dimensi ruang dan waktu. 

Metode double hermeneutic dapat dipahami sebagai 

suatu cara kerja dimana ilmuan memahami realitas 

sosial dan realitas yang dipahami oleh orang awam. 

Dalam teori strukturasi, kalangan awam dipandang 

sebagai objek dan sekaligus subjek, dalam kegiatan 

penelitian. Jadi, kalangan awam dipandang memliki 

kemampuan sendiri untuk memahami realitas sosial 

disekitarnya dan sekaligus juga mampu 

menggunakannya untuk melakukan tindakan-

tindakan sosial. 

Dalam konteks teori strukturasi itu, secara 

ontologism persoalan agen dan struktur pada 

dasarnya mempertanyakan sejauh mana tindakan-

tindakan individu merupakan proses sosialisasi dan 

produk srtuktur yang hanya dapat di kontrol secara 

minimal, dan sejauh mana tindakan-tindakan 

tersebut merupakan produk pilihan rasional yang 

sengaja di ambil oleh individu sebagai subjek dan 

otonom (Asfar, 1997: 12). Secara epistimologis 

persoalan agen dan struktur pada dasarnya bekisar 

pada upaya untuk menjelaskan suatu efek peristiwa 
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sosial dan politik tertentu. Sebagai konsekuensi 

tindakan dan niat aktor yang terlibat, atau produk 

dari struktur dan hubungan-hubungan sosial dimana 

para aktor tersebut berada. 

Dalam konteks kedudukan Kepala Desa, 

dimungkinkan terjadi pola hubungan horizontal 

atau tingkat sintagmatik (syntagmatic level), bisa 

pula tingkat vertikal (para dogmatic level). 

Tingakatan sintagmatik memungkinkan terjadi pola 

hubungan antara pelaku dengan struktur yang ada 

atau dengan tingkatan yang berada di atasnya. 

Disatu sisi, Kepala Desa adalah bagian dari 

struktur dan bawahan dari atasannya, yaitu: camat, 

Bupati, dan Gubernur, karena itu, Kepala Desa 

sangat terikat dan harus berorientasi kepada 

kebijaksanaan dan program dari atas. Disisi lain, 

Kepala Desa adalah semacam wakil masyarakat 

serta pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan. 

Karena itu, Kepala Desa juga dituntut mampu 

menjadi penyalur aspirasi dan partisipasi 

masyarakat.  

Dalam perspektif sosiologis demikian itu 

penelitian mengenai respon masyarakat terhadap 

kepemimpinan wanita ini dilakukan. Hal ini 

berangkat dari asumsi, sekaligus menjadi alasan 

menggunakannya, bahwa dalam memposisikan 

serta memerankan diri sebagai pemimpin, seorang 



ISBN : 978-602-60397-6-7 

 

24 

Kepala Desa tidak semata-mata tampil menurut 

cetak biru struktural, melainkan juga bersiasat 

sebagai pelaku tindakan yang aktif serta mampu 

menciptakan pilihan-pilihan tindakan sehingga 

dianamika kepemimipianannya pun selalu tampi 

dalam wujud yang unik dan kha 
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Gender Dan Kepemimpinan 
 

A. Pengertian gender 

Gender didifenisikan sebagai suatu konstruksi 

sosial yang mengatur hubungan antara dan pria dan 

wanita yang berbentuk melalui proses sosialisasi 

dan diberi sangsi oleh masyarakat. Konstruksi 

sosial tersebut mengalokasikan peranan, hak, 

kewajiban serta tanggung jawab baik pria maupun 

wanita (Kantor Menteri Peranan Wanita, 1992: 13).  

Dari pengertian tersebut di atas, gender dapat di 

fahami sebagai sebagai suatu konsep atau 

konstruksi sosial. Gender dibentuk karena ada nilai 

budaya yang berkaitan dengan peranan pria dan 

wanita. Oleh karena itu, ketika nilai sosial budaya 

tersebut memposisikan wanita di bawah pria, maka 

secara otomatis peranan yang dimainkan oleh pria 

dan wanita juga berbeda. 

Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti 

jenis kelamin. Gender oleh beberapa ahli dikatakan 

sebagai perbedaan yang tampak pada peran laki-

laki dan perempuan, berdasarkan nilai-nilai dan 

tingkah laku oleh keduannya. Gender adalah 

pemilihan peran antara laki-laki dan perempuan 

yang di kontruksikan oleh masyarakat. 
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Gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis 

kelamin adalah kodrat manusia, laki-laki atau 

perempuan, yang merupakan pemberian Tuhan 

sejak dalam kandungan, dan tidak bisa di 

pertukarkan satu sama lain. Konsep kodrat, menurut 

Saptari, Holzner (l999) dan Fakih (l999) adalah 

anugrah dari Tuhan yang tidak bisa di ubah 

(Given). Manusia dikodratkan berjenis kelamin 

laki-laki dan perempuan. Ciri-ciri laki-laki adalah 

mempunyai hormon testoteron, memiliki penis, 

jakun, dan memproduksi sperma. Sedangkan ciri-

ciri perempuan adalah memiliki alat untuk 

memproduksi telur atau rahim, saluran untuk 

melahirkan anak/vagina, dan mempunyai alat untuk 

menyusui. Alat tersebut tidak bisa dipertukarkan 

dan tidak berubah karena sudah merupakan kodrat 

dari Tuhan. 

Adapun Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin 

lebih jelasnya dipaparkan pada tabel dibawah ini: 

No Gender Jenis Kelamin 

(Seks) 

1 Terjadi karena 

konstruksi 

Masyarakat 

Terjadi karena 

perbedaan biologis 

2 Diajarkan melalui 

sosialisasi 

Pemberian Tuhan 

3 Dapat diubah. Contoh 

seorang 

perempuan: memasak, 

Tidak dapat di ubah, 

contoh 

perempuan: 
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merawat anak, 

mendidik anak. Laki-

laki: 

bekerja di luar rumah, 

menjaga tenaga 

profesional 

dan sebagainya. 

Peran-peran ini bisa 

dikerjakan 

oleh laki-laki dan 

perempuan 

reproduksi, haid, 

hamil, melahirkan, 

menyusui, dan 

sebagainya 

laki-laki: 

memproduksi 

sperma. 

Fungsi biologis ini 

tidak dapat 

Dipertukarkan 

 

Sumber: Modul Perkuliahan PGMI 

Tabel di atas memberikan penjelasan bahwa 

tidak ada perbedaan antara  peran laki-laki dan 

perempuan. Keduanya memiliki hak yang sama 

untuk memperoleh kesempatan mengembangkan 

diri. Dengan demikian, konseptualisasi ini sangat 

berbeda dengan pemikiran selama ini berlaku yang 

menyatakan bahwa diskriminasi yang diterima 

wanita bersumber pada faktor biologis, perbedan 

jenis kelamin. Mengenai hal ini, Surtiyah (1994: 3), 

mengatakan bahwa selama ini konsep yang dipakai 

adalah konsep yang menempatakan wanita kedalam 

isolasi yaitu mengacu pada perbedaan biologis 

sebagai akar permasahan wanita. Padahal sumber 

permasalahan yang sebenarnya adalah hubungan 

sosial yang asimetris antara pria dan wanita 

sehingga timbul dominasi pria, subordinasi 
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terhadap wanita, ekploitasi terhadap wanita, second 

class dan sebagainya. 

Sebagai bentukan budaya, konsep gender sangat 

tergantung kepada nilai yang diyakini oleh 

masyarakat. Oleh karenanya, gender menjadi 

bersifat cultur specific, dalam artian atribut gender 

pada salah satu budaya akan berbeda dengan 

budaya lain. Di Negara Belanda seorang wanita 

dianggap tidak pintar mengelola keuangan, 

sementara di Indonesia wanita justru di yakini 

sangat cermat dan teliti dalam mengatur keuangan 

(Bemmelen, 1996: 179). Gender juga bersifat tiem 

specific, yakni atribut gender dalam suatu 

budayapun dapat saja bergeser dari waktu ke waktu. 

Implikasi dari gender adalah adanya perbedaan 

antara pria dan wanita. Pria dianggap sebagai 

mahluk yang memiliki sifat rasional, kuat, perkasa 

dan jantan, sedangkan wanita memiliki sifat 

emosional, lemah lembut, cantik dan keibuan. Oleh 

karenanya, dalam memainkan peranannya mereka 

juga dituntut untuk berbuat sesuai dengan yang 

diberikan masyarakat kepadanya. 

Gender terbentuk melalui proses sosialisasi. 

Sebagai bentuk sosial, kesadaran gender mulai 

ditanamkan pada manusia sejak mereka sejak kecil 

dan yang pertama adalah lingkungan keluarga. 

Ketika seorang masih kanak-kanak, perlakuan 
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orang tua terhadap anak pria dan wanita berbeda. 

Ada upaya untuk   keyakinan bahwa seorang anak 

pria harus memiliki sifat tertentu dan anak wanita 

harus memiliki sifat tertentu pula. Penanaman nilai 

gender ini kemudian terus berkembang ketika anak 

mulai berinteraksi dengan lingkungan di luar 

keluarga. Masyarakat dengan budaya patrialistiknya 

memberi tekanan tentang berbagai perbedaan yang 

memisahkan pria dan wanita baik mengenai sifat; 

hak-hak maupun pilihan aktifitasnya. 

Gender dilengkapi dengan sangsi masyarakat 

bagi pelanggaran. Perbedaan gender yang sudah 

dikonstruksikan secara sosial, setalah melalui 

tahapan sosialisasi yang revolusioner, kemudian 

menjadi rekonstruksi dalam budaya masyarakat. 

Gender tidak lagi dipandang sebagai hasil bentukan 

budaya, lebih dari itu, gender diyakini sebagai 

kodrat dari tuhan. Untuk menjaga persepsi yang 

demikian, gender melidungi dirinya dengan 

seperangkat sangsi sosial yang dapat berupa 

pengucilan dari masyarakat. Seseorang yang 

menggunakan sifat gender yang berbeda dengan 

atribut yang diberikan masyarakat pada kelompok 

jenis kelaminya, oleh masyarakat dituduh sebagai 

tidak wajar atau normal. 
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B. Kajian gender dalam pembangunan di Indonesia 

Sebenarnya kajian terhadap wanita telah 

dilakukan sebelum decade Perserikatan Bangsa-

Bangsa untuk wanita (1976-1985). Hanya saja 

tinjauan yang diberikan terbatas pada peningkatan 

kesejahteraan keluarga dan tidak terlalu dikaitkan 

dengan proses pembangunan. Sejak dilaksanakan 

konferensi internasional tentang wanita di Mexico 

tahun (1975), isu pengintegrasian wanita dalam 

pembangunan menjadi popular dan kemudian 

melahirkan sebuah pendekatan baru dalam 

pembangunan yang di sebut Women is development 

(WID) dengan pemikiran dasar bahwa wanita 

merupakan “sumber daya yang belum 

dimanfaatkan” yang dapat memberikan sumbangan 

ekonomi pada pembangunan (Harijani, 2001: 21). 

Salah satu hal yang menjadi titik tekan dari 

model dari wanita pembangunan adalah perhatian 

terhadap sumbangan produktif wanita terhadap 

pembangunan. Pandangan tersebut bukan sekedar 

berkaitan dengan tidak dimanfaatkannya wanita 

sebagai sumber pembangunan. Akan tetapi juga 

menyangkut masalah aspek keadilan dan kesetaraan 

hak pria dan wanita. Sedangkan gugatan mereka 

terhadap ketidakmampuan wanita untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan mengarah 

kepada Persoalan tidak adanya akses wanita untuk 

terlibat didalamnya. Dalam pendekatan ini pria dan 
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wanita diyakini memiliki hak yang sama baik 

sebagai pelaksana maupun penikmat hasil-hasil 

pembangunan. Sehingga program pembangunan 

yang dibuat oleh pemerintah hendaknya 

mencerminkan hal tersebut di atas. Namun 

demikian pada tiga dasawarsa terakhir ini wanita 

internasional banyak mendapatkan krtitik akibat 

keterbatasan-keterbatasan dan pendekatannya. 

Pertama, meskipun wanita telah memperoleh 

posisi yang setara dengan pria di muka hukum, 

namun dalam praktiknya justru menunjukkan 

banyak kondisi yang berlawanan. Wanita-wanita 

khususnya dinegara  yang sedang berkembang, 

dibidang pendidikan masih jauh tertinggal 

dibandingkan dengan pria. Di asia tenggara tercatat 

masih 40 % dikalangan wanita berumur 25 tahun ke 

atas yang buta huruf (bemmelem, 1996: 1997). 

Kedua, meskipun pencarian kesamaan akses 

antara pria dan wanita telah melahirkan melahirkan 

banyak organisasi wanita maupun wanita 

menduduki posisi dalam organisasi tersebut, namun 

tidak memberikan wewenang yang sama antara pria 

dan wanita. Untuk memegang jabatan puncak dari 

sebuah organisasi dan dalam hal pengambilan 

keputusan yang di anggap sangat penting, masih 

didominasi oleh pria. 
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Ketiga, pemberdayaan (enpowerment) terbukti 

tidak seberapa berguna untuk menghilangkan 

berbagai bentuk ketimpangan gender. Meskipun 

upaya peningkatan kapasitas wanita telah 

menunjukkan kamajuan yang positif, akan tetapi 

halangan yang terkuat bagi percepatan proses 

tersebut justru sering datang dari pemerintah dan 

masyarakat. Pemerintah dalam hal ini cenderung 

memandang kelompok wanita yang “vocal” dengan 

rasa curiga. Tuntutan dari kelompok-kelompok ini 

selain sering dianggap teralalu “radikal” juga 

“kebarat-baratan”, tanpa memperdulikan adanya 

keyakinan para wanita tersebut bahwa masalah 

yang mereka angakat adalah relevan (Bemmelem, 

1996: 1997). 

Dengan demikian Women in development 

(WID) tidak mampu untuk mewujudkan 

idealismenya mengintegrasikan wanita dalam 

pembangunan yang dengan integrasi tersebut akan 

membawa wanita pada kedudukan yang sejajar 

dengan pria. Hal tersebut telah mendorong para ahli 

untuk studi kembali untuk mencari tahu apa 

sebenarnya yang menjadi akar penyebab dari 

keadaan yang mendiskriminasikan wanita. Untuk 

menjawab persoalan ini, maka muncullah kemudian 

sebuah pendekatan alternatif, yakni women and 

development (WAD). Landasan utamanya untuk 

pembangunan women and development (WAD) ini 

adalah konsep-konsep yang dilahirkan oleh teoritisi 
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dependensi (Packenham, 1991: 238). Sehingga 

untuk menganalisa persoalan wanita, menurut 

women and development (WAD) tidak bisa 

dipisahkan dengan kondisi global yang telah 

menunjukkan relasi eksploitatif dari Negara-negara 

pusat yaitu kapitalis terhadap Negara-negara 

pinggiran atau miskin. Rendahnya status wanita, 

karena mereka sengaja diposisikan pada strata 

terendah dalam mekanisme eksploitasi tersebut. 

Perangkat analisis yang ditawarkan Women and 

development (WAD) ternyata belum memuaskan 

banyak ahli dalam menyelesaikan masalah yang 

mereka hadapi tentang wanita, sehingga lahirlah 

gender sebagai alat analisis dan diskursus 

pembangunan yang dikenal dengan Gender and 

development (GAD). 

Sebagai mana dijelaskan di atas, bahwa gender 

didefinisikan sebagai suatu konstruksi sosial yang 

mengatur hubungan antara pria dan wanita yang 

terbentuk melalui proses sosialisasi dan diberi 

sanksi oleh masyarakat. Konstruksi sosial tersebut 

mengalokasikan pernan hak, kewajiban serta 

tanggung jawab baik pria maupun wanita (Kantor 

Menteri Peranan Wanita, 1992: 13). 

Dengan demikian jelas bahwa gender berbeda 

dengan sex (jenis kelamin). Sebagaimana telah 

disebutkan bahwa gender merupakan penyiapan 
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pada kaum pria maupun wanita yang 

dikonsrtuksikan secara sosial maupun cultural. 

Adapun seks adalah penyifatan atau pembagian dua 

jenis kelamin manusia yang ditentukan secara 

biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, 

karena seks merupakan kodrati pemberian tuhan 

(Fakih, 1996: 8). Akan tetapi dalam realitasnya 

ternyata sulit untuk memisahkan kedua konsep 

tersebut. Seks memiliki keterkaitan erat dengan 

gender. Skala yang diberikan pada seks kemudian 

terpadu dengan perilaku dengan sikap membentuk  

skala baru yang berupa gender (Sadli, 1996: 73). 

Sebenernya implikasi dari perbedaan gender 

(gender difference) tidak menjadi masalah kalau 

tidak menimbulkan ketidakadilan gender (gender 

inequelities). Namun perbedaan gender ini ternyata 

telah berdampak negative terutama bagi wanita. 

Menurut Fakih, (2001: 13), ketidak adilan gender 

memanifestasikan dirinya dalam beberapa bentuk 

seperti : 

a. Pertama, marginalisasi wanita, proses 

marginalisasi wanita dapat bersumber dari 

berbagai hal, seperti kebijakan pemerintah, 

keyakinan tradisi, tafsir agama atau bahkan 

asumsi ilmu pengetahuan. Sebagaimana hasil 

penelitian Boserup (1994), bahwa green 

revolution, ternyata telah memisahkan wanita 

dari wilayah produktif mereka. Para wanita 
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yang pada mulanya memiliki wilayah kerja. 

Setelah di terapkan green revolution, mereka 

kehilangan pekerjaan karena di gantikan 

posisinya oleh pria dengan teknologi baru yang 

mereka kuasai. Dalam tafsir Agama Islam juga 

memberikan hak setengah terhadap kaum 

wanita dalam penerimaan harta kekayaan yang 

diwariskan dari orang tua. Dengan tafsir agama 

yang demikian itu, masyarakat menyakini 

bahwa adanya hak lebih yang dimiliki pria atas 

wanita dikarenakan pria secara kodrati lebih 

tinggi derajatnya dari pada wanita. 

b. Kedua, stereotip adalah konsep yang 

menunjukkan “gambaran dalam kepala kita” 

dan terdiri dari sejumlah sifat dan harapan yang 

berlaku bagi suatu kelompok tertentu (Sadli, 

1996: 71). Stereotip ini tidak didukung oleh 

fakta obyektif, oleh karenanya sering kali tidak 

konsisten. Banyak sekali ketidakadilan terhadap 

jenis kelamin tertentu, umumnya wanita, yang 

bersumber dari penandaan yang dilekatkan 

kepada mereka. Misalnya, penandaan yang 

berawal dari asumsi bahwa wanita bersolek 

adalah dalam rangka memancing perhatian 

lawan jenisnya, maka setiap ada kasus 

kekerasan atau pelecahan seksual selalu 

dikaitkan dengan stereotip ini. Bahkan jika ada 

pemerkosaan yang dialami wanita, masyarakat 

berkecenderungan menyalahkan korbannya. 
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Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas 

utama kaum wanita adalah melayani suami, hal 

ini kemudian menimbulkan pendidikan wanita 

terabaikan/dinomor duakan (Fakih, 2001: 17). 

c. Ketiga, subordinasi wanita. Adanya anggapan 

bahwa wanita irrasional atau emosional 

sehingga wanita tidak bisa tampil memimpin, 

berakibat munculnya sikap yang menempatkan 

wanita pada posisi yang tidak penting. 

Subordinasi karena gender tersebut terjadi 

dalam segala bentuk yang berbeda dari waktu 

ke waktu. Di Jawa, dulu ada anggapan bahwa 

wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh 

akan ke dapur juga. Bahkan, pemerintah pernah 

memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi 

belajar (jauh dari keluarga) dia bisa mengambil 

keputusan sendiri. Sedangkan bagi istri yang 

hendak tugas belajar keluar negeri harus seizin 

suami. Dalam rumah tangga masih sering 

terdengar jika keuangan keluarga sangat 

terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk 

menyekolahkan anak-anaknya maka anak laki-

laki akan mendapatkan prioritas utama. Praktik 

seperti itu sesungguhnnya berangkat dari 

kesadaran gender yang tidak adil. 

d. Keempat, kekerasan pada wanita. Kekerasan 

pada wanita diakibatkan pada bias gender 

(gender related violence) bermuara kepada 

ketidaksetaraan pria dan wanita dalam 
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masyarakat. Kekerasan pada wanita ini dapat 

mengambil banyak bentuk seperti pemerkosaan, 

aksi pemukulan dan serangan non fisik yang 

terjadi pada rumah tangga (domestic violence), 

penyiksaan yang mengarah pada organ alat 

kelamin (genetical mulilation), prostitusi, 

pornografi, pemaksaan sterilisasi dalam 

keluarga berencana dan pelecehan seks (sexual 

harrasment). 

e. Kelima, beban kerja yang berat bagi wanita. 

Adanya anggapan yang menyatakan bahwa 

wanita memliki sifat memelihara dan rajin serta 

tidak cocok untuk menjadi kepala rumah 

tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan 

domestic (pengurusan anak dan suami, 

mengatur anggaran belanja keluarga, mencuci 

memasak dan membersihkan rumah) harus 

ditanggung oleh wanita sendiri. Dilihat dari 

besarnya tenaga dan waktu yang dicurahkan, 

sebenarnya pekerjaan ini sangat berat. 

Kenyataan yang demikian ini semakin 

diperburuk jika seorang wanita turut bekerja, 

maka ia memikul beban kerja ganda (Fakih, 

2001: 21). 

Dengan melihat dampak yang diterima wanita 

sebagai konsekuensi dari ketidakadilan gender, 

maka bagi program-program pembangunan yang 

tidak menyentuh asfek gender dalam 

perencanaannya justru telah melangsungkan proses 
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ketidak adilan dalam masyarakat. Disisi lain, 

tuntunan dari pembangunan sendiri adalah 

pembebasan. Pembebasan bukan sekedar dari 

kemiskinan, tetapi segala bentuk ketidak adilan pria 

dan wanita. Dalam konteks inilah gender and 

development (GAD) menjadi penting, karena 

memandang wanita dalam perspektif gender yang 

berakibat memperdalam pengertian tentang 

penyebab ketidak setaraan yang berlanjut antara 

wanita dan pria. Juga dapat membantu mencari 

strategi-strategi baru yang dapat mengilangkan bias 

gender dalam pembangunan (Bammelen, 1996: 

176).  

Dengan demikian gender and development 

(GAD) ini berbeda dengan women in development 

(WID) atau pun Women and development (WAD), 

baik ditingkat analisis penyebab ketidaksetaraan 

pria dan wanita maupun pada tataran strategi untuk 

menanggulanginya. Women in development (WID) 

beranggapan bahwa ketimpangan yang terjadi 

dalam masyarakat berkaitan dengan posisi wanita 

disebabkan oleh tidak adanya kesempatan yang 

sama, karena adanya mekanisme eksploitasi yang 

terpelihara pada tingkat global. Adapun gender and 

development (GAD) memandang bahwa kondisi 

wanita berakaitan dengan posisinya dihadapan pria, 

yaitu mengenai persoalan konstruksi sosial. Oleh 

karenanya Soeratno dalam (Harijani, 2001: xiii) 

menyatakan antara WID dengan WAD memiliki 
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persepsi, bahwa kemitra sejajaran pria dan wanita 

lebih ditentukan oleh praktik dari pada slogan-

slogan. 

C.  Gender perspektif Islam 

Berbicara mengenai Islam bila dikaitkan dengan 

gender, mengantarkan pandangan bahwa Al Qur’an 

memandang laki-laki dan perempuan sama 

posisinya di hadapan Allah SWT yaitu bahwa orang 

yang paling mulia adalah orang yang paling taqwa, 

baik dia laki-laki maupun perempuan. Dalam surat 

Al Hujurat ayat l3 menyebutkan: ”Wahai seluruh 

manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan 

kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan 

kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya 

yang paling mulia diantara kamu adalah yang 

paling bertaqwa.” 

Di ayat yang lain (An-Nisa: 2) Allah Swt berfirman: 

”Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu 

yang telah mencipkatan kamu dari Nafs yang satu 

(sama), dan darinya Allah menciptakan pasangannya, 

dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-

laki dan perempuan yang banyak.” 

Ayat tersebut memberikan ketegasan bahwa 

laki-laki yang perempuandiciptakan dari jenis yang 

sama, sehingga tidak semestinya terjadi 

diskriminasi dan penguasaan sepihak atas peran-
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peran yang memang dapat diperankan oleh 

keduanya. Jika hal demikian yang terjadi berarti 

telah menyalahi kondrat penciptaan manusia oleh 

Allah SWT. 

Menurut konsep ayat-ayat tersebut, serta berarti 

kesetaraan posisi laki-laki dan perempuan 

merupakan kodrat (sunnatullah). Doktrin Islam 

dalam kitab suci Al Qur’an telah menjelaskan 

dengan begitu tegas dan memahamkan, bahwa 

pembedaan laki-laki dan perempuan tidak dapat 

dijadikan alasan untuk membedakan peran 

keduanya selama tidak melupakan akan kodrat 

masing-masing berdasarkan penciptaan Allah SWT. 

Dalam kondisi globalisasi seperti saat ini , nilai-

nilai Islam tentang gender sangat penting di 

transporamasikan dalam hidup di era global. 

Dengan kesadaran gender sebagaimana yang 

diajarkan oleh Islam, maka ummat Islam 

diharapkan memiliki sikap toleran dan inklusif 

terha dap laki-laki danperempuan. 

D. Konsep Implementasi Kebijakan 

James (1979: 12), mengemukakan kebijakan 

adalah serangkian tindakan yang mempunyai tujuan 

tertentu yang diakui dan dilaksanakan oleh seorang 

pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. 

Dengan demikian, kebijakansanaan dimaksud untuk 
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mencapai tujuan tertentu sebagaimana yang telah 

dirumuskan sebelumnya. 

 Sementara Tjokrommidjojo (1976: 21), 

mengatakan bahwa kebijakan merupakan suatu titik 

dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu 

tujuan. Dalam konteks ini, kebijaksanaan 

sesungguhnya merupakan suatu konsep yang masih 

dalam bentuk suatu rumusan, sehingga rumusan 

tersebut selanjutnya akan diimplementasikan 

melalui suatu tindakan nyata. Pernyataan yang 

demikian sejalan dengan apa yang dikatakan Meter 

dan Horn (1975: 76), bahwa implementasi 

kebijaksanaan sebagai tindakan yang dilakukan 

oleh pemerintah maupun swasta baik secara 

individual maupun kelompok yang dimaksudkan 

untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan 

dalam kebijaksanaan. 

Sementara itu, maka implementasi digambarkan 

oleh solichin (1991: 63), menjelaskan bahwa 

memahami apa yang senyatanya sesudah suatu 

program dinyatakan berlaku atau dirumuskan 

merupakan fokus perhatian implementasi 

kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian yang timbul 

sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan 

Negara yang mencakup usaha-usaha untuk 

mengadministrasikan maupun dampak nyata pada 

masyarakat. 
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Bagi Grindle (1980: 78), bahwa implementasi 

kebijaksanaan sangat di tentukan oleh isi 

kebijaksanaan dan konteks implementasinya. Disini 

menunjukkan bahwa setelah kebijaksanaan 

ditransformasikan menjadi program aksi maupun 

proyek dan biaya yang tersedia, maka implementasi 

kebijaksanaan dapat dilaksanakan. Pelaksanaan 

sangat tergantung kepada implementasi dari 

program itu yang dapat dilihat pada isi dan konteks 

kebijaksanaan. 
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Kesejahteraan Masyarakat 

 

A. Konsep kesejahteraan masyarakat 

Konsep kesejahteraan masyarakat atau sering 

juga di kenal dengan istilah kesejahteraan sosial. Di 

Indonesia, pengertian kesejahteraan sosial 

dituangkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 

1974, berbunyi: kesehateraan sosial adalah sutau 

tata kehidupan dan penghidupan sosial materil 

maupun spiritual yang diliputi oleh rasa 

keselarasan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan 

batin, yang memungkinkan bagi setiap warga 

Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan 

sosial sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak 

asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan 

pancasila. 

Sementara itu, Waller (1968: 13) memberikan 

definisi, kesejahteraan sosial adalah sistem yang 

terorganisir dari pada pelayanan-pelayanan sosial 

dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk 

membantu individu, kelompok dan masyarakat agar 

mencapai  standar kehidupan dan kesehatan yang 

memuaskan serta hubungan-hubungan perorangan 

dan sosial yang memungkinkan mereka 

mengembangkan segenap kemampuan dan 
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peningkatan kesejahteraannya selaras dengan 

kebutuhan keluarga masyarakat. 

Senada dengan kedua definisi tesebut di atas, 

Alfen (1969: 79) mendefinisikan kesejahteraan 

sosial adalah suatu kegiatan yang teroganisir 

dengan tujuan penyesuaian timbal balik antara 

individu dengan lingkungan sosial mereka. Tujuan 

ini dicapai dengan cara seksama melalui teknik-

teknik dan metode-metode dengan maksud agar 

memungkinkan individu-individu, kelompok-

kelompok maupun komunitas-komunitas, 

memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah 

penyesuaian kerja sama untuk memperbaiki 

kondisi-kondisi ekonomi dan sosial. 

 Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka 

kesejahteraan sosial mengedepankan tujuan untuk 

menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar 

kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak, 

mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga 

Negara lainnya, peningkatan derajat harga diri 

setinggi mungkin, kebebasan berpikir dan 

melakukan kegiatan tanpa gangguan dengan hak 

asasi yang dimiliki sesamanya. 

Dengan demikian konsep kesejahteraan sosial 

atau kesejahteraan masyarakat mengandung 

maksud, yaitu suatu program kegiatan pelayanan 

yang berusaha melepaskan masyarakat dari 

kesulitan yang dihadapi dalam usaha pemenuhan 

kebutuhan baik fisik maupun sosial. 
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Oleh karena itu, masyarakat akan mencapai 

tingkat kesejahteraan manakala kebutuhan 

primernya telah terpenuhi, seperti sandang, pangan, 

papan, dan kebutuhan sekunder, seperti pendidikan 

kesehatan, dan lain-lainnya. 

Penelitian tentang gender telah banyak 

dilakukan antara lain oleh: Su’adah (1996), tentang 

peluang memperoleh jabatan pemerintah bagi 

pekerja wanita. Secara umum dapat disimpulkan 

bahwa meskipun wanita memperoleh peluang kerja 

besar dan mampu memsuki semua sektor tenaga 

kerja, namun posisi mereka masih rendah dan 

mereka masih dianggap sebagai penghasilan 

tambahan, demikian pula dengan posisi jabatan 

yang diperoleh masih sangat kecil dan tidak semua 

jabatan dapat diduduki oleh wanita karena harus 

disesuaikan dengan kodratinya. Masih banyak 

kendala yang harus didapati wanita untuk meraih 

jabatan, baik dari segi pendidikan, sistem, kultur 

masyarakat dan persepsi pria sendiri yang belum 

bisa menerima wanita sebgai pejabat. Alasan yang 

paling mendasar adalah masih kuatnya akar dari 

nilai tradisi budaya yang membatasi peranan wanita 

secara tegas, yang mengaitakan peran dan kodrat 

wanita, setiap kultur masayarakat masih 

memandang wanita hanya berurusan dengan dapur, 

rumah tangga dan anak-anak, sehingga wanita tidak 

perlu berpendidikan  tinggi dan bekerja seperti 
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kaum pria, yang pada akhirnya muncul anggapan; 

jabatan yang tidak pantas untuk wanita. 

Salviana (1996), melakukan penelitian dan 

menunjukkan hasil bahwa walaupun wanita atau 

istri-istri bekerja disektor publik atau ikut mencari 

nafakah ternyata pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan fungsi-fungsi keluarga masih 

mencerminkan ideology patriarkhi. Hal ini akan 

lebih Nampak lagi pada pembagian kerja didalam 

rumah tangga dimana female tasks masih tetap 

menjadi bagian wanita, kalaupun tidak dilakukan 

biasanya dilimpahkan kepeda pihak ketiga (nenek 

atau pembantu). Demikian pula pada male tasks 

masih tetap menjadi bagian para suami atau pria. 

Sehingga Nampak bahwa walaupun istri tingkat 

pendidikannya setara atau relatif setara dengan 

suami tetapi warna patriarkhi masih kuat melekat 

pada keluarga. 

Lestari (1987), melihat pengambilan 

keputusan dalam keluarga. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa istri yang bekerja selain 

mengelola penghasilan suaminya juga mengelola 

penghasilannya sendiri, baik untuk kepentingan 

keluarga maupun kepentingan pribadi. Secara 

tradisional kedua macam penghasilan ini sama-

sama digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan 

rumah tangga, meskipun tanggapan umum 

mengatakan penghasilan istri merupakan tambahan 

terhadap penghasilan suaminya, terlepas dari 
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beberapa penghasilan yang diterima istri 

dibandingkan dengan suaminya (Misalnya: istri 

lebih besar). Akhirnya disimpulkan bahwa 

pengambilan keputusan mengenai penggunaan uang 

untuk keluarga sehari-hari, istri lebih berperan dari 

suami. Keseimbangan antara penghasilan dan 

pengeluaran menjadi tanggung jawab istri, agar 

kebutuhan keluarga senantiasa tercukupi. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat 

disimpulan bahwa pola pengambilan keputusan 

lebih dominan ditengah para istri, karena istri lebih 

mengetahui kebutuhan ekonomi rumah tangga, 

pendapat rumah tangga dan gabungan kedua istri 

lebih banyak tahu jika dibandingkan dengan suami. 

Faktor ini didukung oleh sistem adat, dimana pada 

umumnya responden berasal dari suku 

Minangkabau, sebagimana diketahui sistem 

kekerabatan suku Minangkabau lebih berorientasi 

pada garis matrilinial. 

Penelitian selanjutnya menurut Eriyanti, 

(1996) tentang pola pembagian peran konflik peran 

pria dan wanita dalam keluarga wanita pekerjaan 

disektor industri di desa Tasikmadu malang, 

diperoleh kesimpulan bahwa meskipun dalam 

kenyataan terllihat bahwa pria lebih berperan dalam 

rumah tangga dan wanita lebih banyak berperan di 

luar rumah untuk mencari nafkah, tetapi sebenarnya 

masih bepandangan bahwa pekerjaan mengurus 

rumah tangga menjadi tanggung jawab wanita dan 



ISBN : 978-602-60397-6-7 

 

48 

pria lebih bertanggung jawab mencari nafkah dan 

menjadi kepala keluarga. Hal ini terlihat dari 

perilaku pria dalam menjalankan pekerjaan-

pekerjaan rumah tangga yang tampak belum 

sebebas wanita dan juga terlihat dari pernyataan-

pernyataan yang terungkap dalam komunikasi 

(perselisihan) dengan pihak wanita. Sedangkan 

menurut konsep wanita, baik pria maupun wanita 

memiliki perang yang sama dalam keluarga. 

Maksudnya pria juga harus dapat dan bersedia 

melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam rumah 

tangga maupun diluar rumah untuk mencari nafkah 

seperti yang dilakukan oleh wanita.  

Sugiarti (1998), persepsi terhadap konsep 

gender, memberikan kesimpulan bahwa penciptaan 

kondisi yang menempatkan pria pada posisi yang 

hegemoni, antara lain pria sebagai kepala rumah 

tangga yang memiliki peran mencari nafkah dan 

hak untuk melindungi anggota keluarga. Sedangkan 

pola pengambilan keputusan dalam keluarga sangat 

ditentukan oleh keberadaan suami-istri dengan 

gambaran sebagai berikut; suami dan istri bekerja. 

Pengambilan keputusan cenderung dilakukan secara 

bersama-sama malahan kadang-kadang istri yang 

mendomininasi (dengan perhitungan yang teliti), 

sedangkan suami yang istrinya tidak bekerja 

pengambilan keputusan sangat diwarnai oleh 

pikiran-pikiran suami meskipun istri awalnya  

diajak bicara dan sedikit sekali istri yang tidak 
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bekerja memiliki akses untuk bekerja memiliki 

akses untuk mengambil keputusan. 

Wijaya (1993), dari penelitiannya tentang 

kemandirian wanita Indonesia, menyimpulkan 

bahwa tuntunan kehidupan modern yang mulai 

menyentuh keluarga wanita pekerja di sektor 

industri dan dengan dihargainya pekerjaan wanita 

tersebut menyebabkan perubahan konsepsi terhadap 

peran pria dan wanita dalam keluarga. Disatu sisi, 

norma-norma tradisional masih dianut oleh 

sebagian anggota masyaraka(terutama para pria) 

termasuk mengenai pola pembagian peran dalam 

keluarga. Hal tersebut menyebabkan terjadinya 

perbedaan konsepsi pria dan wanita dalam keluarga. 

Perbedaan konsepsi tentang peran pria dan 

wanita menimbulkan konflik peran dalam keluarga. 

Hal ini dapat terjadi antra lain disebabkan oleh 

kecemasan pria akan tergesernya kekuasaan pria 

dalam keluarga. Dari penelitian terdahulu diperoleh 

gambaran bahwa konstruksi sosial gender sangat 

dipengaruhi oleh kultur masyarakat dimana gender 

tersebut diberlakukan. 

 

B. Peningkatan  kesejahteraan masyarakat 

Tujuan akhir pembangunan masyarakat adalah 

meratakan pendapatan. Perbedaan pendapatan 

seringkali menjadi alat ukur keberhasilan 

kepemimpinan masyarakat, namun juga seringkali 

menjadi pemisah antara tingkat koneksifitas 
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masyarakat dengan pemimpinnya. Hal ini 

disampaikan oleh Kuznets tahun 1995 yang 

memperkenalkan pemikiran perihal hubungan antara 

ketidakmerataan pendapatan dengan tingkat 

keberhasilan pembangunan. Hubungan antar tingkat 

pendapatan dan ketidakmerataan distribusi 

pendapatan dihipotesakan berupa bentuk hubungan 

dengan pola U-terbalik (inverted U shaped pattern). 

Artinya, distribusi pendapatan cenderung semakin 

timpang pada tahap awal pembangunan dan kemudian 

cenderung lebih merata pada tahap selanjutnya sejalan 

dengan perbaikan tingka pendapatan. 

Beberapa indikator kesejahteraan masyarakat 

diantaranya sebagai barometer keberhasilan dapat 

dilihat dari kualitas Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) atau Human Development Indeks (HDI), yang 

meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, 

rata-rata lama sekolah dan rata-rata pengeluaran riil 

per kapita. 

IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah 

Negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia: 

 

1. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur 

dengan harapan hidup saat kelahiran. 

2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat 

baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per 

tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, 

atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga). 

3. standar kehidupan yang layak diukur dengan 

logaritma natural 



Kepemimipinan Perspektif Gender 

51 

 

Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, tidak hanya dibutuhkan keterampilan 

penguatan ekonomi masyarakat di sector fisik semata 

melainkan juga pengembangan modal sosial 

manyarakat itu sendiri. Konsep modal sosial (social 

capital) menjadi salah satu komponen penting untuk 

menunjang model pembangunan manusia karena dalam 

model ini, manusia ditempatkan sebagai subjek penting 

yang menentukan arah penyelenggaraan pembangunan. 

Partisipasi dan kapasitas mengorganisasikan diri 

menjadi penting agar masyarakat dapat berperan dalam 

model pembangunan manusia. Padahal, kedua kapasitas 

tersebut baru bisa berkembang bila ditunjang oleh modal 

sosial yang dimiliki masyarakat 

Modal sosial masyarakat adalah investasi 

kepemimpinan. keberhasilan pembangunan desa, maka 

nilai kepercayaan sebagai dimensi modal sosial perlu 

ditingkatkan, baik sesama masyarakat, antara 

masyarakat dengan pemerintah maupun antar unsur 

pemerintah di tingkat desa maupun kecamatan. Nilai-

nilai modal sosial yang dipercaya masyarakat dapat 

memberikan motivasi untuk bekerja lebih produktif, 

terutama berada dalam wadah yang efektif untuk 

mendorong percepatan keberhasilan pembangunan desa,  
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Metodologi Penelitian 

 

A. Pendekatan dan jenis penelitian 

Untuk memperjelas metode yang akan 

ditetapkan dalam suatu penelitian berdasarkan 

pokok masalah yang akan diteliti, maka penelitian 

ini tergolong jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus (case study). Menurut 

Bogdan dan Biklen (1982 : 27), penelitian kualitatif 

memiliki ciri ciri sebagai berikut; 

1. Mempunyai latar yang alami (the natural 

setting) sebagai sumber data langsung dan 

peneliti merupakan intsrumen kunci (key 

instrument), 

2. Bersifat deskriptif, 

3. Lebih memperhatikan proses dari produk 

semata, 

4. Menganalisis datanya secara induktif, 

5. Makna merupakan suatu esensial. 

Sedangkan studi kasus menurut surahman 

(1992: 143), merupakan salah satu usaha metode 

dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus 

secara intensif dan rinci. Penelitian kualitatif 

menurut Taylor (dalam Moleong, 1994: 3), 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang  diamati. 
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Dalam konteks ini studi kasus digunakan 

untuk mengabalisis situasi atau peristiwa, fenomena 

kepemimpinan dan respon masyarakat terhadap 

implementasi kebijaksanaan pembangunan dalam 

bidang kesejahteraan masyarakat di Desa Saba 

Kecamatan Janapria Lombok Tengah Nusa 

Tenggara Barat. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian 

adalah Desa Saba Kecamatan  Janapria Lombok 

Tengah Tenggara Barat. Dasar untuk memilih 

lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa peneliti 

dengan Kepala Desa dan perangkatnya bersama 

masyarakat telah terjadi hubungan emosional yang 

dekat sehingga memudahkan bagi peneliti dalam 

melakukan kegiatan penelitiannya nanti.  

Disamping itu desa, saba memiliki relevansi 

dengan masalah yang akan diteliti, karena Kepala 

Desa Saba merupakan satu-satunya wanita 

dilingkungan pemerintah se Nusa Tenggara Barat 

yang menjadi Kepala Desa, dimana masyarakat 

yang hiterogen jika dilihat dari jenis pekerjaan, 

tingkat dan status sosial.  

Dengan demikian, bagaimana seorang 

pemimpin wanita mampu membawa masyarkat 

menuju tingkat kesejahteraan yang diharapkan 

melalui implementasi kebijaksanaan yang 

dilakukan. 
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C. Informan Penelitian 

Sesuai dengan ciri penelitan kualitatif, maka 

penentuan informan yang dipilih atau ditetapkan 

sebagaimana yang disarankan oleh Guba dan 

Lincoln (1981), bahwa seseorang yang dijadikan 

informan adalah seorang yang memiliki 

pengetahuan khhusus tentang informasi atau dekat 

dengan situasi yang menjadi fokus penelitian. 

Dengan demikian yang dijadikan informan 

dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Saba 

Kecamatan Janapria Lombok Tengah Nusa 

Tenggara Barat, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Orang yang betul-betul mengusai informasi 

tentang keadaan Desa Saba. 

b. Di kenal sebagai orang yang terbuka dan 

memiliki kesempatan serta waktu yang 

longgar untuk diwawancarai. 

Pemilihan sampel dilaksanakan dengan cara, 

pertama adalah mencari informan kunci sesuai 

dengan kriteria di atas. Pada penelitian ini terdapat 

lima orang informan kunci yaitu: 1 orang dari 

Sekretaris Desa, 2 orang dari tokoh masyarakat,1 

orang dari tokoh agama, dan 1 orang dari tokoh 

adat. Kemudian dari lima orang kunci ini 

dikembangkan di lokasi penelitian. Langkah 

berikutnya adalah informan kunci sebagai sumber 

pertama menunjuk kepada sumber informasi 
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berikutnya, demikian seterusnya, sehingga 

terjadilah proses penyebaran informan secara 

beranting (snowball sampling). Penunjukan dan 

pencarian informasi akan berakhir manakala 

peneliti menemukan indikasi tidak ada lagi variasi 

informasi dan data yang terkumpul dapat 

menjelaskan dan menggambarkan seperti yang 

tercakup dalam pokok permasalahan. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka 

instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti 

sendiri, yang didukung oleh observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Ini berarti menurut peneliti bukan 

hanya sebagai aktor yang terpisah, melainkan 

dipandang sebagai bagian dari masyarakat lainnya 

atau masyarakat yang bersangkutan. Peneliti 

melibatkan diri dalam masyarakat dan situasi 

dimana peneliti melakukan penelitian. Peneliti 

berbicara dengan bahasa mereka dan sama-sama 

terlibat dalam aktivitas sehari-hari. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mencari dan mengumpulkan data 

diperlukan atau bahan yang relevan dan reliable 

dalam arti masih memiliki kaitan dengan masalah 

penelitian,serta mengandung unsur-unsur kebenaran 

dan dapat dipertanggung jawabkan. dalam 
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melakukan penelitian, maka teknik yang digunaka 

untuk mengumpulkan data adalah: 

 

1. Observasi partisipatif 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh 

data dengan cara dimana peneliti memasuki, 

mengamati dan sekaligus berpartisipasi di dalam 

latar atau suasana tertentu. Adapun masalah yang 

diobservasi adalah sebagai berikut: 

 

a. Penentuan kebijakan Kepala Desa melalui rapat 

desa meliputi : 

 

 Mekanisme penentuan kebijaksanan 

pembangunan desa, 

 Mekanisme pengambilan keputusan,  

 Mekanisme implementasi kebijakansanaan 

pembangunan pedesaan. 

 

b. Observasi terhadap masyarakat, dengan maksud 

mencari respon masyarakat terhadap kebijakan 

yang diimplementasikan oleh Kepala Desa. 

 

2. Teknik wawancara mendalam 

Wawancara mendalam adalah percakapan 

dua orang bermaksud tertentu, dalam hal ini adalah 

peneliti dengan informan. Teknik yang digunakan 

disini adalah teknik wawancara terstruktur, teknik 
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ini merupakan wawancara yang pewancaranya 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan.digunakan wawancara 

terstruktur ini agar lebih personal sehingga 

dimungkinkan diperoleh informasi sebanyak-

banyaknya, baik yang bersifat sensitif maupun 

terbuka. 

 

3. Teknik Dokumentasi 

Dalam memperoleh data, peneliti akan 

menggunakan tipe recorder dan kamera. Tipe 

recorder digunakan untuk merekam isi dari 

keterangan yang diperoleh dari para informan. 

sedangkan kamera digunakan untuk memotret 

aktivitas Kepala Desa dalam mengimplementasikan 

kebijakannya di dalam masyarakat. Selain itu 

peneliti juga mencatat secara rinci mengenai 

perubahan-perubahan sosial yang terjadi khususnya 

implementasi kebijaksanaan pembangunan di Desa 

Saba Kecamatan Janapria Lombok Tengah Nusa 

Tenggara Barat. 

 

F. Teknis analisis data 

Dalam penelitian kualitatif, hubungan antara 

peneliti dan yang diteliti adalah besifat interaktif 

dan tidak dapat dipisahkan (James, 1995: 205), 

sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh 
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informasi yang selanjutnya akan dianalisis 

mengenai informasi atau data yang di maksud. 

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian 

dianalisis dengan menerapkan cara-cara penelitian 

model grounded research. Pengambilan sampel, 

pengumpulan data dan analisis datanya dilakukan 

secara simultan. Keseluruhan proses dalam kegiatan 

ini melalui 3 (tiga) tahap: (1) penjelajahan dan open 

coding, (2) tahap axial coding, dan (3) tahap 

selective coding. 

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai 

berikut : 

 

1. Tahap jelajah dan open coding 

Pada tahap ini langkah yang pertama yang 

dilakukan peneliti adalah melakukan pendekatan 

dengan Kepala Desa, perangkat desa, dan 

masyarakat  Desa Saba Kecamatan Janapria 

Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Mungkin 

mendatangi lokasi penelitian ini, terutama pada saat 

senggang dimana para perangkat desa, dan 

masyarakat sedang istirahat dalam kesempatan ini 

peneliti sering terlibatkan pembicaraan dengan 

mereka. Tujuannya adalah selain memahami 

permasalahan, juga menyaring orang-orang yang 

dapat dijadikan informan kunci (key informance). 

Pada tahap ini pula peneliti berusaha menemukan 

gambaran kebijakan pembangunan desa, 

mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme 
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implementasi kebijaksanaan pembangunan 

pedesaan dan respon masyarakat terhadap 

kepemimpinan wanita. 

Sebagai kategori di atas selanjutnya diolah 

dalam tahap open coding, dimana gambaran umum 

yang menyeluruh di atas semakin diperinci secara 

mendalam, kategori-kategori yang di temukan 

terutama kategori dan variasi dari konsep-konsep 

yang berhubungan dengan yang diteliti. Kategori ini 

dikembangkan atas dasar perekaman, wawancara, 

observasi dan dokumentasi. 

 

2. Tahap Axial Coding 

Pada tahap ini kegiatan penelitian diharapkan 

pada pengembangan konsep, kategori dan 

gambaran yang menyeluruh tentang langkah-

langkah yang dilakukan Kepala Desa dalam 

mengimplementasikan kebijaksanaan pembangunan 

serta respon masyarakat terhadap kepemimpinan 

wanita yang diperoleh dalam tahap jelajah dan open 

coding. Semua kategori dipertautkan secara logis 

dalam kerangka hubungan masing-masing kategori. 

Pada tahap ini yang dijadikan fenomena sentral 

adalah respon masyarakat terhadap kepemimpinan 

wanita. Sedangkan kondisi yang menyebabkan 

wanita dapat memperoleh jabatan kepemimpinan 

yaitu: kemampuan wanita memanfaatkan 

kesempatan yang ada, suatu kemampuan yang 

berkaitan dengan tingkat pendidikan wanita, 
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pengalaman memimpin yang dimiliki wanita dan 

prestasinya memimpin, situasi dan kondisi yang 

memberikan kesempatan yang luas bagi wanita 

untuk memimpin dan menduduki jabatan 

kepemimpinan, situasi dan kondisi initermasuk 

sistem yang ada dan kultur masyarakat di 

sekitarnya, kemudian juga minat yang kuat dari 

wanita itu sendiri untuk memanfaatkan kesempatan 

yang ada. 

Sebagai kondisi pengintervensi yaitu bagaimana 

wanita itu sendiri dapat memenuhi persyaratan yang 

telah ditentukan oleh masyarakat. Termasuk 

bagaimana wanita menghadapi kendala yang 

menghambat kesempatan menjadi seorang 

pemimpin. Juga bagaimana usaha seorang wanita 

dalam melakukan pendekatan kesemua pihak 

sehingga peluang itu dapat diraih. 

 

3. Tahap Selective Coding 

Selective Coding merupakan tahap akhir dalam 

penelitian ini. Pada tahap ini pengumpulan data, 

analisis data dan pengambilan sampel yang 

berkaitan dengan kepemimpinan wanita ditunjukan 

untuk menemukan kategori inti yang menjadi pusat 

menyatunya kategori-kategori lain. Pada tahap ini 

analisis yang dilakukan semakin abstrak dan 

bagaimana hubungan integratif di tingkat dimensi-

dimensinya antara kategori-kategori lainnya. 
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Hasil kegiatan pada selective coding ini 

selanjutnya dituangkan dalam bentuk paparan 

variatif yang disebut story line, selanjutnya 

dilakukan kegiatan pencermatan keabsahan data 

untuk lebih memantapkan hasil analisis data. 

 

G. Teknik Pencermatan Keabsahan Data 

Teknik yang digunakan dalam hal ini adalah 

teknik triangulasi sumber data, yakni mengecek 

kebenaran data tertentu melalui perbandingan 

dengan sumber data yang lain pada saat yang 

berlainan. Dengan kata lain, triangulasi dilakukan 

pada saat metode pengumpulan data yakni dengan 

menggunakan berbagai metode dalam pengumpulan 

data yaitu hasil perekaman dipadukan dengan 

wawancara dan observasi, observasi dipadukan 

dengan perekaman dan wawancara. Demikian juga 

perekaman dan wawancara dipadukan dengan 

dokumen-dokumen yang tersedia. 
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Kondisi Geografis, Kependudukan, 

Kemiskinan dan Pendidikan 
 

 

A. Kondisi Geografis Desa Saba 

Desa Saba terletak di Kecamatan Janapria 

Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Desa ini 

merupakan daerah daratan yang dikelilingi oleh 

beberapa bukit pada bagian tertentu. Pada 

umumnya merupakan daerah pertanian dengan 

jarak pada setiap dusun cukup jauh. Letak Desa 

Saba dilihat dari jarak tempuh ibu kota Kecamatan 

berjarak 3 km, sedangkan jarak dari ibu kota  

kabupaten 10 km, sedangkan kepusat pemerintahan 

propinsi adalah 30 km. Desa Saba memiliki 

keluasan wilayah 1128 Ha, dengan perincian Sawah 

irigasi 633 Ha, Sawah ½ teknis 370 Ha dan Sawah 

tadah hujan 125 Ha.  

Secara administratif Desa Saba mempunyai 

batas-batas wilayah diantaranya sebelah utara 

berbatasan dengan Desa Santong Kecamatan Terara 

Lombok Timur, Sebelah selatan dengan Desa 

Beleka Kecamatan Praya Timur, Sebelah barat 

dengan Desa Sukarara Kecamatan Sakra Lombok 

Timur.  

Jumlah penduduk Desa Saba berdasarkan 

data dokumen Tahun 2001/2002 berjumlah 11939 

jiwa dengan perincian laki-laki berjumlah 5298 

jiwa dan wanita berjumlah 6641 jiwa. Untuk lebih 
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jelasnya tentang penduduk Desa Saba menurut 

umur, dapat dilihat pada table di bawah ini: 

 

Tabel 1.  

Komposisi Penduduik Desa Saba Menurut Umur 

Tahun 2001/2002. 

 

 

No.  

 

Gol/Umur 

 

Jenis 

Kelamin 

 

Jumlah 

L P 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13. 

0-12 bln 

13 bln-4 thn 

5 thn -6 thn 

7 thn -12 bln 

13 thn-15 thn 

16 thn -18 thn 

19 thn -25 thn 

26 thn -35 thn 

36 thn -45 thn 

46 thn -50 thn 

51 thn -60 thn 

61 thn -75 thn 

76 thn - ke 

atas 

520 

477 

456 

462 

473 

496 

516 

532 

120 

523 

433 

175 

115 

553 

560 

530 

551 

545 

546 

595 

599 

596 

725 

505 

200 

108 

1075 

1073 

986 

1013 

1018 

1060 

1111 

1131 

716 

1248 

938 

375 

223 

  

Dari total jumlah penduduk tersebut terlihat 

bahwa wanita justru lebih banyak dibandingan 

dengan laki laki. Hal yang demikian dapat 

diasumsikan bahwa ada kemungkinan terjadinya 
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solidaritas untuk mendukung tampilannya baik 

meliputi menjadi Kepala Desa. Dasar pertimbangan 

yang demikian bisa saja muncul namun dalam 

kaitannya dengan penelitian ini bukan solidaritas 

dukungan, akan tetapi pergumulan pemikiran 

masyarakat tentang layak tidaknya wanita menjadi 

pemimpin masyarakat. Atas dasar itu maka 

perbedaan jumlah berdasarkan jenis kelamin tidak 

memberikan dukungan yang signifikan terhadap 

munculnya Baiq Muliati menjadi Kepala Desa. 

Penduduk tersebut tersebar dalam 18 Dusun, 

56 RT dan 18 RW. Jika dikaitkan dengan penelitian 

ini, jumlah penduduk merupakan modal 

pembangunan bagi masyarakat Desa Saba itu 

sendiri. Jika dilihat dari tata pemerintahan desa, 

maka penyebaran penduduk dalam lingkungan 

Dusun, RT, dan RW, membutuhkan kinerja aparat 

pemerintah Desa Saba dalam menciptakan 

akselerasi pembangunan yang dapat menjangkau 

dan menyentuh kepentingan segala lapisan 

masyarakat. 

Penduduk Desa Saba 100 % beragama 

Islam. Sarana dan prasarana ibadah sebagai tempat 

pribadatan umat Islam terdapat 18 Masjid, 18 

Musholla, dan 21 Langgar. Penduduk Desa Saba 

dilihat dari tingkat pendidikan rata-rata telah 

mengenyam pendidikan, baik formal maupun 

nonformal. Untuk lebih jelasnya akan disajikan data 

tentang pendidikan masyarakat melalui table di 

bawah ini. 
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Tabel 2.  

Data Jumlah Penduduk Menurut Jenjang 

Pendidikan Tahun 2001/2002 Bersumber Dari 

Monografi Desa Saba 2001/2002. 

 

No. 

 

Jenjang pendidikan 

 

Jenis kelamin 

Jumlah 

(jiwa) 

L P 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

TK 

SD 

SLTP 

SLTA 

AKADEMI 

UNIVERSITAS/PT 

99 

821 

725 

540 

95 

117 

60 

724 

614 

504 

36 

43 

159 

1545 

1339 

1044 

131 

160 

 Jumlah 2397 1981 4378 

 

Tabel 3:  

Pendidikan Khusus Bersumber Dari Monografi 

Desa Saba 2001/2002. 

 

No. 

 

Keterangan 

 

Jenis 

kelamin 

Jumlah 

(jiwa) 

L P 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

SLB 

Kursus 

Keterampilan 

Pon-Pes 

 

- 

344 

325 

209 

 

- 

108 

701 

191 

- 

452 

1026 

400 

 

Jumlah 878 1000 1878 
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Tabel 4:  

Pendidikan Agama Di Desa Saba Yang Diambil 

Dari Monografi Desa Saba Tahun 2001/2002. 

 

No. 

 

Jenis 

pendidikan 

 

Jenis 

kelamin 

 

Jumlah 

(jiwa) 

L P 

1. 

2. 

3. 

MI 

MTs 

MA 

507 

597 

595 

516 

583 

577 

 

1023 

1180 

1172 

Jumlah 1699 1676 3375 

     

Tabel 4: 

 Angka Putus Sekolah Yang Diambil Dari 

Monografi Desa Saba Tahun 2001/2002. 

 

 

No. 

 

Keterangan 

 

Jenis 

Kelamin 

Jumlah 

(Jiwa) 

L P 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

SD/Sederajat 

SLTP 

SLTA 

AKADEMI 

UNIVERSITA

S 

8 

5 

6 

1 

- 

7 

3 

4 

1 

- 

15 

8 

10 

2 

- 

Jumlah 20 15 35 
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Tabel 5:  

Buta Aksara Dan Angka Latin Yang Diambil 

Dari Monografi Desa Saba Tahun 2001/2002. 

 

No. 

 

Keterangan 

 

Jenis Kelamin 

Jumlah 

(Jiwa) 

L P 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Usia 7-12 thn 

Usia 13-15 thn 

Usia 16-20 thn 

Usia 21-25 thn 

Usia 25 thn ke 

atas 

2 

3 

6 

6 

7 

 

2 

4 

5 

8 

10 

4 

7 

11 

14 

17 

Jumlah 24 29 17 

 

Melihat jenjang pendidikan di atas, maka sumber 

daya manusia di Desa Saba sesungguhnya telah tersedia 

dan siap untuk memanfaatkan sebagai modal 

pembangunan. Untuk mendukung proses balajar 

mengajar, maka di Desa Saba terdapat sarana dan 

prasarana pendidikan, yaitu 6 buah TK, 9 buah sekolah 

Dasar, 2 buah MTs swasta dan SLTA sederajat 2 buah. 

Bila dikaitkan dengan penelitian ini, maka tingkat 

pendidikan benar-benar menjadi perhatian Pemerintah 

Desa. Hal ini terbukti dengan rendahnya tingkat 

masyarakat buta huruf di Desa Saba. Dengan modal 

pendidikan tersebut akan memberikan kemudahan bagi 

masyarakat untuk memasuki lapangan kerja. 

Disamping tingkat pendidikan masyarakat yang 

sudah membaik/merata, dibawah ini akan disajikan data 



ISBN : 978-602-60397-6-7 

 

68 

yang berhubungan dengan jenis pekerjaan penduduk, 

sebagai berikut : 

 

Tabel 5:  

Buta Aksara Dan Angka Latin Yang Diambil 

Dari Monografi Desa Saba Tahun 2001/2002 

. 

No. Jenis 

Pekerjaan 

Jenis Kelamin Jumlah 

(Jiwa) L P 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 

7. 

8. 

9. 

10. 

. 

PNS 

ABRI 

Kryawan 

Pedagang  

Petani  

Buruh Tani 

Peternak  

Kusir  

Sopir 

Pengerajin 

348 

25 

211 

196 

1248 

924 

840 

51 

19 

25 

151 

- 

112 

114 

864 

301 

- 

- 

- 

2250 

499 

25 

323 

310 

2112 

1225 

840 

51 

19 

2275 

Jumlah 3887 3792 7679 

 

Dari data tersebut diatas, jika dikaitkan dengan 

penelitian ini, maka pekerjaan penduduk akan 

memberikan dinamika ekonomi dan kemampuan dalam 

membangun desa. Dapat diketahui pula bahwa sarana 

perekonomian di Desa Saba terdapat 50 Kios, 37 Toko, 

59 Warung, 2 Koperasi Swadaya Masyarakat dan 25 

Artshop. Disisi lain dengan kemampuan ekonomi 

sebagai wujud dari hasil kerja masyarakat, maka ada 
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semacam lonjakan yang sangat cepat terhadap 

kepemilikan barang-barang elektronika seperti TV, 

VCD Player, parabola, magiccom, kulkas dan lain-lain 

serta sarana transportasi seperti, sepeda motor dan 

mobil yang dimiliki oleh masyarakat Desa Saba. 

Dalam hal keadaan sosial politik, maka Desa Saba 

merupakan basis kekuatan golkar sebelum era 

reformasi dan untuk masa yang akan datang belum bisa 

diprediksikan. Sementara itu dari aspek kesehatan di 

Desa Saba terdapat 2 Dokter, 9 Bidan dan 17 orang 

Dukun terlatih. Hal ini perlu diketahui untuk melihat 

program pemerintah yang berhubungan dengan 

kesehatan sebagai salah satu indikator dari 

kesejahteraan masyarakat. 

Desa Saba tidak termasuk desa miskin, akan tetapi 

yang ada adalah keluarga miskin. Diketahui dari jumlah 

11939 jiwa penduduk terdapat 553 kepala keluarga 

(KK) yang tergolong keluarga miskin, dengan rincian 

sebagai berikut: pra sejahtera I 112 KK, pra sejahtera II 

201 KK, pra sejahtera III 240 KK. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Table 6.  

Data Penduduk Miskin Yang Diambil Dari 

Monografi Desa Saba Tahun 2001/2002 

 

No. Jenjang Kemiskinan Jumlah KK Jumlah 

1. 

2. 

3. 

Pra sejahtra I 

Pra sejahtra II 

Pra sejahtra III 

112 KK 

201 KK 

240 KK 

112 

201 

240 

Jumlah  553 

 

Sedangkan menurut data penduduk tahun 

2001/2002, penduduk miskin Desa Saba berjumlah 277 

KK dari 11939 jiwa penduduk. Berarti angka 

kemiskinan menurun 50 % dari jumlah semula. Hal ini 

bisa terlihat pada table di bawah ini : 

 

Table 7.  

Data Penduduk Miskin Yang Diambil Dari 

Monografi Desa Saba Tahun 2001/2002 

 

No. Jenjang Kemiskinan Jumlah KK Jumlah 

1. 

2. 

3. 

Pra sejahtra I 

Pra sejahtra II 

Pra sejahtra III 

56 KK 

101KK 

120 KK 

56 

101 

120 

Jumlah  277 
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Refleksi Kepemimpinan 

Perempuan Di Desa Saba Lombok 

Tengah 

 
A. Mengapa Wanita Bisa Tampil Menjadi Kepala 

Desa di Desa Saba Lombok Tengah NTB ? 

Tampilnya wanita menjadi Kepala Desa 

tidak terjadi dengan begitu saja, tetapi wanita bisa 

tampil menjadi Kepala Desa karena memiliki 

kekuatan dukungan sosial, budaya dan politik. 

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai 

berikut: 

 

1. Dukungan Sosial 

Sebagai seorang Kepala Desa, maka seseorang 

tidak saja memliki kemampuan manajerial sebagai 

administrator, akan tetapi ia juga harus mempunyai 

kekuatan yang menjadi basis dukungan secara 

sosial. Kekuatan ini bisa diperoleh manakala 

seorang Kepala Desa sebelumnya telah memiliki 

dukungan sosial secara riil, sehingga ketika 

menyatakan siap untuk maju dan mencalinkan diri 

ia telah mempunya kalkulasi politik atas dukungan 

yang akan diberikan oleh masyarakat kepadanya, 

apalagi yang tampil adalah seorang wanita. 

Begitu juga halnya dengan Kepala Desa wanita 

yang sekarang, menurut Erwin Hamdi tokoh 
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masyarakat (37 tahun), ia telah mempunyai 

dukungan sosial untuk maju menjadi Kepala Desa. 

Hal yang demikian karena sebelum menjadi Kepala 

Desa Saba, ia adalah anak dari mantan Kepala Desa 

sebelumnya. Dalam posisi sebagai putri Kepala 

Desa, maka banyak kegiatan yang dilakukan 

sebagai pengganti atas istri Kepala Desa yang telah 

meninggal dunia, seperti ketua PKK, Ketua KUD, 

dan ketua kegiatan sosial keagamaan (Hiziban), dan 

juga mengkoordinasi kegiatan sosial lainnya, 

seperti Posyandu, sehingga membuatnya telah 

banyak terlibat dengan masyarakat bawah. 

Melalui wadah dan berbagai media tersebut, 

maka telah tercipta interaksi dan interelasi antara 

dirinya dengan masyarakat banyak. Secara kualitas 

maupun kuantitas hubungan sosial yang demikian 

itu menyebabkan posisinya sebagai putri Kepala 

Desa mudah diterima dan mudah meleburkan diri 

baik secara formal maupun informal dalam 

masyarakat. Secara kualitas, ia mampu mengambil 

kebijaksanaan-kebijaksanaan sesuai dengan 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat Desa Saba. 

Sedangkan secara kuantitas, ia mampu menurunkan 

angka kemiskinan dari 553 KK menjadi 277 KK. 

Semua kegiatan tersebut di atas dilakukan  atas 

anjuran bapaknya dan atas dasar penggilan hati 

nurani untuk membantu masyarakat, terlepas ia 

sebagai putri Kepala Desa maupun tidak. 

Hal yang demikian sebagaimana dinyatakan 

oleh beberapa informan masyarakat yang sempat 

ditemui, yaitu H. Wilda Effendy dari Dusun 
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Janggawana Utara, tokoh agama dan tokoh 

masyarakat (45 tahun), Amak. Suhirman dari dusun 

Lk. Buak Timur, tokoh adat (55 tahun), Amak. 

Menem peternak dari Dusun Jango (39 tahun), 

menyatakan bahwa: 

 

 “Baiq Muliati sebelumnya telah banyak 

terlibat dalam membangun desa sesuai dengan 

kapasitas yang dimilikinya. Kenyataan yang 

demikian menetapkan posisinya semakin dapat 

diterima masyarakat, yang sebelumnya tidak 

dikenal dan terkenal bukan saja untuk 

masyarakat Desa Saba, tetapi juga masyarakat 

desa lainnya”. 

 

Pada saat ia mencalonkan diri menjadi Kepala 

Desa untuk menggantikan Kepala Desa yang lama 

karena kepala yang lama tidak bersedia untuk 

dicalonkan kembali, yang tidak lain adalah 

bapaknya (mamiknya) sendiri, maka masyarakat 

secara nyata mendudkungnya untuk menjadi kepala 

desa. Dukungan yang demikian, tidak sendirinya 

muncul tanpa ada suatu sebab sebelumnya, artinya 

masyarakat akan memberikan dukungan apabila ia 

telah memberikan karya nyata yang dapat dirasakan 

oleh masyarakat. Kenyataan yang demikianlah yang 

telah dilakukan oleh Baiq Muliati, sebagaimana 

yang diceritakan oleh informan Gatot Suhaily: 

 

“Bahwa Baiq Muliati telah memberikan 

karya nyata sebelum ia tampil menjadi kepala 

desa, yaitu dengan membangun perekonomian 
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masyarakat melalui Koperasi Unit Desa (KUD), 

mengembangkan keterampilan masyarakat 

melalui kegiatan PKK, dan mengkoordinasi 

kegiatan sosial pembangunan melalui LKMD. 

Sehingga kredibilitasnya telah tertanam, maka 

ketika ia memperoklamirkan diri ingin menjadi 

Kepala Desa tidak terlalu sulit untuk 

memperoleh dukungan, karena legitimasi telah 

ada pada masyarakat”. 

 

Dengan demikian naiknya Baiq Muliati menjadi 

Kepala Desa Saba menggantikan bapaknya 

(mamiknya) menjadi Kepala Desa tentunya karena 

ia telah mendapatkan basis kekuatan atau dukungan 

sosial dari masyarakat. Basis kekuatan tersebut, 

karena ia dipandang mampu secara fisik, mental 

dan sosial telah menyatu dengan masyarakat. Hal 

ini akan memberikan manfaat ganda, dimana secara 

mayoritas mendukungnya dan juga pada gilirannya 

masyarakat juga akan mendukung segala program 

pembangunan yang dicanangkan ketika menjadi 

Kepala Desa. 

Oleh karena itu, bila dicermati dengan teori 

interaksi simbolik, maka seorang Kepala Desa 

tentunya harus selalu menjalin hubungan sosial 

dengan masyarakat, karena menurut teori ini, 

masyarakat memberikan makna kepada suatu fakta 

dan tindakan Kepala Desa. Masyarakat akan 

memuastkan perhatiannya pada kebijakan-

kebijakan yang ditemukan pada Kepala Desa, 

sebagaimana kebijakan-kebijakan ini diturunkan 

dan bagaimana masyarakat meresponnya. 
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Ritzer (dalam Kabul, 1998: 27) menegaskan ada 

beberapa prinsip dasar teori intraksi simbolik 

sebagai berikut: manusia adalah makhluk 

berkemampuan berfikir, kemampuan berfikir 

dibentuk oleh interaksi sosial, dalam interaksi 

sosial, manusia belajar tentang makna simbol, 

makna dan simbol memungkinkan mereka 

melakukan tindakan dan interaksi sosial, 

berdasarkan penafsirannya atas situasi tertentu, 

manusia mampu mengubah makna dan simbol yang 

digunakan, kemampuan manusia untuk mengubah 

makna dan simbol, sebagian dimungkinkan karena 

mereka senantiasa berintraksi dan mampu 

mempertimbangkan sejumlah pilihan tindakan 

untuk dipilih, kesalingterkaitan pola tindakan dan 

interaksi membentuk kelompok dan masyarakat. 

Sejumlah prinsip dasar tersebut mempercayai 

bahwa manusia bertindak menurut pemaknaan 

mereka terhadap sesuatu, baik yang bersifat 

gagasan, abstrak, ungkapan, verbal maupun benda 

kongkrit. Selanjutnya makna diubah dan dikelola 

melalui penafsiran tersebut, seseorang sangat 

dipengaruhi oleh pengalaman individu yang 

bersangkutan dalam interaksinya dengan orang lain. 

Agar kekuatan dan kekuasaan dapat berjalan 

dengan baik dan langgeng, maka Kepala Desa 

hendaknya melakukan interaksi dengan masyarakat. 

Dari interaksi tersebut akan memunculkan simbol-

simbol, seperti keinginan dari masyarakat 

untukmemilihnya menjadi Kepala Desa. Keinginan 

masyarakat untuk memilih ini, merupakan wujud 
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nyata dari dukungan sosial. Tanpa dukungan sosial 

dari masyarakat, seorang Kepala Desa hanya 

mempunyai kekuatan yang menggantung ke atas, 

akan tetapi pijakan ke bawah (kepada masyarakat) 

tidak kuat. Dalam hubungan ini, Baiq Muliati telah 

merajut kekuatan yang berakar ke bawah dan 

menggantung ke atas. Dengan modal tersebut. 

Keinginan untuk meraih posisi puncak di desa tidak 

terlalu ketat dengan persaingan dan pertentangan. 

Namun demikian, pesoalan yang muncul adalah 

apakah dengan basis kekuatan itu saja yang 

menghantarkannya menjadi kepala desa? Tentu 

tidak, masih ada dukungan lain seperti dukungan 

budaya dan politik. Kalau hanya mengandalkan 

dukungan sosial semata tentunya tidakmemberikan 

keabsahan yang kuat akan legitimasinya sebagai 

Kepala Desa. 

 

2. Dukungan Budaya 

Diatas telah disinggung, disamping dukungan 

sosial yang diperoleh dari masyarakat atas 

keikutsertaannya menjadi calon Kepala Desa, juga 

ada dukungan budaya masyarakat, yang 

memberikan kesempatan bagi seorang wanita untuk 

tampil menjadi Kepala Desa. Dukungan budaya 

masyarakat sangat penting dalam rangka 

melanggengkan kelembagaan yang dipimpinnya. 

Sebagai institusi pemerintah yang merupakan ujung 

tombak pembangunan, maka budaya masyarakat 
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tetap mejadi sendi-sendi yang menentukan 

keabsahan kepemimpinan. 

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab I, bahwa 

pola kepemimoinan di Desa Saba atas dasar 

keturunan. Dengan demikian, hal ini merupakan 

suatu budaya yang terpatri dalam hal dimana ketika 

masyarakat sudah mulai membicarakan untuk 

kepemimpinan. Oleh karena itu, tampilnya Baiq 

Muliati menjadi Kepala Desa tidak terlepas dari 

dukungan budaya turunan yang dimaksud. 

Dukungan budaya turun-temurun terhadap 

kepemimpinan Kepala Desa tidak selamanya tidak 

baik dalam mengemban misi pemerintahan. Hanya 

saja jika pola kepemimpinan yang diemban tidak 

untuk kepentingan masyarakat banyak tentunya 

budaya turunan di atas perlu dikoreksi. Namun 

sepanjang amanah kepemimpinan dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan, berbuat untuk memajukan 

desa dan masyarakatnya, maka budaya turunan itu 

sah-sah saja. 

Atas dasar itulah, jika diurut kebelakang Kepala 

Desa yang tampil memimpin Desa Saba sejak 

pertama hingga sekarang (Baiq Muliati), semuanya 

masih terikat pada satu jalur keturunan dan belum 

ada orang lain yang menjadi Kepala Desa diluar 

turunan tersebut. Hal inilah yang dapat dicermati 

dengan konsep pendekatan strukturalisme 

fungsional, karena dasar pijak untuk menentukan 

Kepala Desa dalam rangka mempertahankan status 

quo dari turunan yang dimaksud. 
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Bergesernya basis dukungan pada figur di luar 

keturunan diatas memang belum pernah terjadi, 

sehingga agak sulit untuk mengukur suatu dinamika 

kepemimpinan Kepala Desa. Namun demikian, 

dengan pola tersebut tidak berarti membuat 

pembangunan desa dan masyarakat menjadi 

mandek, justru banyak hasil pembangunan yang 

dicapai dengan model tersebut. 

Pertanyaan akan muncul seputar mengapa yang 

menjadi Kepala Desa justru wanita? Apakah 

budaya masyarakat yang relegius dapat menerima 

kepemimpinan wanita? Berdasarkan hasil 

wawancara dengan tokoh agama (Tuan Guru) atau 

kyai dalam bahsa jawa diDesa Saba, memang 

mendapat jawaban yang bervariasi. TGH. Ahmad 

Jufri, seorang tokoh agama dan tokoh masyarakat 

misalnya, melihat bahwa ada perbedaan yang 

signifikan antara kepemimpinan dalam pandangan 

agama pada kehidupan rumah tangga dengan 

kepemimpinan publik. Kepemimpinan dalam rumah 

tangga memang harus seorang suami (laki-laki) 

menurut ajaran agam, tapi untuk kepemimpinan 

publik tidak harus laki-laki, wanita juga punya hak 

untuk itu. 

Dengan demikian ia turut mendukung ketika 

Baiq Mulianti mencalonkan diri menjadi kepala 

desa. Disamping karena ia adalah putrid kepala 

desa, Baiq Muliati termasuk sukses membangun 

desa semasa mendampingi Bapak (mamiknya) 

sebagai Kepala Desa. Jadi keberhasilan dan 

keturunan yang menjadi penting bagi masyarakat 
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dalam mendukung kepemimpinan wanita menjadi 

Kepala Desa. 

Pandangan yang dikemukakan informan TGH. 

Ahmad Jufri diatas sangat berbeda dengan 

pandangan yang dikemukakan oleh TGH. Ahmad 

Nuruddin Ali Akbar, bahwa wanita tidak 

diperbolehkan menjadi pemimpin, apalagi menjadi 

Kepala Desa yang memimpin masyarakat, karena 

banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi 

oleh pemimpin sehingga selayaknya adalah laki-

laki. Namun keadaan dihadapkan pada krisis kader 

dari budaya turunan, tidak ada laki-laki yang 

bersedia dan juga dari hasil pemilihan menunjukkan 

banyaknya dukungan kepada Baiq Muliati, maka 

sebagai tokoh agama harus mendukung suara 

mayoritas. 

Dengan demikian, pada awalnya ia tidak 

mendukung karena “seorang wanita”, akan tetapi 

setelah mengkaji lebih mendalam lagi berdasarkan 

surat al-Mukminun ayat 42, dan Surat An-Nisa’ 

ayat 32, bahwa laki-laki dan wanita memiliki harkat 

dan martabat yang sama. Berdasarkan ayat tersebut 

diatas, maka untuk pemimpin keluarga harus laki-

laki.sedangkan untuk pemimpin publik tidak harus 

laki-laki, wanita juga boleh asalkan memiliki 

kemampuan dan memiliki perhatian yang tinggi 

kepada masyarakat. 

Diketengahkannya pandangan agama tersebut 

bukan dalam kontek melihat dikotomi dalam 

kacamata teologis, akan tetapi dalam konteks 

sosiologis tentang bentuk pemahaman keagamaan 
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yang berkaitan dengan kepemimpinan. Jadi sudut 

pandang agama bukan soal halal-haramnya wanita 

menjadi kepala desa, tetapi didukung atau tidaknya 

wanita menjadi pemimpin (sebagai kepala desa). 

Dengan demikian terlihat bahwa secara etik dan 

moral wanita juga didukung untuk menjadi kepala 

desa. Hal yang demikian dapat dicermati, bahwa 

pemahaman keagamaan masyarakat Desa Saba 

kecamatan janapria Lombok Tengah Nusa 

Tenggara Barat memberikan peluang bagi wanita 

untuk tampil mrnjadi pemimpin yang dibuktikan 

dengan terpilihnya Baiq Muliati sebagai kepala 

desa. 

Dengan adanya dukungan budaya atas Kepala 

Desa dari garis keturunan, apakah tidak ada peluang 

bagi pihak lain? Berdasarkan catatan berita acara 

pemilihan, bahwa yang tampil menjdai calon 

Kepala Desa ada 3 (tiga) orang, yaitu Baiq Muliati, 

Drs. Khairil Amri seorang guru SMU Dan 

Muhammad Wahyu Alfiyandi, S.Ag, seorang 

penguasaha kaya. Namun 2 orang dari 3 calon ini 

bukan dari ikatan keluarga, tetapi figur dari luar 

keturunan yaitu guru dan pengusaha. Dengan 

melihat hasil perhitungan suara ternyata skor atau 

perbandingan anatara 95% mendukung Kepala 

Desa wanita dan 5% saja yang mendukung figur 

guru dan pengusaha yang dimaksud. Dari sini 

terlihat bahwa masih ada kekuatan dukungan 

budaya terhadap putrid mantan Kepala Desa untuk 

melanjutkan kepemimpinan Bapak (mamiknya). 
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Hal ini juga dinyatakan oleh informan Drs. 

Nurdan, bahwa ia juga memilih Baiq Muliati, 

karena dia adalah putrid mantan Kepala Desa yang 

memiliki kapasitas dan pengabdian yang tinggi 

kepada masyarakat. 

Sebagai seorang wanita, tentunya perilaku 

kepemimpinan sangat berbeda dengan laki-laki 

dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. 

Perilaku yang dimaksud bukan dalam konteks 

gender, dimana ia harus mempolakan diri dan 

mengikuti karakter laki-laki, namun dalam 

kerangka institusi dimana yang menjadi Kepala 

Desa adalah wanita. Dalam konteks institusi, 

sebagai Kepala Desa dan pemimpin di desa 

tentunya akan menjadi tempat mengadu, tempat 

dimana persoalan masyarakat diselesaikan. Dengan 

demikian secara kodrati, wanita sebagai Kepala 

Desa ada keterbatasan-keterbatasan dimana moral 

sosial sangat memberikan toleransi. 

Maksud dari pernyataan tersebut di atas adalah 

mengindikasikan bahwa ternyata ada jarak sosial 

antara masyarakat dengan Kepala Desa sebagai 

pemimpin desa. Jarak sosial yang dimaksud adalah 

Kepala Desa sulit melayani masyarakat di rumah 

sendiri maupun kerumah masyarakat pada malam 

hari. Disamping ada jarak psikologis jika seorang 

laki-laki menemui Kepala Desa yang mana kondisi 

itu hanya berduaan. Jika Kepala Desa laki-laki, 

maka tentu kapan dan dimana saja dan dalam 

kondisi apapun tidak memberikan batasan untuk 

melayani masyarakat. Karena kepala desanya 
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wanita, maka pada jam-jam tertentu tidak mau 

melayani masyarakat, dan tentunya masyarakat 

dapat memakluminya. Dan perilaku yang dimaksud 

itu, secara eti dan moral sangat ditoleransi oleh 

masyarakat karena kondisi. 

 

3. Dukungan Politik 

Selain dukungan sosial dan budaya tersebut di 

atas, yang tidak kalah pentingnya adalah kekuatan 

dukungan politik. Hal ini akan mewarnai perjalanan 

perilaku kepemimpinannya untuk mampu 

membangun desa. Di atas telah dijelaskan bahwa 

semasa bapak (mamiknya) menjabat sebagai Kepala 

Desa, Baiq Muliati melaksanakan tugas sebagai 

pendamping bapaknya, karena ibunya telah 

meninggal dunia. Baiq Muliati sebagai ketua tim 

penggerak PKK dan kegiatan sosial lainnya. Tapi 

sesungguhnya ia juga sebagai Ketua KUD, dan 

tercatat sebagai Ketua I LKMD yang melindungi 

masalah perencanaan pembangunan desa. Dengan 

berbekal pengalaman, maka ia telah berkecimpung 

dalam bidang pemerintahan sebagai perencana 

pembangunan. 

Karena melihat keterlibatannya dalam 

pemerintah, maka Sekretaris Desa, Sahudi (35 

tahun) adalah orang pertama yang 

menggelindingkan nama Baiq Muliati untuk 

dicalonkan sebagai Kepala Desa menggantikan 

bapaknya (mamiknya) yang tidak bersedia 

dicalonkan lagi. Dasar pertimbangan memunculkan 
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Baiq Muliati sebagaimana dijelaskan oleh seorang 

informan kepada peneliti, selain karena putrid 

Kepala Desa, juga karena dia mempunyai dukungan 

sosial, dukungan budaya dan juga mempunyai 

pengalaman dalam bidang pemerintahan. Oleh 

karena itu, Baiq Muliati mempunyai peluang dan 

kemampuan untuk menjadi Kepala Desa 

selanjutnya. Pemikiran pribadi tersebut 

disosialisasikan kepada pejabat dan aparat desa 

serta tokoh agama dan tokoh masyarakat yang lain. 

Dukungan tokoh masyarakat dan sebagian 

tokoh agama mulai mengkristal untuk menampilkan 

Baiq Muliati menjadi Kepala Desa. Namun 

demikian, aparat desa masih memberikan 

kesempatan kepada pihak lain atau masyarakat lain, 

yang mau ikut mencalinkan diri. Sementara itu Baiq 

Muliati dengan terbuka menyampaikan kesiapannya 

untuk dicalonkan, namun ia tetap merendahkan diri 

atas kekurangan-kekurangan sebagai manusia. 

Maka terpilihlah ia sebagai Kepala Desa atas 

dukungan suara mayoritas masyarakat. 

Walaupun demikian suara dan kontra masih 

mewarnai awal kepemimpinannya, khususnya 

sebagian tokoh-tokoh agama sebagaimana telah 

dijelaskan di atas. Tetapi secara umum mereka tetap 

menerima hasil pemilihan, karena itu dukungan 

masyarakat. Disamping dukungan politik dalam 

desa, diluar desa Baiq Muliati juga telah menjalin 

hubungan baik dengan aparat ditingkat Kecamatan 

dan Kabupaten. 
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Oleh karena itu, kemunculannya menjadi 

Kepala Desa mendapat dukungan bukan saja dari 

dalam desa, akan tetapi pada tingkat kecamatan dan 

kabupaten. Hal ini memberikan gambaran bahwa 

Baiq Muliati juga mempunyai dukungajn yang luas 

ke tingkat atas, sehingga kemunculannya menjadi 

Kepala Desa tanpa hambatan yang berarti, apalagi 

dia merupakan satu-satunya Kepala Desa wanita se-

NTB. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Camat Janapria, 

bahwa diterimanya Baiq Muliati menjadi salah satu 

calon Kepala Desa dengan berbagai pertimbangan 

dan diskusi yang panjang, namun semuanya itu 

dikembalikan kepada masyarakat Desa Saba 

sendiri. Namun harus diakui bahwa semasa menjadi 

ketua PKK Baiq Muliati telah mencatat prestasi 

sebagai penggerak PKK terbaik I, dan juga sebagai 

putri Kepala Desa sedikit banyak mewarisi pola 

kepemimpinan  sebagaimana bapaknya. Atas dasar 

itu kemampuannya telah teruji, baik sebagai putrid 

Kepala Desa yang membangun perekonomian 

masyarakat melalui KUD, mengembangkan 

keterampilan masyarakat melalui kegiatan PKK, 

dan mengkoordinasi kegiatan pembangunan melalui 

LKMD. Dengan demikian terlihat beberapa 

kelebihan tersebut di atas, maka bagi pihak 

kecamatan tidak ada alasan untuk menolaknya, 

apalagi didukung oleh mayoritas masyarakat. 

Walaupun demikian, diakui oleh Camat bahwa 

masih ada kesangsian dari banyak pihak, namun 

yang terpenting kita berikan kesempatan dalam 
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rangka mengakomodir suara masyarakat. 

Sedangkan kesangsian sebagian orang lebih 

terfokus pada posisinya sebagai wanita, bukan pada 

kemampuan dalam memimpin. Jika hanya pesoalan 

tersebut tentunya tidak terlalu prinsip untuk 

melegalisasi wanita menjadi Kepala Desa. Dalam 

perjalanan kepemimpinannya, ternyata beberapa 

persoalan krusial seperti sengketa tanah, perceraian 

dapat diselesaikan dengan baik tanpa memunculkan 

masalah baru. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat 

diketahui bahwa naiknya wanita menjadi Kepala 

Desa untuk memimpin desa untuk memimpin Desa 

Saba Kecamatan Janapria NTB, karena dia 

mempunyai kekuatan yang merupakan basis 

utamanya, baik dalam konteks dukungan sosial, 

budaya dan politik. Dengan demikian dapatlah 

dikatakan bahwa untuk menjadi Kepala Desa 

tentunya seseorang untuk dapat diterima 

masyarakat, maka ia harus mempunyai kekuatan 

dukungan sosial, budaya dan politik, disamping 

persyaratan formal lainnya. 

Atas dasar itu, dengan modal dukungan sosial, 

budaya dan politik serta pengalaman sebagai Ketua 

KUD, Ketua PKK dan Ketua I LKMD Baiq Muliati 

memberanikan diri untuk maju dan ikut dalam 

pemilihan Kepala Desa pada tahun 1999. Untuk 

tujuan tersebut, Baiq Muliati juga mendapat izin 

dari bapak (mamiknya), keluarga, tokoh masyarakat 

dan tokoh agama setempat. 
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Pada awal masa jabatannya sebagai Kepala 

Desa, Baiq Muliati melakukan penataan dan 

perbaikan managemen pemerintahan dan 

pembangunan. Baiq Muliati mengawali usahanya 

dengan meletakkan dasar filsafat managemen yang 

diwariskan oleh bapak (mamiknya), yang 

menurutnya meniru dari ungkapan “gajah mati 

meninggalkan gading” artinya sebagai pemimpin 

desa ia harus bekerja keras untuk menghasilkan 

buah karya yang baik dan berguna agar dapat 

dinikmati oleh masyarakat selamanya. Ia juga 

menerima nasehat dari orang lain dengan lapang 

dada, disamping ia menasehati dirinya sendiri agar 

menjadi pemimpin yang jujur, sadar dan ikhlas, 

mau bekerja sama dengan orang lain dan 

bertanggung jawab. Tanpa bekerja sama menurut 

Baiq Muliati semua program yang telah 

direncanakan tidak akan berjalan dengan mulus. 

Hal ini dibuktikan dengan mengangkat beberapa 

staf yang dulu tidak mendukungnya dan juga tokoh 

agama yang menentang tampilnya wanita sebagai 

pemimpin, untuk duduk dalam lembaga LKMD. 

Dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari 

untuk melayani masyarakat, Baiq Muliati 

menempati kantor dan Balai Desa yang cukup 

representatif untuk ukuran masyarakat desa. 

Dengan ruang yang terpisah dari stafnya, ia merasa 

lebih leluasa dalam berdialog, berkomunikasi 

dengan masyarakat yang membutuhkan 

pelayanannya. 
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Untuk itu, Baiq Muliati memang harus dapat 

membuktikan obsesinya sendiri bahwa sebagai 

pemimpin desa ia harus dapat meninggalkan 

sesuatu yang baik dan berguna bagi masyarakat 

agar kelak masyarakat akan mengenang jasa-

jasanya. Disamping itu ia ingin menghapus 

keraguan sementara orang akan kemampuaan 

wanita menjadi pemimpin. 

 

B. Implementasi Kebijakan Pro-rakyat 

1. Implementasi Kebijaksanaan Dalam Usaha 

Pengentasan Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan salah satu problem 

sosial yang dihadapai oleh Negara-negara 

berkembang seperti Indonesia, sehingga pemerintah 

pada zaman orde baru sampai zaman reformasi, 

telah banyak kebijakan-kebijakan yang ditempuh 

dalam usaha pengentasan kemiskinan tersebut. 

Perhatian pemerintah desa dalam usaha 

pengentasan kemiskinan tertuju pada masyarakat 

pra-sejahtera I, II dan III. Dalam hal ini secara 

ekonomi mereka masih memerlukan saluran pangan 

dari pemerintah. Diketahui bahwa Desa Saba bukan 

kategori desa miskin tapi keluarga miskin. Di Desa 

Saba dari jumlah jiwa11939 jiwa penduduk terdapat 

553 KK yang tergolong keluarga  miskin dengan 

rincian, prasejahtera I sebanyak 112 KK, 

prasejatera II sebanyak 201 KK, dan prasejahtera 

III seanyak 240 KK, (data tahun 1999/2000). 

Sedangkan menurut data tahun 2001/2002 di Desa 
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Saba dari jumlah 11939 jiwa penduduk terdapat 277 

KK.  

Kemiskinan yang terdapat di Desa Saba 

merupakan kemiskinan struktural yang bernuansa 

pada adanya ketidakadilan dalam masyarakat 

(soetopo, 1997: 30). Berdasarkan perspektif ini 

maka pemmbagian faktor produksi yang tidak 

merata tersebut menyebabkan masyarakat 

terpolarisasi menjadi dua kelompok, yaitu 

kelompok yang tidak memiliki tanah (yang 

dikuasai) dan kelompok tanah yang mendominasi 

kelompok yang tidak memiliki tanah, baik secara 

ekonomi maupun dalam kehidupan politik 

masyarakat pedesaan. Dengan demikian, maka 

penyebab kemiskinan tidak seperti yang 

dikemukakan oleh Lewis (1995: 3), Broeke (1983: 

30) tentang budaya kemiskinan atau kemiskinan 

masyarakat yang disebabkan sikap hidupnya yang 

statis tradisional. Berangkat dari perspektif di atas, 

maka setiap kebijaksanaan dalam usaha 

pengentasan kemiskinan dalam masyarakat 

hendaknya dilihat dari faktor penyebab. Dengan 

mengetahui faktor-faktor penyebab yang dimaksud, 

pemerinatah desa harus dapat mempersempit 

penyebab tersebut dengan cara memberikan 

bantuan dana untuk pengembangan usaha, sehingga 

bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan 

kondisi obyektif masyarakat. Arah pemikiran 

tersebut memang menjadi kajian pemrintah Desa 

Saba, namun demikian persoalan-persoalan 

kemiskinan tidak mudah mengatasi kesenjangan 
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kepemilikan alat dan sarana produksi. Bagi 

pemerintah Desa Saba, kebijaksanaan yang 

ditempuh dengan potensi dan sumber daya yang ada 

pada keluarga miskin itu sendiri. Dengan sumber 

daya yang memiliki akan dikembangkan sesuai 

dengan kemampuan pemerintah dari segi dana dan 

kesiapan masyarkat miskin secara mental untuk 

siap mengubah nasib. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka usaha 

pengentasan kemiskinan khususnya bagi keluarga 

miskin dibentuk kelompok kerja. Kelompok kerja 

tesebut akan diberikan bantuan dana pengembangan 

usaha berupa: usaha anyam-anyaman, usaha 

perternakan dan usaha tani tembakaum yang 

bantuan dana disubsidi oleh pemerintah melalui 

TAKESRA. Untuk usaha anyam-anyaman berupa 

Kecupu dan Gerabah. Kecupu adalah kerajinan 

tangan  yang bahan bakunya dari Rotan. Sedangkan 

Gerabah adalah kerajinan tangan yang bahan 

bakunya dari Tanah Liat dan Tanah Sari. 

Sedangkan untuk usaha perternakan berupa ayam 

petelor dan ayam pedaging. Sementara untuk usaha 

Petani tembakau bersifat musiman, tetapi berhasil 

dengan indikasi banyaknya masyarakat Desa Saba 

yang pergi menunaikan ibadah haji. 

Melihat kebijaksanaan yang ditempuh dan 

implementasinya, maka secara konsepsional dan 

operasionalnya tergolong baik untuk usaha 

pengentasan kemiskinan. Sebagaimana yang 

diceritakan oleh sorang informan Baiq Asiah. 
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“ape juak sak uwahn gawek sik 

pemerentah atau kepale dese sangat lalok si’ne  

bagus, sengak uwahn sak arak bantuan seni’in, 

masyarakat endekne uwah sak susah lalok 

sengak masyarakat uwahnsak merase cukup; 

mau’an mangan, mun belanje dait seni’n, 

nabung contohn marak entan aku  seni’n, aku 

seni’n, mauk bantuan untuk usahe kecupu. 

Dalem sejelo doing maukku kepeng telungdase 

lima ribu, ennupun te gawek secara sambilan, 

sambil te ngeme dait sambil te jaga anak te. 

Sangkak uwahnsak arak usahe seni’n, 

ende’kuwah bae sak susah lalo’ ”. 

Artinya: “bahwa apa yang telah dilakukan oleh 

pemerintah desa (Kepala Desa) itu sangat baik 

sekali, karena dengan adanya bantuan yang 

diberikan, masyarakat tidak terlalu susah artinya 

masyarakat sudah memiliki tarap berkecukupan; 

bisa makan, belanja dan juga bisa nabung. 

Contohnya seperti saya dan kebanyakan orang 

katanya sambil menunjuki dirinya, saya adalah 

salah seorang yang mendapat bantuan dana untuk 

usaha kerajinan tangan (Kecupu). Dalam sehari 

saya bisa mendapatkan uang 35.000, itupun saya 

lakukan sambilan, sambil memasak dan menjaga 

anak. Makanya setelah ada usaha ini saya tidak 

pernah susah”. 

Hal yang serupa juga diungkapakan oleh salah 

seorang informan Lalu Irfan (30 tahun) dan 

sekaligus salah seorang pengusaha peternak ayam 

tentang bantuan dana pengembangan usaha yang 
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diberikan pemerintah kepada masyarakat, ia 

menyatakan bahwa: 

 

“apepeun juak sak uwahn gawek sik 

pemerentah sanget lalok sikne bagus sengat 

baunn bantu ruen penghasilan keluarge sangkak 

uwahsak arak program seni’n ende’ kuwah sak 

susah lalok, sengak lek samping bati sak mau’ 

koolek usahangkaku, seninengkendah mau’n 

hasil sak endekne kalah marak usahang knik’n, 

sengak seninengknuk pengusahe gerabah”. 

 

Artinya : “apa yang telah dilakukan pemerintah 

itu sangat membantu ekali dalam usaha menambah 

penghasilan keluarga sehingga saya sebagai kepala 

keluarga sejak adanya program ini tidak terlalu 

susah, karena disamping keuntungan yang saya 

peroleh dari usaha ini istri sya juga mendapat 

penghasilan yang tidak kalah pentingnya dengan 

usaha yang saya tekuni, karena istri saya adalah 

pengusaha gerabah”. 

Disamping bantuan modal usaha tersebut 

melalui KUKESRA, pemerintah desa juga 

mendapat subsidi melalui KURK, UP2K yang 

kesemuanya untuk kepentingan keluarga miskin. 

Dengan demikian target pada tahun 2004 minimal 

70 % penduduk miskin dapat dientaskan. 

Sememtara itu, bantuan yang bersifatpermanen 

tersebut diatas, pemerintah juga memberikan 

bantuan yang sifatnya incidental, seperti pembagian 
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sembako, pelayanan kesehatan gratis yang bekerja 

sama dengan puskesmas, dokter dan bidan desa. 

 

2. Implementasi Kebijakan Lingkungan 

Pemukiman dan Kesehatan Penduduk. 

Desa Saba terbagi dalam 18 Dusun 56 RT dan 

18 RW. Di desa ini, dusun yang satu dengan dusun 

yang lain memiliki jarak tempuh antara 0,5 sampai 

1 km. oleh karena itu dari tahun ke tahun 

pemerintah melaksanakan proyek pengerasan dan 

pembukaan jalan baru sebagai penghubung antara 

kampong yang satu dengan kampong lain. Untuk 

melaksanakan proyek tersebut pemerintah Desa 

Saba mendapat bantuan dana dari BANGDES 

sebagai subsidi sebesar Rp. 75.000.000,00 dari dana 

yang di butuhkan sebanyak Rp. 80.000.000,00 

untuk mengerasi jalan dengan panjang 40 km 

dengan lebar 2,5 M. sementara kekurangan dananya 

sebesar Rp. 5000.000,00 yang rencananya diperoleh 

murni melalui swadaya masyarakat disetiap 

kampung di desa tersebut. Pengerasan jalan yang 

dilakukan oleh pemerintah desa merupakan lanjutan 

program pemerintah desa (orde baru). Sedangkan 

untuk pembukaan dan pengerasan jalan baru 

sepanjang 20 KM dan lebar 2 M, dengan dana yang 

dibutuhkan 40.000.000,00 Kepala Desa mendapat 

subsidi dari pemerintah sebanyak Rp.30.000.000,00 

sedangkan sisanya 10.000.000,00 rencananya akan 

diperoleh melalui swadaya masyarakat. 
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Melihat kebijaksanaan yang dilakukan oleh 

pemerintah desa, justru memunculkan berbagai 

masalah sebagaimana yang dikemukakan oleh H. 

Ahmad Nurhadi (45 tahun). Dia adalah tokoh 

masyarakat Dusun Sengkerek, dia mengatakan 

kasus yang muncul berkaitan dengan kasus 

pembebasan tanah yang terkena proyek jalan, 

pengerahan tenaga kerja dan tidak tuntasnya 

pelaksanaan pembangunan. Masalah yang terakhir 

ini memang benar adanya sesuai dengan hasil 

pengamatan peneliti saat mengadakan penelitian 

lapangan. Pembukaan jalan baru direncanakan 40 

KM justru baru terlaksana 50 %, sementara sisanya 

masih belum adarealisasinya. Masalah yang 

berkaitan dengan pembebasan tanah, tidak semua 

masyarakat yang tnahnya terkena proyek jalan 

mendapat ganti rugi. 

Sehubungan dengan pengerahan tenaga kerja 

seharusnya tidak perlu dilakukan, karena 

berdasarkan hasil rapat desa dimana ada anggaran 

subsidi dari pemerintah, sehingga masyarakat tidak 

perlu dilibatkan dalam melaksanakan 

pembangunan. Akan tetapi pada kenyataannya 

masyarakat dilibatkan dengan bentuk partisipasi 

yang berbeda yakni ada melalui sumbangan dana, 

tenaga dan lain-lain. 

Berdasarkan kasus di atas, ketika masalah ini 

dikomfirmasikan kepada Pemerintah Desa, ia telah 

mengakui kenyataan yang diungkapkan oleh 

informan. Namun demikian, pemerintah 

mempunyai pandangan tersendiri terhadap masalah 



ISBN : 978-602-60397-6-7 

 

94 

yang berkembang berkaitan dengan kasus yang 

muncul, persoalan yang berkaitan dengan 

terhentinya kegiatan pembangunan jalan diakui oleh 

kepala desa, bahwa untuk sementara waktu 

diistirahatkan pelaksanaannya karena bersamaan 

dengan kegiatan musim tanam. Karena diakui oleh 

pemerintah dana yang diperoleh melalui pemerintah 

maupun swadaya masyarakat masih kurang bila 

dibandingkan dengan dana yang dibutuhkan. Untuk 

menyelesaikan proyek pembangunan jalan yang 

tersisa merupakan tekad pemerintah, jika demikian 

halnya, maka ada komunikasi antara pemerintah 

dengan masyarakat khususnya pemuda yang 

mengkoordinir kegiatan di atas. Sedangkan yang 

berhubungan dengan pembebasan biaya dan 

partisipasi masyarakat diakui oleh Kepala Desa 

bahwa hal itu merupakan kebijakan yang ditempuh. 

Memang diatas kertas tercatat total anggaran yang 

dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan jalan, 

namun demikian tidak murni dalam bentuk uang. 

Dijelaskan ada bantuan dari pemerintah, akan tetapi 

dari bantuan tersebut masih dirasakan sangat 

kurang untuk menyelesaikan penggunaan jalan 

yang sesuai dengan yang dianggarkan. Oleh karena 

itu, masyarakat harus dilibatkan secara swadaya 

yang jika diuangkan justru dapat menutupi 

kekurangan anggaran. Kompensasi kekurangan 

dana justru dilakukan melalui swadaya masyarakat 

sesuai dengan kepentingan masing-masing. Jika 

mereka yang karena pekerjaan tidak dapat 

ditinggalkan seperti guru, pegawai, maka 
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partisipasinya jelas melalui sumbangan dana yang 

besarnya ditentukan secara bervariasi. Bagi 

masyarakat yang tidak sanggup dengan sumbangan 

dana, maka tenaga diperlukan untuk melibatkan diri 

dalam kegiatan. Masalah yang berkaitan dengan 

ganti rugi tanah masyarakat yang terkena proyek 

jalan tidak ada istilah ganti rugi, sebab pemerintah 

tidak mempunyai anggaran itu. Jika ada masyarakat 

yang mendapatkan semacam imbalan, hanya karena 

tanah tersebut disaat pelaksanaan pembangunan 

berjalaan diatasnya terdapat tanaman berupa 

Tembakau, Palawija, Jagung dan Padi yang sedang 

ditanam/tumbuh. Oleh karena itu, pemerintah 

mengambil kebijaksanaan untuk memberikan 

imbalan atas tanaman yang ada dilokasi jalan, jadi 

bukan ganti rugi tanag tetapi ganti rugi atas 

tanaman yang ada dan kalupun ada keluarga Kepala 

Desa dan aparat desa lainnya yang mendapat 

imbalan, itu hanya kebetulan saja. Bagi tanah 

masyarakat yang terkena pengerasan jalan masih 

kosong atau belum ditanami, tentu tidak mendapat 

imbalan apa-apa. Hal yang demikian sudah menjadi 

keputusan desa yang disahkan melalui rapat 

LKMD. 

Terlepas dari adanya kesalah fahaman antara 

pemerintah dengan masyarakat sebagaimana 

adanya kasus tersebut di atas, namun pemerintah 

telah konsisten dengan kebijaksanaan sampai 

kepada bentuk implementasi kebijaksanaan dalam 

hal pelaksanaan pembangunan. Kalaupun ada 

semacam ganjalan dalam pelaksanaan program 
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pembangunan, itu hanya merupakan akibat yang 

ditimbulkan oleh suatu kebijaksanaan. Persoalannya 

apa yang dilakukan pemerintah dalam rangka 

memajukan desa demi terciptanya kehidupan yang 

lebih baik melalui penyediaan sarana dan prasarana 

perhubungan. 

Implementasi kebijakan yang berkaitan dengan 

lingkungan pemukiman penduduk tidak hanya 

masalah pembangunan saja, akan tetapi termasuk 

didalamnya adalah masalah lingkungan kesehatan 

penduduk. Lingkungan pemukiman penduduk tidak 

tertata secara baik akan menimbulkan sumber 

penyakit karena budaya membuang sampah tidak 

pada tempatnya, membuang kotoran disembarang 

tempat dan sebagainya. Karena masyarakat Desa 

Saba rawan terhadap penyakit menular seperti 

Muntaber, Malaria dan Demam Berdarah. Hal ini 

perlu diperhatikan karena berkaitan dengan kualitas 

hidup dan derajat kesehatan masyarakat yang 

menjadi salah satu indicator kesejahtraan. 

Untuk merealisasikan  maksud tersebut di atas, 

pemerintah melalui program memasyarakatkan 

pembuangan sampah pada tempatnya (masa Orde 

Baru) dengan menyediakan fasilitasnya dan 

pembangunan mandi kakus cuci (MKC) umum 

untuk tujuan itu setiap lingkungan masyarakat telah 

disiapkan tidak kurang 625 tempat pembuangan 

sampah dan 9 buah bangunan mandi kakus cuci 

(MKC) umum. Kebijakan pemerintah pada zaman 

orde. Baru tersebut sampai sekarang masih dijaga 

dan gunakan dengan baik oleh masyarakat 
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berdasarkan himbauan dari pemerintah desa. 

Melihat tekad pemerintah tersebut tentunya perlu 

diikuti oleh pemberian kesadaran kolektif sehingga 

akan muncul inisiatif untuk selalu menjaga 

lingkungan yang bersih cari gangguan penyakit. 

Sarana yang disiapkan adalah penting, namun yang 

paling penting adalah kesadaran masyarakat juga 

perlu dibangun. Apa artinya sarana sebagai tempat 

pembuangan sampah, sementara masyarakat belum 

tumbuh kesadaranya, maka apa yang disiapkan 

tidak ada artinya karena masyarakat tidak 

memanfaatkannya. Jika masyarakat sadar akan 

pentingnya menjaga lingkungan yang sehat, tanpa 

ada sarana sekalipun masyarakat dengan sendirinya 

berswadaya untuk mengadakannya, begitu juga 

halnya dengan MCK umum, jika dilihat dari jumlah 

penduduk yang yang ada, maka 9 tempat yang 

diadakan oleh pemerintah tentunya sangat 

kekurangan. Idealnya setiap RT mempunyai satu 

tempat MCK umum disamping milik pribadi yang 

dibangun sendiri oleh masyarakat. 

Menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat di 

Desa Saba terdapat puskesmas dan balai 

pengobatan, 2 dokter, 9 bidan desa dan 17 dukun 

terlatih. Walaupun demikian dengan program 

kesadaran akan lingkungan kesehatan masyarakat 

sebagaimana telah dipaparkan di atas telah 

memberikan manfaat bagi kesahatan masyarakat. 

Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh tahun 

1999-2002 angka kematian balita dan ibu 

melahirkan realatif rendah dibandingkan dengan 
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tahun-tahun sebelumnya, sementara angka kematian 

umumnya meninggal karena usia lanjut. Bayi yang 

dilahirkan pada setiap tahun tidak ada yang 

meninggal pada saat dilahirkan. Hal ini berkat 

kesadaran ibu hamil sejak bayi dalam kandungan 

sampai melahirkan secara rutin diperiksakan di 

PUSKESMAS maupun mendapat pelayanan 

langsung dari Bidan Desa. Dipihak lain, berkat 

pelayanan posyandu, maka anak balita selalu 

mendapatkan pelayanan imunisasi dan kesadaran 

para ibu untuk selalu menimbangkan bayinya 

secara rutin pada setiap bulan. 

Bukti lain yang menunjukkan kemajuan 

kesehatan masyarakat Desa Saba adalah 

menurunnya angka penderita Muntaber, Demam 

Berdarah sebesar 0,8 % jika dibandingkan tahun 

1970-1990 an rata-rata di atas 50 % hal yang 

demikian, karena hamper semua keluarga memiliki 

jamban sendiri, membentuk lingkungan yang sehat 

dan bersih melalui pola pembuangan sampah pada 

tempatnya. Oleh karena itu, pemerintah tidak henti-

hentinya memberi informasi tentang kesahatan bagi 

masyarakat melalui kegiatan Posyandu. Dengan 

menurunnya angka kematian balita dan ibu 

melahirkan serta penderita penyakit demam 

berdarah, muntaber menujukkan suatu keberhasilan 

kepala desa. Hal ini tidak lain karena pemerintah 

selalu konsisten  dalam melaksanakan implementasi 

kebijakan yang berkaitan dengan pemberantasan 

penyakit menular. 
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3. Implementasi Kebijakan Usaha Perbaikan 

Gizi Keluarga 

Kebijaksanaan ini merupakan program 

pemerintah Desa Saba yang perlu diperhatikan. 

Agar masyarakat sadar dan tahu akan menu 

makanan yang mengandung gizi, maka pemerintah 

melelui posyandu, memasyarakatkan budaya jenis 

makanan yang harus dikonsumsi oleh masyarakat. 

Usaha perbaikan gizi terutama ditunjukkan pada 

peningkatan gizi terutama ditunjukkan pada 

peningkatan gizi bayi/balita yang memiliki 

kekurangan gizi, kegiatan ini dilaksanakan 5 kali 

sebulan. Sementara bayi yang kurang gizi di Desa 

Saba sebanyak 21 anak dari jumlah keseluruhannya 

sebanyak 237 anak. 

Implementasi kebijakan perbaikan gizi keluarga 

yang dilaksanakan oleh pemerinyah desa 

sebagaimana yang diceritakan oleh Sudirman 

petugas kesehatan di Desa Saba, mengatakan : 

 

“Upaya yang dilakukan oleh pemerintah 

desa dalam usaha peningkatan gizi masyarakat 

adalah dengan memberikan makanan tambahan, 

pemeriksaan ibu hamil, penimbangan 

bayi/balita, pemberian dana sehat, mengadakan 

penyuluhan kesehatan dan memberikan 

imunisasi”. 

 

Mengenai kegiatan ini bisa dilihat pada table 

berikut ini  
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Tabel 8.  

Data Mengenai Kegiatan Usaha Perbaikan Gizi 

Keluarga Tahun 2001/2002. 

 

No. Kegiatan yang 

dilakukan bulan ini 

Biaya (Rp) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

. 

Memberikan Makanan 

Tambahan 

Pemeriksaan Ibu Hamil 

Penimbangan 

Bayi/Balita 

Dana Sehat 

Penyuluhan Kesehatan 

Imunisasi  

2.600.000, 

700.000, 

750.000, 

570.000, 

450.000, 

631.000, 

Jumlah 5.701.000, 

 

Pernyataan Sudirman di atas dibenarkan oleh 

informan yang lain, tetapi tidak hanya sekedar itu, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Indra Jaya 

Kusuma (35 tahun) kadus suangke, 

mengemukakan: 

“Disamping kegiatan tersebut di atas 

pemerintah (Kepala Desa) juga menganjurkan 

kepada masyrakat agar memanfaatkan 

pekarangannya. Yntuk warung hidup sebanyak 194, 

apotik hidup 84 dan Peternak Ayam sebanyak 840 

KK. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah 

desa tersebut kemudian dilanjutkan dengan 

pemberian bantuan kepada masyarakat berupa 

bantuan modal. Dengan adanya bantuan modal ini 
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masyarakat mengembangkan usaha dan dari usaha 

ini masyarakat memperoleh uang untuk berobat, 

sehingga kondisi kesehatan masyarakat Desa Saba 

tergolong baik khususnya ibu-ibu hamil”. 

 

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh 

Kepala Desa dengan banyaknya masyarakat 

memanfaatkan program pemerintah sangat tinggi. 

Dengan demikian akan memberikan dampak pada 

budaya masyarakat dalam mengkonsumsi makanan 

yang mengandung standar gizi yang diperlukan 

untuk pertumbuhan bayi dan balita. 

Kebijakan-kebijakan tersebut lebih tertuju pada 

bayi dan balita sebagaimana diungkapkan oleh H. 

Usman Ali, karena sangat disadari betul oleh 

pemerintah dan masyarakat. Mengingat mereka 

adalah generasi mendatang, maka bukan saja 

pendidikan pengetahuan agama yang ditanamkan 

akan tetapi harus diawali dengan peningkatan gizi 

keluarga sehingga dapat meningkatkan daya 

intelektualitas anak. Sebab anak yang gizinya buruk 

akan berpengaruh pada perkembangan pendidikan. 

Apabila perkembangan pendidikan terhambat, maka 

akan berpengaruh pada kehidupan dimasa depan. 

Hal ini merupakan rangkaian yang tidak dapat 

dipisahkan dalam kehidupan seorang anak. 

Jika dilihat dari kesadaran masyarakat akan hal 

ini, maka lebih banyak muncul dari golongan 

masyarakat taraf ekonominya tergolong baik, 

seperti pegawai negeri, wiraswasta dan Petani 

pemilik serta Penggarap. Keadaan ini dapat 

difahami, mengingat secara ekonomi mereka 

mampu menyediakan jenis makanan yang 
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diperlukan. Sedangkan bagi masyarakat yang 

kurang mampu, pola dan budaya konsumsi 

makanan apa adanya, artinya yang terpenting bagi 

mereka adalah sudah bisa makan dan kenyang, itu 

lebih dari cukup. Kenyataan yang demikian sesuai 

dengan hasil wawancara dan observasi dengan 

informan. Dengan demikian munculnya kesadaran 

masyarakat juga bukan hanya karena anjuran 

pemerintah, namun sudah merupakan kebiasaan 

dalam keluarga. Dan kalaupun pemerintah 

mencanangkan masalah ini tidak lain untuk 

menggungah kesadaran masyarakat juga agar setiap 

keluarga memiliki pemahaman yang sama. 

Pentingnya pencanangan program ini menurut 

Kepala Desa ketika diwawancarai: 

 

“Bahwa terdapat kesenjangan antara 

strata masyarakat dalam memperhatikan 

perbaikan gizi keluarga. Disamping itu kurang 

tahunya masyarakat akan jenis makanan yang 

mengandung gizi juga kemampuan masyarakat 

yang tidak peka dalam memanfaatkan 

pekarangan yang sesungguhnya dapat 

digunakan untuk menanam sayuran maupun 

buah-buahan seperti tomat, papaya, cabe yang 

berumur pendek yang hasilnya dapat menjadi 

konsusi keluarga dari pada harus membeli”. 

 

Namun demikian Kepala Desa sangat realistis 

untuk diperhatikan oleh masyarakat. Bagi yang 

tidak mampu secara ekonomi dapat memanfaatkan 

lahan yang tersedia untuk kebutuhan keluarga. 

Selain pekarangan rumah untuk warung dan apotik 
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hidup, yang terpenting lagi adalah peternakan. 

Peternakan yang dikembangkan adalah berupa 

ayam pedaging. Kecendrungan beternak ayam 

(petelur dan pedaging) yang jumlah antara 60 

sampai 200 ekor pada keluarga peternak lebih 

banyak untuk dijual daripada untuk dikonsumsi. 

Jalan pemikiran masyarakat tidak seluruhnya salah, 

hanya jika dijual mungkin lebih penting kalau untuk 

kebutuhan keluarga telah tercukupi. Kenyataan 

demikian membutuhkan proses penyadaran untuk 

mengubah orientasi masyarakat agar lebih 

mementingkan konsumsi dari pada produksi yang 

berorientasi ekonomi. 

 

4. Implementasi Kebijaksanaan Program 

Pendidikan Masyarakat 

Pendidikan merupakan modal terbesar untuk 

membangun. Maju mundurnya masyarakat 

tergantung sejauh mana masyarakat memperoleh 

pendidikan. Pendidikan merupakan “need and 

demand of society” lebih-lebih diera global 

sekarang ini. Karena bekal ilmu pengetahuan yang 

dimiliki oleh anak baik dalam bidang agama 

maupun dalam bidang umum, akan memperoleh 

harapan masa depan yang cemerlang bagi 

masyarakat pada umumnya. Dengan demikian 

masalah pendidikan tidak bisa diabaikan oleh 

masyarakat karena dipandang sebagai salah satu 

asfek yang sangat berperan pada masa mendatang. 

Dengan pendidikan diharapkan dapat menghasilkan 

manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab 

serta mampu mengantisipasi tantangan masa depan. 
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Pendidik dalam maknanya yang luas senantiasa 

menstimulir dan menyertai menuju perubahan-

perubahan dan perkembangan umat manusia serta 

senantiasa manghantar dan membimbing kearah 

perubahan dan perkembangan hidup dan kehidupan.  

Oleh karena itu, pendidikan bila dilihat dari segi 

kultur umat manusia tidak lain adalah sebagai suatu 

media, pendidikan dapat difungsikan untuk 

mengarahkan perkembangan dan pertumbuhan 

hidup dan kehidupan manusia sebagai makhluk 

individu dan sebagai makhluk sosial. 

Sesuai dengan pernyataan tersebut di atas, 

pemerintah menyadari arti pentingnya pendidikan 

sehingga menggalakan program wajib belajar 9 

tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah orde 

baru. Maka untuk mewujudkan dan 

mengimplementasikan program pendidikan, 

masyarakat lebih ditekankan pada penyediaan 

sarana dan prasaranan pendidikan. Sebagaimana 

yng diceritakan oleh Baiq Muliati Kepala Desa 

Saba bahwa kebijakan-kebijakan yang saya buat 

untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat 

adalah sebagai berikut : 

Bagi anak-anak usia sekolah yang tidak mampu 

dibiayai oleh orang tuanya saya mencarikan dan 

memasukkan anak-anak tersebut di pondok-pondok 

pesantren yang menampung anak-anak yang tidak 

mampu (fakir miskin dan anak yatim), seperti di 

pondok pesantren “Muhajirin” praya lombok 

tengah, pondok psantern “Darul Yatama 

Walmasakin” Jerowaru Lombok Timur. Kemudian 

memberikan hadiah setiap triwulan (cawu) terhadap 

siswa siswi berprestasi dari tingkat SD dan SLTP 

sederajat dalam bentuk seragam sekolah dan 
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perlengkapan lainnya. Dan dalam rangka 

mengembangkan kemampuan intelegensi, bakat dan 

kreatifitas anak, saya mengadakan lomba antar 

sekolah, seperti cerdas cermat, pidato, azan, 

puitisasi, melukis, tilawatil Qur’an, sepak bola, 

taarik taambang, lari karung, sendok kelereng, 

memasukkan benang ke dalam jarum, pukul periuk 

dan lain-laain. Kegiatan ini bertujuan untuk 

memotif anak agar lebih giat belajar”. 

Dampak dari kebijakan-kebijakan yang dibuat 

oleh pemerintah khususnya Kepala Desa adalah 

munculnya semangat baru bagi orang tua untuk 

menyekolahkan anak0anaknya, tidak hanya 

ditingkat SD dan SMP, tetapi ditingkat selanjutnya, 

yaitu SMU dan perguruan tinggi. Kebijakan-

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut 

diatas mendapat respon positif dari masyarakat, 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Drs. H. Muh. 

Said (45 tahun), kepala sekolah MTs Negeri Desa 

Saba :  

 

“Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah desa (Kepala Desa) dalam program 

pendidikan sudah baik seperti mencarikan 

yayasan bagi anak-anaak usia sekolah yang 

orang tuanya tidak mampu menyekolahkan 

anak-anaknya, member hadiah setiap triwulan 

bagi siswa dan siswi yang berprestasi, dengan 

cara ini akan membangkitkan semangat dan 

minat bellajar anak-anak, dan secara tidak 

langsung telah memberikan motivasi kepada 

orang tua untuk selalu menyuruh anaknya 
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belajar dan terus belajar agar memperoleh 

prestasi yang baik”. 

Menurut salah satu informan yaitu 

Sukirman (guru SMP), mengatakan: 

 

“Disamping masalah yang dikemukakan 

di atas yaitu masalah lembaga formal, yang 

perlu dipikirkan oleh pemerintah dan 

masyarakat adalah model pendidikan yang non 

formal seperti kursus-kursus yang 

diperuntukkan bagi anak-anak, pemuda yang 

putus sekolah, hal ini penting dalam rangka 

menanggulangi kriminalitas di desa. Karang 

taruna sebagai salah satu wadah atau media 

untuk mengembangkan potensi pemuda dapat 

juga bekerja sama dengan pemerintah dan 

masyarakat, karena lembaga non formal ini 

menurut saya sangat bermanfaat bagi 

masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan 

pemuda yang putus sekolah”. 

 

Sebagaimana dijelaskan dalam 

pernyataan sebelumnya di atas, bahwa di Desa 

Saba terdapat sarana dan prasarana yang 

menunjang pendidikan seperti 6 buah TK, 9 

buah Sekolah Dasar, 4 buah MI, 3 buah SLTP, 

1 buah MTs Negeri, 2 buah MTs swasta, 2 buah 

SLTA sederajat dan beberapa lembaga non 

formal lainnya. Sedangkan lembaga pendidikan 

tinggi ada di wilayah Kecamatan, Kabupaten 

dan Provinsi. Disamping itu untuk memberantas 

buta aksara/buta huruf pemerintah Desa Saba 

memberikan kesempatan kepada masyarakat 
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untuk mengikuti kegiatan melalui kejar paket A 

(orde baru) yang dilaksanakan oleh PKK. 

Dengan tersediannya sarana dan 

prasarana pendidikan, maka masyarakat Desa 

Saba lebih dari 85 % telah mengenyam 

pendidikan baik formal maupun non formal. 

Keberhasilan pendidikan di Desa Saba 

ditentukan oleh banyak faktor seperti 

tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, 

partisipasi Tuan Guru (kyai) dalam 

mensosialisasikan pendidikan dan juga 

dorongan dari pemerintah, sehingga dapat 

terlepas dari belenggu keterbatasan dan 

keterbelakangan masyarakat dan generasi 

mendatang. 

 

5. Implementasi Kebijaksanaan Program 

Keluarga Berencana (KB)  

Kebijaksanaan tentang program keluarga 

berencana sesungguhnya merupakan kegiatan 

lanjutan dari program Kepala Desa yang lama. 

Hal ini dipandang penting karena merupakan 

program nasional yang lebih ditekankan pada 

pasangan usia subur (PUS). Kelanjutan dari 

program ini terutama untuk meningkatkan 

kesejahtraan masyarakat melalui pengaturan 

jumlah anak dan pengaturan kelahiran. 

Masyarakat Desa Saba mempunyai kesadaran 

yang cukup tinggi terhadap program keluarga 

berencana. Hal ini dapat dibuktikan dengan 
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adanya pasangan usia subur (PUS) sebanyak 

544 orang dan 751 orang diantaranya sebagai 

akseptor KB aktif. Mengenai alat kontrasepsi 

yang digunakan sangat berpariasi diantaranya 

12 orang menggunakan IUD, 13 orang 

menggunakan Kondom, 291 orang 

menggunakan suntikan, 64 orang menggunakan 

Spiral, 172 orang menggunakan Pil dan 36 

orang menggunakan MOP, yang pelayanannya 

melalui 5 buah pos KB. 

Pelayanan keluarga berencana selain 

melalui Puskesmas Kecamatan, juga melalui 

pos-pos KB yang ada di desa. Dalam rangka 

meningkatkan pelaksanaan program keluarga 

berencana di Desa Saba, masyarakat 

mendapatkan penyuluhan yang dilakukan oleh 

penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) 

tingkat kecamatan dan motivasi dari pemerintah 

desa. Sasaran penyuluhan bukan saja bagi ibu-

ibu akan tetapi juga bagi suami dan para 

pemuda. Sebab kelompok yang terakhir (para 

pemuda) ini lebih awal diperkenalkan program 

keluarga berencana, sehingga pada masanya 

nanti sebagai suami dan atau istri mereka telah 

memahami program yang dimaksud, sehingga 

nantinya mereka dapat menjadi akseptor KB 

yang aktif. Dengan cara tersebut dapat 

ditumbuhkan suatu Norma Keluarga Kecil 

Bahagia Dan Sejahtra (NKKBS), maka sejak 

dini mulai disosialisasikan kepada masyarakat 

khususnya pada remaja dan pemuda. Dalam 
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implementasi dari program pemerintah tersebut 

masyarakat menanggapi positif, sehingga dalam 

pelaksanaannya berjalan tanpa hambatan. 

Sebagaimana yang diceritakan oleh H. 

Afifuddin Adnan, seorang tokoh masyarakat 

sekaligus petugas PLKB mengatakan : 

“Program keluarga berencana (KB) 

di Desa Saba ini berjalan lancer tanpa ada 

halangan yang berarti disebabkan oleh 

tingginya kesadaran masyarakat untuk 

menerima program-program tersebut dalam 

kehidupan keluarga. Sementara itu dalam 

hal kegiatan penyuluhan, pemerintah hanya 

menyediakan sarana atau media, sementara 

yang melakukan penyuluhan adalah kami 

dari petugas lapangan keluarga berencana 

(PLKB) kecamatan bekerja sama dengan 

Tuan Guru, karena kami menyadari bahwa 

peran tuan guru di Desa Saba ini sangat 

besar sekali, dan kami dari petugas PLKB 

menyadari bahwa aspek penerangan ini 

merupakan sesuatu yang sangat penting, 

karena ia adalh bagian dari cara untuk 

memasyarakatkan gagasan-gagasan tentang 

KB”. 

Sedangkan menurut Kepala Desa tujuan 

dari kegiatan penyuluhan ini adalah : 

“Te motivasi adeknsak terjadi 

proses perubahan pengetahuan, sikep dait 

entan care masyarakat ojok program KB, 

sangke tebau wujutang ruen keluarge sak 
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sederhane dait bahagie, sak dalem program 

pemerentah terkenal sik istilah NKKBS, 

sebagai suatu kebiasaan dalem masyarakat 

dese sabe sak pimpin knik”. 

 

Artinya: “Untuk mendorong terjadinya 

proses perubahan pengetahuan, sikap dan 

tingkah laku masyarakat terhadap program KB, 

dengan demikian diharapkan masyarakat secara 

mandiri dapat mewujudkan Keluarga Kecil 

Bahagia Dan Sejahtra (NKKBS) sebagai suatu 

norma yang melembaga dan membudaya dalam 

masyarakat Desa Saba yang saya pimpin ini”. 

Dengan demikian penerangan tersebut di 

atas, pemerintah Desa Saba bertekad 

memotivasi masyarakat dalam mengembangkan 

8 fungsi pokok keluarga yang bahagia dan 

sejahtra adalah fungsi keagamaan, sosial 

budaya, cinta kasih, perlindungan reproduksi, 

sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan 

pembinaan lingkungan hidup. Kondisi akan 

tercipta manakala dalam masyarakat bukan 

hanya upaya menekan angka kelahiran (jumlah 

anak) dan jarak kelahiran, tetapi juga harus 

memberikan perbaikan kehhidupan keluarga 

dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan 

sejahtra yang dimaksud. Oleh karena itu, para 

akseptor KB diharapkan dapat mengambil 

manfaat ganda dari program ini selain 

mengurangi jumlah anak juga harus diikuti oleh 

prbaikan ekonomi. Dengan jalan itu kiranya 
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program KB yang merupakan perpanjangan 

tangan dari pemerintah pusat dapat 

dilaksanakan di Desa Saba melalui dukungan, 

partisipasi dan kesadaran masyarakat akan 

manfaat yang diperoleh. Sebab selama ini 

program KB hanya berjalan rutinitas tanpa 

adanya perkembangan pada aspek yang lain, 

seperti peningkatan pendapatan. Dengan 

mengikuti program KB dalam rangka 

pengurangan jumlah anak sekaligus guana 

perbaikan ekonomi keluarga, maka langkah 

selanjutnya orang tua dapat merancang masa 

depan anak melalui pendidikan dan pekerjaan. 

Hal yang demikian bukan merupakan rahasia 

umum bahwa dengan jumlah anak yang sedikit 

(2 orang cukup) sangat memungkinkan orang 

tua untuk mempunyai perhatian yang lebih 

besar terhadap pendidikan dan masa depan 

anaknya. Walaupun demikian tidak berarti 

bahwa masyarakat yang mempunyai anak lebih 

dari dua orang tidak akan terurus, namun akan 

lebih baik kalau anak hanya 2 orang, karena 

orang tua mempunyai kesempatan leluasa untuk 

mengurusnya sebagaimana ideologi yang 

ditawarkan oleh program ini 2 orang anak 

cukup. Persoalan inilah yang menjadi dasar 

pemikiran bagi pemerintah untuk 

mengimplementasikan kebijaksanaan program 

keluarga (KB) sebagai suatu skala prioritas. Dan 

apa yang diharapkan obsesi tersebut baik secara 

kuantitas maupun kualitas telah sedikit demi 
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sedikit menampakkan hasil sesuai dengan yang 

diharapkan. 

 

C. Respon Masyarakat Terhadap 

Kepemimpinan Wanita  

Pada kegiatan terdahulu telah dijelaskan 

tentang bagaimana Kepala Desa dalam 

mengimplementasikan kebijaksanaan untuk 

meningkatkan kesejahtraan masyarakat melalui 

berbagai kegiatan, seperti usaha pengentasan 

kemiskinan, perbaikan pemukiman dan 

kesehatan penduduk, perbaikan gizi keluarga, 

pendidikan masyarakat dan program keluarga 

berencana. 

Dengan demikian apakah implementasi 

kebijakan yang dimaksud telah memberikan 

dampak terhadap kesejahtraan masyarakat 

ataukah tidak. Oleh karena itu, berikut ini akan 

disajikan beragan tanggapan masyarakat 

terhadap kepemimpinan wanita sebagai Kepala 

Desa dalam mengimplementasikan 

kebijaksanaan untuk meningkatkan kesejahtraan 

masyarakat, sebagai berikut: 
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1. Respon Masyarakat Terhadap 

Implementasi Kebijakan Kepala Desa 

 

a. Usaha Pengentasan Kemiskinan 

Beberapa informan khususnya keluarga 

miskin memandang bahwa apa yang 

dilakukan pemerintah desa dalam 

memberikan bantuan modal kerja ditanggapi 

secara positif. Sebagaimana diungkapkan 

oleh Muksin (35 tahun) Kadus Kenyalu, 

tokoh agama sekaligus ketua kelompok 

yang menerima bantuan dana 

pengembangan usaha, menyatakan: 

 

“Apa yang dilakukan pemerintah desa 

merupakan suatu hal yang sangat berharga 

bagi masyarakat dan sebagai Kadus saya 

mendukung atas usaha tersebut, karena 

dengan adanya kerajinan dan keterampilan 

tangan ini masyarakat semakin pandai 

menggunakan waktu dan kesempatan yang 

ada, khususnya bagi wanita, yang semula 

waktu digunakan hanya untuk “begutu” 

usaha mencari kutu dengan sesama 

wanitanya yang dalam obrolannya selalu 

membicarakan tentang kejelekan-kejelekan 

orang lain, berubah menjadi wanita yang 

rajin dan terampil. Setiap waktu yang ada 

mesti digunakan untuk “ngulat”. 
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Hal yang sama diungkapkan oleh 

informan Budi Hadianto (30 tahun) seorang 

buruh tani, ia menyatakan : 

 

“Sejak kecil sampai nikah saya 

sudah terpisah dari orang tua, hal ini 

disebabkan karena kedua orang tua saya 

adalah orang miskin. Sehingga sejak kecil 

saya dijadikan anak “akon” (anak angkat) 

oleh seorang yang kaya didesa ini, tapi upah 

yang saya terima tidak sesuai dengan 

kelelahan saya, namun semua ini tetap saya 

jalani demi menghidupi istri, anak dan 

keluarga saya. Melihat kehidupan saya yang 

tidak pernah berubah, Kepala Desa 

menyarankan agar saya dan istri ikut 

program yang diadakan pemerintah desa. 

Alhamdulillah dengan adanya program 

tersebut kehidupan saya berubah dari buruh 

tani menjadi peternak ayam. Penghasilannya 

tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan 

keluarga tetapi juga mampu menyekolahkan 

anak yang saat ini sudah kelas tiga dan 

mudah-mudahan usaha saya tetap lancer 

saya berniat menyekolahkan anak sampai 

perguruan tinggi”. 

 

Berarti usaha pengentasan kemiskinan 

tersebut di atas, bagi tokoh masyarakat, 

tokoh agama dan buruh tani secara umum 

ditanggapi posistif. Dengan adanya usaha 

tersebut pemerintah dipandang telah 
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berhasil menurunkan angka kemiskinan di 

Desa Saba dari 553 KK menjadi 277 KK. 

 

b. Lingkungan Pemukiman Dan 

Kesehatan Penduduk 

Pembukaan jalan baru dan pengerasan 

jalan yang telaah dilaksanakan oleh 

pemerintah memberikan dampak pada 

aktifitas kehidupan masyarakat. 

Sebagaimana yang diceritakan oleh H. 

Muhammad Amin (50 tahun) seorang Petani 

sekaligus pengusaha tembakau, 

mengatakan: 

“Dengan adanya jalan tembus 

yang menghubungkan kampong yang 

satu dengan kampong yang lain sangat 

memudahkan masyrakat pengguna jalan, 

sehingga dapat dilalui oleh kendaraan 

roda empat maupun kendaraan roda dua 

yang sebelumnya hanya melalui jalan 

setapak yang sempit dan berlumpur jika 

musim hujan tiba. Manfaat yang dapat 

dirasakan masyarakat misalnya dalam 

mengangkut hasil pertanian padi atau 

tembakau, dengan menggunakan 

kendaraan roda empat, maka ongkos 

yang dikeluarkan lebih sedikit/lebih 

murah bila dibandingkan dengan 

menggunakan tenaga manusia. Berarti 

bisa menghemat baiaya dan 

memperlancar usaha”. 
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Oleh karenya pemerintah dipandang 

berhasil dalam memenuhi kebutuhan dan 

tuntutan masyarakat, dan yang perlu dipikirkan 

lagi oleh pemerintah adalah adanya penerangan 

jalan. Jika hal itu dapat direalisasikan oleh 

pemerintah, maka masyarakat dengan sukarela 

ikut membantu masalah perdanaannya. Karena 

dengan adanya penerangan (lampu) pada 

tempat-tempat strategis akan memberikan 

aktifitas pada malam hari, ungkap seorang 

informan Sapriadi. 

Sedangkan masalah yang berkaitan 

dengan kesehatan penduduk, pemerintah 

dipandang telah berusaha maksimal. Agar 

masyarakat tidak merasa kesulitan dalam 

mendapatkan pengobatan, pemerintah telah 

mengusahakan PUSKESMAS dan Balai 

Pengobatan Masyarakat Desa (BPMD), 

sehingga masyarakat yang membutuhkan 

pertolongan setiap saat dapat memanfaatkannya. 

Jika PUSKESMAS dan BPMD berada di luar 

desa, akan sangat menyulitkan masyarakat 

apabil mengalami gangguan kesehatan. 

Disamping PUSKESMAS dan BPMD, di Desa 

Saba telah ada desa yang bekerja sama dengan 

dukun terlatih. 

Menurut Harwani (24 tahun) Bidan 

Desa, menceritakan tentang lingkungan 

pemukiman dan kesehatan penduduk 

masyarakat Desa Saba, menurutnya : 
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“Dari segi lingkungan pemukiman dan 

kesehatan penduduk masyarakat Desa Saba, 

menurutnya: 

 

“Dari segi lingkungan pemukiman dan 

kesehatan penduduk, Desa Saba merupakan 

urutan pertama dari desa-desa yang ada di 

kecamatan janapria. Namun ada hal yang 

sangat menarik yang patut dicermati 

berdasarkan pengalaman selama dia 

bertugas di Desa Saba, pernah terjadi suatu 

hal yang diluar dugaan. Ada seorang pasien 

yang telah datang berobat, menurut hasil 

pemeriksaan pasien tersebut tidak sakit 

tetapi terlihat sakit, artinya dia berteriak-riak 

seperti orang kesakitan. Pada saat iru saya 

bingung dan menyerah karena segala daya 

dan kekuatan telah saya kerahkan namun 

tidak ada perubahan. Tapi untung ada dukun 

terlatih, yang tidak hanya mengerti tentang 

ilmu kesehatan tetapi juga mengerti tentang 

ilmu perdukunan. Setelah diperhatikaan 

ternyata pasien tersebut terkena penyakit 

yang orang sasak menyebutnya “Banggruk” 

yang hanya bisa disembuhkan oleh mantra-

mantra/jampi-jampi. Akhirnya demi 

keselamatan pasien kami bekerja sama 

untuk mengeobati, saya menangani masalah 

kesehatan dengan memberikan suntikan  

(injection), sedangkan dukun terlatih 

tersebut menangani penyakit yang diderita 

sang pasien dengan mengharap ridho Allah 

SWT, Alhamdulillah berhasil. Tapi itu 
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pernah terjadi hanya satu kali dan sampai 

sekarang tidak pernah terjadi lagi”. 

 

Sementara itu, program pemerintah 

dalam memasyarakatkan adanya tempat sampah 

pada tiap-tiap lingkungan dipandang positif 

dalam rangka membangun budaya bersih dan 

sehat. Hal ini dapat dirasakan dengan semakin 

berkurangnya penderita penyakit yang rawan, 

yakni Demam Berdarah, Diare/Muntaber dan 

Malaria. 

 

c. Usaha Perbaikan Gizi Keluarga 

Dengan adanya kebijaksanaan tentang 

peningkatan perbaikan gizi keluarga memiliki 

dampak yang positif terhadap pekarangan untuk 

tanaman Toga. Hal ini terjadi karena 

sebelumnya masyarakat belum menyadari 

sepenuhnya terhadap penggunaan pekarangan 

untuk kepentingan tanaman yang dapat 

dikonsumsi. Kalaupun ada pemanfaatan 

pekarangan atau halaman rumah hanya ditanami 

bunga dan hiasan yang lain dan belum terlintas 

dipikirkan masyarakat untuk menanam TOGA. 

Oleh karena itu, informan memandang program 

tersebut sangat bermanfaat dan positif yang 

dampknya dapat dirasakan langsung oleh 

masyarakat\. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh salah satu informan Sahdi (32 tahun) 

Buruh Tani, menceritakan bahwa : 
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“selama ini tidak pernah terpikir oleh 

kita untuk memanfaatkan pekarangan atau 

halaman rumah dengan sebaik-baiknya. 

Memang terlihat sepele namun bila dilihat dari 

segi manfaat, pekarangan bisa memberikan 

manfaat yang sangat besar kepada keluarga. 

Contohnya saya sendiri, dipekarangan atau 

halaman rumah saya terdapat berbagai jenis 

tanam-tanaman, mulai dari tanaman yang bisa 

dikonsumsi sehari-hari sampai dengan tanaman 

obat-obatan. Sehingga saya dapat merasakan 

langsung manfaatnya segar dan merasa betah 

tinggal dirumah juga bisa hemat”. 

 

Melalui pembudidayaan Toga bagi 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, 

berarti pemerintah telah mengatasi 

permasalahan yang berhubungan dengan 

buruknya keadaan gizi masyarakat. Hal tersebut 

akan memberikan dampak pada kualitas hidup 

masyarakat khususnya generasi mendatang. 

Apabila gizi keluarga dapat terlaksana dengan 

baik, maka perkembangan dan pertumbuhan 

anak akan berjalan dengan baik pula, apakah 

secara fisik maupun mental intelektual. 

Persoalannya sekarang adalah semangat 

masyarakat harus selalu ditingkatkan dan 

dimotivasi sehingga tidak hanya muncul sesaat, 

melainkan menjadi bagian penting dari 

kebutuhan keluarga. Menanggapi hal tersebut di 



ISBN : 978-602-60397-6-7 

 

120 

atas salah seorang informan Aroni Wati (25 

tahun) mengatakan : 

 

“Pemerintah perlu ebeng dorongan ojok 

masyarakat dengan care te perlombaang 

adensak masyarakat sak berhasil kembangan 

ruan tetaletan julun bale te ebeng penghargaan 

ataupun sak lain-lain”. 

 

Artinya : “Pemerintah perlu memberikan 

dorongan kepada masyarakat melalui pola 

kompetisi dimana masyarakat yang berhasil 

mengembangkan Toga sebagai kebutuhan 

keluarga diberikan penghargaan dan 

sebagainya”. 

Dengan cara yang diungkapkan oleh 

informan di atas, maka akan melahirkan 

semangat bagi masyarakat yang tidak hanya 

mengembangkan tanaman, tetapi harus pula 

menjadi konsumsi pokok. 

 

d. Pendidikan Bagi Masyarakat 

Implementasi program ini lebih 

diarahkan pada peningkatan sarana dan 

prasarana fisik pendidikan. Dalam kaitan ini 

masyarakat merasakan manfaat langsung 

dengan adanya pengadaan lembaga pendidikan 

di desa. Karena dengan begitu, masyarakat akan 

mudah memasukkan anaknya untuk sekolah di 

desa daripada harus mencari sekolah di luar 
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desa. Manfaat lain yang dapat dirasakan dengan 

kebijakan yang diimplementasikan oleh Kepala 

Desa adalah munculnya semangat baru untuk 

menyekolahkan anak sampai tingkat selanjutnya 

jika sudah tamat SD dan seterusnya.  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

kebanyakan informan, salah satunya adalah H. 

Abu Bakar (45 tahun) Tokoh Adat, mengatakan 

“Nasib anak harus lebih baik dari orang tua”, 

meminjam ungkapan yang sering digunakan 

Kepala Desa, itulah kata-kata yang 

diungkapkannya. 

Hal yang serupa diungkapkan seorang 

informan Zulhadi, S.Ag, (30 tahun) guru agama 

SD, ia mengatakan: 

 

“Apa yang telah dilakukan oleh Kepala 

Desa dalam bidang pendidikan sesuai 

dengan apa yang saya harapkan. 

Sebelumnya banyak sekali anak yang putus 

sekolah, karena tidak ada motivasi dari 

orang tua untuk menyekolahkan anaknya. 

Anak dianggap tidak memiliki masa depan, 

sehingga disuruh untuk bekerja membantu 

orang tua. Berhubung ekonomi orang tua 

sudah membaik karena ada kebijakan 

pengentasan kemiskinan lewat 

pengembangan usaha kerajinan tangan, 

peternak dan petani tembakau, maka orang 

tua menyadari bahwa anak tidak harus 

disuruh kerja melainkan disuruh sekolah, 

karena nasib yang dialami anak tidak akan 
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pernah sama dengan nasib yang dialami 

oleh orang tua. Sehingga saya sebagai guru 

betul-betul merasakan manfaatnya, bisa 

mengajar dengan tenang karena tidak 

terganggu oleh anak bolos dan putus 

sekolah”. 

 

Pernyataan tersebut di atas didukung 

oleh pendapat Alimuddin, S.Pd, (25 tahun) wali 

murid, mengatakan orang tua telah meyadari 

bahwa anak adalah harapan orang tua, keluarga, 

masyarakat, agama dan bangsa, oleh karena itu 

haruslah didik dengan sebaik mungkin agar 

menjadi orang yang sukses dalam hidup dan 

bisa memenuhi harapan orang tua, keluarga, 

masyarakat, agama dan bangsa. Hal ini perlu 

diterapkan untuk menghindari anak putus 

sekolah pada tingkat SD ataupun SLTP  dan 

sekaligus mensukseskan program wajib belajar 

9 tahun. 

Disamping lembaga pendidikan formal 

tersebut, pemerintah perlu juga memikirkan 

tentang model pendidikan informal seperti 

kursus-kursus yang diperuntukkan bagi para 

pemuda putus  sekolah. Hal ini penting dalam 

rangaka dalam menanggulangi kriminalitas di 

desa. Wadah kepemudaan seperti karang taruna 

juga memberikan pendidikan informal sebagai 

salah satu media untuk mengembangkan potensi 

pemuda yang cukup besar di Desa Saba. 

Latihan keterampilan melalui pendidikan 
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informal kan sangat membawa manfaat bagi 

masyarakat, khususnya generasi muda. 

 

e. Program Keluarga Berencana  

Keluarga berencana merupakan program 

yang telah lama ada dan sudah melembaga 

dalam kehidupan masyarakat maupun akseptor 

KB. Walaupun demikian tetap akan menjadi 

masalah yang mendapat perhatian dari 

pemerintah desa. Hal ini dipandang penting 

mengingat calon akseptor selalu bertambah 

sejalan dengan usia perkawianan yang 

dilakukan oleh masyarakat. Pencanangan 

program ini melalui penerangan yang diberikan 

oleh petugas PLKB baik kepada ibu-ibu, suami 

maupun pasangan usia muda yang merupakan 

calon rumah tangga baru telah memberikan 

dampak pada peningkatan pasangan usia subur. 

Menanggapi pernyataan tersebut di atas 

seorang informan Johairiyah (20 tahun), 

menyatakan : 

“Kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh 

pemerintah sebenarnya masih terbatas pada 

peningkatan kesadaran dan perkenalan 

terhadap alat-alat demikian, dengan 

penerangan tersebut akan memberikan 

semacam pengetahuan bagi mereka yang 

hendak berumah tangga. Permasalahan yang 

muncul tentunya masih berkisar pada 

pembatasan jumlah anak yang dilahirkan, 
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sementara anak masih menjadi salah satu 

nilai yang penting bagi masyarakat”. 

 

Oleh karena itu, jumlah anak tetap 

menjadi ketentuan orang tua, sedangkan jarak 

kelahiran tentunya sangat berguna dalam rangka 

memberikan kebebasan terhadap orang tua 

dalam mengurus dan memelihara sampai usia 

tertentu baru dpat melahirkan lagi. Dalam kaitan 

ini, yang perlu dikembangkan adalah bagaimana 

membentuk suatu Norma Keluarga Kecil 

Bahagia Dan Sejahtera (NKKBS) dapat 

tercapai. Mengingat dengan sedikitnya anak 

ternyata mewujudkan keluarga kecil bahagia 

dan sejahtera. 

 

2. Respon Masyarakat Terhadap 

Kepemimpinan Wanita Sebagai Kepala Desa 

Masyarakat Desa Saba terkenal sebagai 

masyarakat yang religius, taat dan patuh 

menjalankan syari’at agama, yang mana norma-

norma agama selalu dijadikan acuan dalam 

kehidupan masyarakat. Apalagi berkaitan dengan 

pimpinan dalam suatu komunitas. Namun demikian 

munculnya wanita menjadi pemimpin dalam desa 

atau Kepala Desa tidak menjadi suatu hambatan, 

tetapi justru dikehendaki oleh masyarakat yang 

agamis tersebut. Hal ini disebabkan karena 

masyarakat Desa Saba memahami bahwa 

“kepemimpinan itu bukan terletak pada gender 
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(wanita-pria)”, tetapi lebih ditentukan oleh sifat dan 

sikapnya (seorang pemimpin memiliki track record 

bagus). Siapapun bisa jadi pemimpin, bila ia 

merupakan figure yang bisa member pengayoman, 

keamanan, kesejahtraan, dan harapan pada rakyat. 

Menurut Fiedler, (1967: 15) menyatakan 

kepemimpinan adalah tindakan atau perilaku 

(leadership as act or behavior). Perilaku 

kepemimpinan yang dimaksud adalah tindakan-

tindakan khusus dimana seorang pemimpin terlibat 

dalam serangkaian usaha mengarahkan dan 

mengkoordinasi pekerjaan anggota-anggota 

masyarakat yang mencakup tindakan-tindakan 

seperti penyusunan hubungan-hubungan kerja, 

menilai anggota masyarakat dan memperlihatkan 

perhatian bagi kesejahtraan dan harapan pada 

masyarakat. 

Mencermati keadaan masyarakat Desa Saba 

yang relegius tersebut tercermin dalam memberikan 

responnya terhadap kepemimpinan wanita yang 

selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran agama. Hal 

ini terlihat pada hasil wawancara peneliti dengan 

masyarakat Desa Saba. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Ust. Abdul Hapiz (37 tahun) 

tokoh agama dan petugas PPN Desa Saba, 

menyatakan: 

 

“Ite pade harus te tao bedeange antare 

pemimpin dalem keluarge menurut ajaran 

agame dait pemimpin secare umum. Lamun 

dalem keluarge sak harus jari pemimpin tentu 
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sekali semame. Lagu lamun untuk umum ndekne 

harus dengan mame, ninepun juak bedoe hak 

jari pemimpin”. 

 

Artinya: “kita itu harus bisa membedakan 

antara kepemimpinan dalam rumah tangga dalam 

pandangan agama dengan kepemimpinan publik. 

Kepemimpinan dalam rumah tangga memang harus 

suami (laki-laki) menurut ajaran agama, tapi untuk 

kepemimpinan publik tidak harus laki-laki, wanita 

juga punya hak untuk itu”. 

Bila dikaitkan dengan ajaran Islam, kata 

seorang informan TGH. Ahmad Dahlan, dalam al-

Qur’an tidak terdapat ayat yang menggunakan 

kalimat larangan yang menyratakan bahwa wanita 

tidak boleh menjadi pemimpin pemerintah atau 

Negara. Disamping itu juga laki-laki dan 

perempuan memiliki harkat dan martabat yang 

sama berdasarkaan firman Allah SWT. Surat al-

Mukmin : 40, dan an-Nisa’ : 32, sebagai berikut : 

 

               

               

                

 

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan 

perbuatan jahat, Maka Dia tidak akan dibalasi 
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melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan 

Barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik 

laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam 

Keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, 

mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab”. (Q.S. 

al-Mukmin : 40). 

 

              

                

                  

        

 

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati 

terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada 

sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian 

yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada 

bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan 

bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang 

mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah 

sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. an-Nisa’ : 

32). 

Ayat pertama menjelaskan bahwa Allah 

memberikan pahala kepada laki-laki dan perempuan 

sebanding dengan kebijakan yang dilakukannya. 

Jika kebaikan yang dilakukan sama, pahalanya akan 
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sama besarnya. Begitu pula sebaliknya, jika laki-

laki dan perempuan melakukan dosa yang sama 

beratnya, merekapun mendapatkan hukuman atau 

siksa yang sama beratnya. 

Ayat kedua menjelaskan bahwa perempuan 

mendapat pahala bila melakukan amal kebajikan 

dan laki-lakipun mendapat hal yang sama. Begitu 

pula bila perempuan berbuat dosa, ia akan 

mendapat siksa sepadan dengan dosanya 

sebagaimana halnya laki-laki. Ayat ini 

menunjukkan bahwa Allah meberikan penghargaan 

yang sama terhadap amal kebajikan wanita dan 

laki-laki bila kebijakannya sama beratnya. Begitu 

pula Allah memberikan hukuman atau siksa yang 

sama kepada laki-laki dan perempuan bila 

melakukan dosa atau pelanggaran yang sama 

beratnya. 

Tegasnya, Islam tidak membedakan amal 

antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berarti 

bahwa Islam mengakui mmartabat dan harkat laki-

laki dan perempuan itu sama. Oleh karena itu, tidak 

ada alasan membedakan hak kepemimpinan antara 

laki-laki dan perempuan dalam pemerintah atau 

Negara. 

Berdasarkan pemahamannya terhadap ayat 

yang dikemukakan tersebut di atas, maka TGH. 

Ahmad Dahlan berpendapat : 

 

“tiang sendiri menanggapi secare positif ojok 

dengan nine sak baau taek jari 

pemimpin/kepale desa lek dese sabe senik, 
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sengak lamungke perhatiange ruen entan care 

kepale desa dalem setiap kegiatan sanget lalok 

sikmbagus sengak baun ebeng rakyat ndek 

susah, misalne lek bagian pendidikan bau pinak 

kanak jari endek engkah sekolah, lek bagian 

agame, pinakn majlis khiziban dait majlis dzikir 

taukne teara’ang pengajian ojok masyarakat”. 

 

Artinya: “saya menanggapi positif atas 

munculnya wanita sebagai pemimpin di Desa Saba, 

apalagi melihat langkah-langkah yang dilakukan 

oleh Kepala Desa dalam mengimplementasikan 

kebijaksanaannya dapat mensejahtrakan 

masyarakat, dibidang pendidikan dapat menekan 

angka putus sekolah, dan di bidang keagamaan 

Kepala Desa menetapkan Majlis Khiziban, dan 

Majlis Dzikir sebagai sarana pengajian bagi 

masyarakat”. 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh 

Kadus Lingkok Buak, Ruslan, SE, (30 tahun), 

dalam masyarakat memang terjadi polemik 

pemahaman, masalah boleh atau tidaknya wanita 

menjadi pemimpin bukan masalah halal dan 

haramnya. Kalau masyarakat membolehkan dan 

maau menerima wanita sebagai pemimpin kenapa 

tidak mendukungnya? Toh juga tidak ada larangan 

dalam agama. 

 

Menurut Drs. Ahmad Karyawan (40 tahun) 

Guru SMU, menyatakan : melihat suksesny dalam 

mensejahterakan masyarakat, maka saya 
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menanggapai positif ataas kepemimpinan wanita 

menjadi pemimpin (kepala desa), yang walaupun 

awalnya dulu bersifat ikut-ikutan dan coba-coba. 

Karena selama ini belum ada wanita yang tampil 

memimpin masyarakat (sebagai kepala desa). 

Namun sifat coba-coba tersebut tidak terlepas dari 

latar belakang dia yang sebelumnya sukses sebagai 

ketua PKK, LKMD dan sebagai ketua KUD. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh 

mustamin (32 tahun) kusir dokar menyatakan : 

 

“mame ataupun nine jari pemimpin bagi ite 

pade endeknarak masalah. Asaln perthatiang 

ruen kebutuhan dait kecukupan masyarakat. 

Sak te butuhang sik ite pade senikn adalah 

perbuatan-perbuatan sak nyate kendeknsak 

janji-janjindoang nde’n arak knen” 

 

Artinya: “bahwa laki-laki ataupun wanita 

yang menjadi pemimpin itu tidak masalah bagi 

kami, asalkan memperhatikan kebutuhan dan 

kesejahteraan masyarakat, yang kami butuhkan 

adalah tindakan-tindakan yang bukan janji-janji dan 

omong kosong”. 

Pendapat Mustamin tersebut di atas 

didukung oleh informan lain seperti Yak’kub 

Nurfatimah, Suka Yohani dan Ririn Septa Hariyani. 

Yang dibutuhkan oleh mayarakat adalah tindakan 

nyata dari pemerintah yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Misalnya seorang petani, 

tentu akan merasa senang apabila diberikan bantuan 
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berupa bibit, pupuk dan obat-obatan yang walaupun 

sifatnya kredit. Begitu juga dengan pedagang dan 

pengusaha. 

Oleh sebab itu, apa yang telah dilakukan 

Kepala Desa merupakan suatu hal yang sangat tepat 

sekali karena dapat memberikan manfaat langsung 

kepada masyarakat. Sehingga masyarakat merespon 

positif atau tampilnya wanita sebagai kepala desa. 

Berdasarkan paparan tersebut di atas, 

menurut peneliti, suksesnya Kepala Desa tidak 

terlepas dari karakteristik kepribadian  yang 

dimiliki yang menjadi sumber perilaku 

kepemimpinan dalam membangun desa, yaitu : 

Pertama, rendah hati, adaptasi dan kepekaan 

sosial. Sebagai manusia biasa, Baiq muliati tentu 

mempunyai kelebihan dan kelemahan. Namun 

diakui oleh masyarakat bahwa ia adalah seorang ibu 

yang ramah tamah , tidak sombong walaupun 

bapak/mamiknya kepala desa. Pergaulannya luas, 

tidak pilih kasih kendati masyarakat kecilpun. 

Namun demikian, ada yang sangsi akan 

kemampuan sebagai ibu rumah tangga untuk 

menjadi kepala desa. Sungguhpun demikian ia bisa 

membawa diri, mengakomudir semua kepentingan 

masyarakat yang harus dilayani. Sifat inilah yang 

dipakai untuk mempengaruhi masyarakat dan 

mengajak untuk membangun desa. 

Kedua, berorientasi pada tugas dan 

kesejahteraan. Ia mempunyai obesesi yang kuat 

untuk tidak gagal dalam menjalankan tugasnya 

sebagai kepala desa. Ia mengakui walaupun tidak 
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terlalu pandai tetapi mempunyai tekad yang besar 

urntuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik 

sebagai kepala desa. Etos kerja yang dipegang 

teguh adalah “bekerja keras untuk meninggalkan 

suatu yang beguna bagi masyarakat”. Ia juga selalu 

memberikan motivasi kepada masyarakat untuk 

selalu berusaha dan bekerja keras. Ia pun menyadari 

bahwa untuk mengaja orang lain bekerja keras 

supaya berhasil, maka perlu diperhatikan; 

kepentingan, keinginan dan kesejahteraan orang 

tersebut. Oleh karena itu, ia sangat memperhatikan 

kesejahteraan masyarakatnya, dengan cara 

memberikan modal usaha agar mereka dapat keluar 

dari kemiskinan supaya menata hidup yang lebih 

baik untuk keluarga dan anak keturunannya. 

Ketiga, kemauan berkorban yang tinggi. 

Oleh masyarakat ia dikenal sebagai orang yang 

suka membantu orang lain tanpa pilih kasih. Ia 

sering mengorbankan waktu, tenaga dan uangnya 

untuk menolong orang lain yang membutuhkan 

pertolongan. Pembelaannya terhadap warga yang 

lemah merupakan wujud dari sikap pribadinya yang 

suka berkorban. Banyak warga yang simpati 

kepadanya karena kemauannya berkorban dinilai 

positif oleh masyarakat. 

Keempat, berani dan bertanggung jawab. Ia 

selalu meneladani sikap dan perilaku bapaknya 

sebagai Kepala Desa yang selalu bersikap “berani 

karena benar dan takut karena salah”. 

Keberaniannya berbeda pendapat dengan pihak lain 

termasuk atsannya sendiri telah ditunjukkan di 
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berbagai peristiwa dan penanganan isu penting di 

desanya. Ia berani bersikap demikian karena ia 

ingin memajukkan kepada masyarakat bahwa ia 

bertanggung jawab terhadapa segala hal yang 

berkaitan dengan keprntingan masyarakat di 

desanya. 

Di samping memiliki karakteristik tersebut 

di atas informan yang lain juga menceritakan, 

bahwa Kepala Desa:  

Intensif melakukan hubungan formal, 

kontak-kontak pribadi ia lakukan secara intensif 

baik dengan pejabat sejawat atau atasan (horizontal 

dan vertical) dimaksudkan untuk memperlancar 

perannya sebagai kepala desa. Kemampuan bergaul 

dengan siapapun, kecepatannya melakukan adaptasi 

sosial untuk melakukan hubungan informal secara 

intensif demi tercapainya tujuan yang diinginkan. 

Bergaya instruktif, persuasive dan delegatif. 

ia menyadari bahwa warga desa bisa memiliki 

persepsi yang berbeda-beda dalam memahami 

kebijaksanaan pemerintah desa. Kepada warga 

desanya yang kurang dewasa dalam memahami dan 

melaksanakan kebijaksanaan tersebut, ia tidak 

segan-segan memberi perintah, arahan dan paksaan. 

Ia menggunakan uangkapan “paksa-rela” untuk 

melukiskan aktifitas mempengaruhi warga desanya 

secara paksa terhadap upaya-upaya pembangunan 

yang dirasakan “harus” dilakukan demi kepentingan 

mereka sendiri, misalnya pelebaran jalan, 

pembukaan jalan baru, penanaman toga, penyediaan 

tempat sampah, dan lain-lain. Ternyata dengan cara 
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ini masyarakat merelakan sebagain tanahnya 

digunakan proyek yang dimaksud. Ia juga selalu 

menghimbau dan mengajak warganya untuk 

memelihara kebersihan dan keindahan desa. Dan 

untuk menangani bidang-bidang pembangunan 

yang memang menjadi keinginan dan kepentingan 

langsung warga baik tingkat RT maupun dusun, ia 

serahkan sepenuhnya pada kehendak mereka, 

seperti membentuk panitia pembangunan sendiri 

dan melaksanakannya. 

Meminta dukungan bawahan atau 

masyarakat. Kalau mengalami kesulitan dalam 

menjalankan kepemimpinannya (karena 

wewenangnya juga terbatas), maka ia segan-segan 

meminta dukungan dari masyarakat untuk 

mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dengan cara 

lain ia tidak merasa pamornya sebagai Kepala Desa 

berkurang, justru sebaliknya semakin memperkuat 

pola kepemimpinannya dalam masyarakat. 

Akhirnya dapat dikatakan bahwa Kepala 

Desa benar-benar sebagai “aktor” bagi kemajuan 

masyarakat Desa Saba, karena kebijakan-kebijakan 

yang dibuat, sesuai dengan atau berdasarkan 

tuntunan dan kebutuhan masayarakat. 

 

D. Diskusi hasil penelitian 

Dalam mengkonstruksi hasil penelitian 

menggunakan teori-teori yang dipilih dalam usulan 

penelitian sebelumnya, dengan beberapa pemikiran 

teoritik yang telah ditampilkan dalam bab II. 
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Sebagai mana telah dirumuskan sebelumnya 

bahwa dalam melihat kepemimpinan wanita sebagai 

Kepala Desa untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, studi ini sengaja membatasi diri untuk 

menganalisanya melalui teori kepemimpinan, teori 

struktural fungsional dan teori interaksi simbolik. 

Teori-teori tersebut ternyata tepat dipakai untuk 

melihat kepemimpinan Kepala Desa di Desa Saba 

Kecamatan Janapria Lombok Tengah Nusa 

Tenggara Barat. Kepemimpinan Kepala Desa Saba 

ditinjau dari teori kepemimpinan, maka ia memiliki 

tipe kepemimpinan demokratik. Pemimpin 

demokratik adalah pemimpin yang menghargai 

orang-orang yang dipimpinnya, selalu 

mengutamakan kerja sama, mendahulukan 

kepentingan bersama, memberikan kesempatan 

kepada orang-orang yang dipimpinnya untuk 

memikul tanggung jawab dan berkembang. Seorang 

pemimpin demokratik juga terbuka terhadap kritik 

serta selalu memberikan kebebasan kepada orang-

orang yang dipimpinnya untuk mengambil inisiatif 

dalam meraih kesuksesan. Disamping itu, 

pemimpin demokratik selalu berupaya 

mengembangkan kapasitas pribadinya sebagai 

pemimpin. Jadi kepemimpinan demokratik 

sesungguhnya melambangkan ketertarikan dari 

kelompok atau masyarakat. 

Diketahui, bahwa pola kepemimpinan di Desa 

Saba atas dasar keturunan. Dengan demikian, hal 

ini merupakan suatu budaya yang terpatri dalam hal 

dimana ketika orang sudah mulai membicarakan 
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bentuk kepemimpinan. Oleh karena itu, tampilnya 

Baiq Muliati menjadi Kepala Desa tidak terlepas 

dari dukungan budaya turunan yang dimaksud. 

Dukungan budaya turun-menurun terhadap 

kepemimpinan Kepala Desa tidak selamanya jelek 

dalam mengemban misi pemerintah. Hanya saja 

jika pola kepemimpinan yang diemban tidak untuk 

kepentingan masyarakat banyak tentunya budaya 

turunan di atas perlu dikoreksi. Namun sepanjang 

amanah  kepemimpinan dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan, berbuat untuk memajukan desa dan 

masyarakatnya, maka budaya turunan itu sah-sah 

saja. 

Atas dasar itulah, jika diurut ke belakang 

Kepala Desa yang tampil memimpin Desa Saba 

sejak yang pertama hingga sekarang (Baiq Muliati), 

semuanya masih terikat pada salah satu jalur 

keturunan. Dan belum ada orang lain yang menjadi 

Kepala Desa di luar turunan tersebut. Hal inilah 

yang dapat dicermati dengan konsep pendekatan 

strukturalisme fungsional, dimana masyarakat 

sebagai sistem sosial yang  terdiri dari bagian-

bagian atau elemen-elemen, setiap bagian atau 

elemen-elemen memberikan fungsi terhadap 

pencapaian suatu tujuan dalam masyarakat dengan 

terus menerus mencari keseimbangan (equilibrium), 

harmoni dan mengabaikan konflik, serta berusaha 

mempertahankan status quo. Karenanya dasar 

pijakan untuk menentukan Kepala Desa dalam 

rangka mempertahankan status quo dari turunan 

yang dimaksud. 
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Bila dilihat dari teori intraksi simbolik, menurut 

teori ini masyarakat memberikan makna kepada 

suatu fakta dan tindakan Kepala Desa. Sebagai 

seorang Kepala Desa, maka seorang tidak saja 

memiliki kemampuan managerial sebagai 

administrator, akan tetapi juga harus mempunyai 

kekuatan yang menjadi basis dukungan secara 

sosial. Kekuatan ini bisa diperoleh manakala 

seorang Kepala Desa sebelumnya telah memiliki 

dukungan sosial secara nyata, sehingga ketika  

menyatakan siap untuk maju dan mencalonkan diri 

telah mempunyai kalkulasi politik atas dukungan 

yang akan diberikan oleh masyarakat kepadanya, 

apalagi yang tampil adalah seorang wanita. 

Begitu juga halnya dengan Kepala Desa wanita 

yang sekarang, ia telah mempunyai dukungan sosial 

untuk maju menjadi kepala desa. Hal yang 

demikian karena sebelum menjadi Kepala Desa 

Saba, beliau adalah anak dari mantan Kepala Desa 

sebelumnya. Dalam posisi sebagai putri Kepala 

Desa, maka banyak kegiatan yang dilakukan 

sebagai pengganti atas istri Kepala Desa yang telah 

meninggal dunia, seperti Ketua PKK, Ketua KUD, 

dan Ketua Kegiatan Sosial Keagamaan (Hiziban), 

dan juga mengkoordinasi kegiatan sosial lainnya, 

seperti Posyandu, sehingga membuatnya telah 

banyak terlibat dengan masyarakat bawah. 

Melalui wadah dan berbagai media tersebut, 

maka telah tercipta interaksi dan interelasi antara 

dirinya dengan masyarakat banyak. Secara kualitas 

telah mampu mengambil kebijaksanaan-
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kebijaksanaan yang sesuai dengan tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat dan secara kuantitas ia 

mampu menurunkan angka kemiskinan dari 553 

KK menjadi 277. Dengan usahanya yang demikian 

itu menyebabkan posisinya sebagai putri Kepala 

Desa mudah diterima dan mudah meleburkan diri 

baik secara formal maupun informal dalam 

masyarakat. Semua kegiatan tersebut di atas 

dilakukan atas anjuran bapaknya dan atas dasar 

panggilan hati nurani untuk membantu masyarakat, 

terlepas ia sebagai putri Kepala Desa maupun tidak. 

Hal yang demikian sebagaimana dinyatakan 

oleh beberapa informan masyarakat yang sempat 

ditemui, yaitu H. Zainul Ibad (45 tahun) tokoh 

agama dan tokoh masyarakat, Dedi Hariyadi (35 

tahun) Ketua Karang Taruna, Dahman Hadi Praja 

(38 tahun) Kadus Saba, bahwa Baiq Muliati 

sebelumnya telah banyak terlibat dlam membangun 

desa sesuai dengan kaapasitas yang dimilikinya. 

Kenyataan yang demikian menempatkan posisinya 

semakin dapat diterima masyarakat, yang 

sebelumnya tidak dikenal menjadi dikenal dan 

terkenal bukan saja untuk masyarakat Desa Saba, 

tetapi juga masyarakat desa lainnya. 

Pada saat ia mencalonkan diri menjadi Kepala 

Desa untuk menggantikan Kepala Desa yang lama 

karena kepala yang lama tidak bersedia untuk 

dicalonkan kembali, yang tidak lain adalah 

bapaknya (mamiknya) sendiri, maka masyarakat 

secara nyata mendukungnya untuk menjadi Kepala 

Desa. Dukungan yang demikian, tidak sendirinya 
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muncul tanpa ada suatu sebab sebelumnya, artinya 

masyarakat akan memberikan dukungan apabila ia 

telah meberikan karya nyata yang dapat dirasakan 

oleh masyarakat. Kenyataan yang demikianlah yang 

telah dilakukan oleh Baiq Muliati, bahwa ia telah 

memberikan karya nyata sebelum beliau tampil 

menjadi Kepala Desa, yaitu dengan membangun 

prekonomian masyarakat melalui Koperasi Unit 

Desa (KUD), mengembangkan keterampilan 

masyarakat melalui kegiatan PKK, dan 

mengkoordinasi kegiatan sosial pembangunan 

melalui LKMD. Sehingga kredibilitasnya telah 

tertana, maka ketika ia memproklamirkan diri ingin 

menjdai Kepala Desa tidak terlalu sulit untuk 

memperoleh dukungan, karena legitimasi telah ada 

pada masyarakat. 

Dengan demikian naiknya Baiq Muliati menjadi 

Kepala Desa Saba menggantikan bapaknya 

(mamiknya) menjadi Kepala Desa tentunya karena 

ia telah mendapatkan basis kekuatan atau dukungan 

sosial dari masyarakat. Basis kekuatan tersebut, 

karena beliau dipandang mampu secara fisik, 

mental dan sosial telah menyatu dengan 

masyarakat. Hal ini akan meberikan manfaat ganda, 

dimana secara mayoritas masyarakat 

mendukungnya dan juga pada gilirannya 

masyarakat juga akan mendukung segala program 

pembangunan yang dicanangkan ketika menjadi 

Kepala Desa. 

Oleh karena itu, bila dicermati dengan teori 

interaksi simbolik, maka seorang Kepala Desa, 
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tentunya hasrus selalu menjalin hubungan sosial 

dengan masyarakat, karena menurut teori ini, 

masyarakat memberikan makna kepada suatu fakta 

dan tindakan Kepala Desa. Masyarakat akan 

memusatkan perhatiannya pada kebijakan-

kebijakan yang ditemukan pada Kepala Desa, 

bagaimana kebijakan-kebijakan ini diturunkan dan 

bagaimana masyarakat meresponnya. 

Dengan demikian naiknya Baiq Muliati menjadi 

Kepala Desa Saba menggantikan bapaknya 

(mamiknya) menjadi Kepala Desa tentunya karena 

beliau telah mendapatkan basis kekuatan atau 

dukungan sosial dari masyarakat. Basis kekuatan 

tersebut, karena beliau dipandang mampu secara 

fisik, mental dan sosial telah menyatu dengan 

masyarakat. Hal ini akan memberikan manfaat 

ganda, dimana secara mayoritas masyarakat 

mendukungnya dan juga pada gilirannya 

masyarakat juga akan mendukung segala program 

pembangunan yang dicanangkan Kepala Desa. 

Dalam mengimplementasikan kebijakan-

kebijakan untuk meningkatkan kesejahtraan 

masyarakat, Kepala Desa Saba menggunakan juga 

pendekatan kepemimpinan demokratik. Dengan 

demikian dampak yang dirasakan oleh masyarakat 

dalam meningkatkan kesejahtraan sangat positif. 

Hal ini dapat dilihat dari usaha pemerintah dalam 

membantu keluarga miskin melalui usaha ekonomi 

produktif seperti kerajinan tangan/anyam-anyaman, 

Peternak dan Petani Tembakau. Kemiskinanyang 
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terjadi di Desa Saba bukan disebabkan oleh 

keiskinan kultural.  

Bila ditinjau dari teori struktural, dimensi 

kemiskinan struktural itu dapat ditelusuri melalui 

institusional arrangement yang hidup dan 

berkembang didalam masyarakat seperti adanya 

ketidakadilan dalam pemilikan faktor produksi. 

Ketidakadilan tersebut menyebabkan masyarakat 

terpolarisasi menjadi dua kelompok, yaitu 

kelompok pemilik tanah dan kelompok yang 

didominasi oleh pemilik tanah, baik secara ekonomi 

maupun secara politik dalam kehidupan masyarakat 

pedesaan (Soetopo, 1997: 30). Namun kebijakan 

tersebut mampu menurunkan keluarga miskin dari 

553 KK miskin menjadi 277 KK.  

Dalam bidang perbaikan pemukiman penduduk 

dapat diamati dari pembukaan dan pengerasan jalan 

desa sebagai sarana penghubung antara dusun yang 

satu dengan dusun yang lain dalam lingkungan 

Desa Saba telah dilakukan dengan baik walaupun 

ada yang belum terselesaikan karena bersamaan 

dengan musim tanam serta dana yang diperoleh 

melalui pemerintah maupun swadaya masyarakat 

masih kurang bila dibandingkan dengan dana yang 

dibutuhkan. Disamping itu, pembudayaan keluarga 

berencana, pemanfaatan pekarangan untuk tanaman 

Toga yang memberi dampak terhadap perbaikan 

gizi keluarga dan menurunnya angka kematian serta 

kuarangnya wabah penyakit akibat perbaikan 

lingkungan penduduk. 
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Begitu juga dalam bidang pendidikan dengan 

tersedianya fasilitas pendidikan di desa baik formal 

maupun non formal akan mempermudah 

masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya 

tanpa harus sekolah di desa lain, sehingga minat 

masyarakat untuk menyekolahkan anaknya dari 

tahun ke tahun semakin meningkat. Akhirnya 

dapatlah dikatakan bahwa Kepala Desa benar-benar 

sebagi “aktor” bagi kemajuan masyarakat Desa 

Saba, karena kebijakan-kebijakan yang dibuat, 

sesuai dengan atau berdasarkan tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat. 

 

E. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka 

dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Menjadi Kepala Desa wanita di Desa Saba di 

Kecamatan Janapria Lombok Tengah Nusa 

Tenggara Barat di samping karena faktor 

keturunan, ia juga memiliki dukungan sosial, 

budaya dan dukungan politik. 

2. Untuk dukungan sosial, karena sebelumnya Baiq 

muliati sering terlibat dalam kegiatan sosial 

keagamaan, seperti sebagai ketua PKK, ia 

mampu mengembangkan keterampilan/kerajinan 

tangan bagi masyarakat yaitu anyam-anyaman 

dan gerabah, sebagai ketua KUD ia mampu 

membangun perekonomian masyarakat dengan 

memberikan kredit usaha tani (KUT), dan 
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sebagai ketua LKMD ia mampu mengkoordinasi 

kegiatan pembangunan sperti pembukaan jalan 

baru dan pengerasan jalan dan padat karya. Dan 

sebagai ketua Hiziban, ia telah mampu 

memberikan pemahaman kepada masyarakat 

tentang pentingnya ilmu pengetahuan baik umum 

atau agama. Serta untuk kegiatan sosial lainnya, 

seperti posyandu, masyarakat mengenalnya 

sebagai orang yang sangat peduli terhadap 

kesehatan. Melalui wadah dan berbagai media 

tersebut, maka telah tercipta interaksi dan 

interelasi antara dirinya dengan masyarakat 

banyak. Bila dicermati dengan teori interaksi 

simbolik, maka soerang Kepala Desa tentunya 

harus selalu menjalin hubungan sosial dengan 

masyarakat, karena menurut teori ini, masyarakat 

memberikan makna kepada suatu fakta dan 

tindakan kepala desa.  

3. Dukungan budaya, dukungan budaya masyarakat 

sangat penting dalam rangka melanggengkan 

kelembagaan yang dipimpinnya. Sebagai 

institusi pemerintahan yang merupakan ujung 

tombak pembangunan, maka budaya masyarakat 

tetap menjadi sendi-sendi yang menentukan 

keabsahan kepemimpinan. Dengan demikian, hal 

ini merupakan suatu budaya yang terpatri dalam 

masyarakat dimana ketika masyarakat sudah 

mulai membicarakan bentuk kepemimpinan. 

Oleh karena itu, tampilnya Baiq Muliati menjadi 



ISBN : 978-602-60397-6-7 

 

144 

Kepala Desa tidak terlepas dari dukungan 

budaya turunan yang dimaksud. Dukungan 

budaya turun-menurun terhadapat kepemimpinan 

Kepala Desa menurut masyarakat desa saba  

tidak selamanya jelek dalam mengemban misi 

pemerintahan. Hanya saja jika pola 

kepemimpinan yang diemban tidak unruk 

kepentingan masyarakat banyak tentunya budaya 

turunan di atas perlu dokoreksi. Namun 

sepanjang amanah kepemimpinan dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan, berbuat untuk 

memajukan desa dan masyarakatnya, maka 

budaya turunan itu sah-sah saja. Atas dasar 

itulah, jika diurut kebelakang Kepala Desa yang 

tampil memimpin desa saba sejak yang pertama 

hingga sekarang (Baiq Muliati), semuanya masih 

terikat pada salah satu jalur keturunan. Dan 

belum ada orang lain yang menjadi Kepala Desa 

luar turuanan tersebut. 

4. Begitu juga dengan  dukungan politik, dengan 

berbekal pengalaman, ia telah banyak terlibat 

dalam bidang pemerintahan untuk perencanaan 

pembangunan desa saba dan secara tidak 

langsung ia telah merajut hubungan bukan saja 

ditingkat bawah (masyarakat), akan tetapi 

ketingkat atas tingkat kecamatan dan tingkat 

kabupaten. Ketika ia mencalonkan diri menjadi 

Kepala Desa masyarakat dan pihak kecamatan 

mendukung dengan melihat keberhasilannya 
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membangun perekonomian masyarakat melalui 

KUD, mengembangkan keterampilan masyarakat 

melalui kegiatan PKK, dan mengkoordinasi 

kegiatan pembangunan melalui LKMD. 

5. Langkah-langkah yang dilakukan Kepala Desa 

dalam mengimplementasikan kebijaksanaan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

adalah usaha pengentasan kemiskinan melalui 

usaha ekonomi produktif seperti, anyam-

anyaman, peternak dan petani tembakau. 

Kebijakan tersebut telah bisa menurunkan angka 

keluarga miskin di desa saba sari 552 KK 

menjadi 227 KK. Dibidang pemukiman 

penduduk dapat diamati dari pembukaan dan 

pengerasan jalan desa sebagi sarana penghubung 

antara kampong yang satu dengan kampong yang 

lain sudah bisa dipergunakan dan dinikmati oleh 

masyarakat setempat. Sementara untuk usaha 

perbaikan gizi keluarga dengan pembudidayaan 

TOGA (tanaman obat-obatan keleuarga), untuk 

program keluarga berencana (KB) dengan 

mengadakan penyuluhan-penyuluhan dengan 

tujuan bisa memunculkan kesadaran bagi 

masyarakat agar menjadi akseptor KB yang 

mandiri. Dan untuk bidang pendidikanm dengan 

tersedianya sarana dan  prasarana pendidikan di 

desa baik formal maupun non formal telah di 

rasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat 

sehingga animo masyarakat untuk 
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menyekolahkan anaknya meningkat dari tahun 

ke tahun. 

6. Masyarakat desa saba merespon positif terhadap 

tampilnya wanita menjadi pemimpin, karena 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil 

sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan 

masyarakat, sehingga dengan kebijaksanaan-

kebijaksanaan tersebut telah mampu 

mensejahterakan masyarakat, seperti pemberian 

bantuan dana untuk usaha anyam-anyaman, 

peternak dan petani tembakau. Disamping itu 

masyarakat desa saba memahami, bahwa 

“kepemimpinan itu bukan terletak pada gender 

“(wanita-pria)” tetapi lebih ditentukan oleh sifat 

dan sikapnya, yaitu seorang pemimpin harus 

memiliki track yang bagus. Siapapun bisa jadi 

pemimpin, bila ia merupakan figure yang bisa 

member pengayoman, keamanan, kesejateraan, 

dan harapan pada rakyatnya. 

 

B. Rekomendasi 

Dengan memperhatikan kesimpulan dari hasil 

penelitian di atas, maka peneliti bermaksud 

memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Kepada birokrasi di tingkat atas, perlu 

memberikan pendelegasian kekuasaan dan 

tanggung jawab yang lebih besar kepada Kepala 

Desa saba sesuai dengan tuntunan pembangunan 
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pada era reformasi saat ini, karena implementasi 

kebijaksanaan yang dilakukan oleh Kepala Desa 

lebih banyak bersifat paket program dari atas. 

Disamping itu pula Kepala Desa saba perlu 

diberikan otonomi kepemimpinan dan kekuasaan 

agar ia dapat memcahkan masalah tanpa harus 

menunggu dan meminta petunjuk dari atas. 

Sementara masyarakat pemecahan masalah 

dengan cepat. 

2. Kepada masyarakat hendaknya memahami dan 

memaklumi kondisi wanita sebagai Kepala Desa 

jika tidak bisa memberikan pelayanan yang 

optimal, karena sebagai wanita tentunya ia 

memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. 

3. Kepada Kepala Desa seharusnya membuka diri 

untuk selalu melayani masyarakat dirumah dan di 

luar jam bekerja, karena masyarakat sebagai 

warga dan desa tentunya mempunyai kebutuhan 

dan kepentingan yang tidak selamanya bisa 

dilayani di kantor. 

4. Kepada pihak yang terkait, hendaknya 

memberdayakan masyarakat agar mau dan 

mampu meluruskan perilaku kepemimpinan 

Kepala Desa dalam mengimplementasikan 

kebijaksanaan yang dianggap merugikan 

kepentingan masyarakat. 
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