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SARI 

Rahmawati, Diyana. 2013. Peran Manten (Mantan Kepala Desa) dalam 
Kepemimpinan Desa (Studi Kasus di Desa Karangsari Kecamatan Karangmoncol 
Kabupaten Purbalingga). Skripsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas 
Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Asma Luthfi, S.Th.I., M.Hum. Nurul 
Fatimah, S.Pd, M.Si. 88 halaman. 

Kata Kunci: Peran, Manten, Kekuasaan, Keluarga Kepala Desa 

Kepala desa merupakan pemegang jabatan tertinggi dalam pemerintahan 
desa. Berbagai peran yang dimiliki harus dijalankan sebagaimana mestinya. 
Menjadi kepala desa bukanlah hal yang mudah. Hanya orang-orang tertentu yang 
terpilih serta dapat memberikan pengaruh terhadap pemerintahan desa. Proses 
pemilihan kepala desa dilakukan melalui pemilihan secara langsung. Desa 
Karangsari telah melakukan proses pemilihan kepala desa secara langsung. 
Namun yang terjadi adalah jabatan kepala desa berada di keluarga manten. 
Berbagai cara dilakukan untuk dapat mempertahankan kekuasaan. Motif ekonomi 
dengan adanya tanah bengkok sering menjadi alasan bertahannya mereka untuk 
menjadi kepala desa. Kenyataannya bukan hanya jabatan kepala desa saja tetapi 
jabatan penting lain seperti perangkat desa bahkan hingga ketua BPD juga 
diduduki oleh keluarga manten. Hal ini dipengaruhi oleh adanya manten kepala 
desa. Kokohnya kekuasaan yang dimiliki oleh keluarga manten dengan berbagai 
upaya untuk mempertahankan kekuasaannya ini yang memunculkan masalah 
dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini: (1) Mengetahui posisi manten dalam 
relasi kepemimpinan di Desa Karangsari. (2) Mengetahui cara manten dalam 
mempengaruhi kebijakan dan kepemimpinan di Desa Karangsari. (3) Mengetahui 
dampaknya terhadap relasi kekuasaan dan kepemimpinan di Desa Karangsari. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data 
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan 
teknik Triangulasi data. Subyek dalam penelitian ini adalah keluarga manten 
kepala desa di desa Karangsari. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang 
yang terdiri dari perangkat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, serta warga 
masyarakat. 

Dengan menggunakan konsep dominasi Gramsci, hasil penelitian yang 
diperoleh adalah: (1) Manten memiliki relasi kepemimpinan dalam pemerintahan 
desa yang sangat baik. Pengaruhnya sangat besar dalam pemerintahan di desa 
Karangsari. Berakhirnya masa jabatan sebagai kepala desa bukan berarti manten 
tidak dapat menjalankan kekuasaannya di desa. Hal ini didukung dengan adanya 
jabatan ketua BPD yang dijabat oleh manten. Ketua BPD memiliki peran yang 
penting dalam pemerintahan desa yaitu sebagai badan otonom di desa. (2) 
Pengaruh manten yang diberikan terhadap kebijakan pemerintahan desa dilakukan 
melalui perantara. Pengaruhnya dilakukan melalui anggota keluarganya yang juga 
menduduki jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa yang lain (3) Keluarga 
manten mempertahankan kekuasaannya dengan cara menduduki jabatan penting 
di desa seperti kepala desa, perangkat desa (kaur umum) serta ketua BPD. 



ix 
 

Berdasarkan konsep dominasi Gramsci, maka kepemimpinan di desa Karangsari 
didominasi oleh keluarga manten. Dengan demikian adanya penguasaan terhadap 
sumber daya ekonomi di desa juga di kuasai oleh keluarga manten, terutama pada 
penguasaan tanah bengkok yang luasnya mencapai 8 Ha. Sesuai dengan konsep 
Gramschi yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk dominasi 
kekuasaan dari manten, masyarakat menerima hal tersebut tanpa ada perlawanan 
namun sebenarnya keluarga manten bertujuan untuk mempertahankan 
kekuasaannya. 

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh simpulan: (1) Manten memiliki relasi 
yang sangat baik dalam pemerintahan desa. Meskipun masa jabatannya telah usai, 
dia masih aktif dalam pemerintahan di desa sebagai ketua BPD. (2) Pengaruh 
manten melalui perantara dengan melibatkan anggota keluarga sebagai kepala 
desa serta perangkat desa. Jika dikaitkan dengan konsep dominasi Gramschi 
adanya dominasi posisi yang diwujudkan keluarga manten merupakan suatu usaha 
untuk mempertahankan kekuasaannya. (3) Dampak yang terjadi akibat pengaruh 
manten adalah penguasaan terhadap sumber ekonomi di desa melalui tanah 
bengkok serta adanya dominasi posisi jabatan perangkat desa. Jika dikaitkan 
dengan konsep Gramschi adalah kekuasaan akan semakin kokoh jika menerapkan 
kepemimpinan. Hal tersebut merupakan wujud dari kepemimpinan. Saran dalam 
penelitian ini adalah: (1) Adanya lembaga kontrol di desa dapat dijadikan sebagai 
upaya untuk mengendalian jalannya pemerintahan desa. (2) Dokumen yang 
berkaitan dengan pemerintahan desa sangat diperlukan demi terlaksana 
pemerintahan desa yang lebih terstruktur. (3) Manten dapat memberikan 
kontribusinya bagi terlaksananya pemerintahan dan pembangunan desa serta 
pemberdayaan masyarakatnya. 
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 1  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara demokratis yang memiliki struktur 

pemerintahan yang terdiri dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan 

desa/kelurahan. Struktur pemerintahan negara Indonesia yang berada pada 

posisi paling bawah adalah pemerintahan tingkat desa/kelurahan. 

Pemerintahan desa/kelurahan merupakan suatu posisi yang paling bawah 

yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Pemerintahan desa 

merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa selaku 

eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah 

melaksanakan fungsi legislatif, menampung aspirasi masyarakat (Azizah, 

2010:8). 

Pemerintahan desa berhak dalam menyelenggarakan serta 

mengatur rumah tangganya sendiri. Dapat diketahui dalam pemerintahan 

desa memiliki struktur yang sebagaimana fungsinya dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan. Oleh karena dalam setiap 

desa atau kelurahan memiliki sosok pemimpin yang mengatur jalannya 

pemerintahan desa. 

Jalannya suatu pemerintahan baik tingkat pusat, tingkat daerah, 

tingkat Kecamatan, dan tingkat desa/kelurahan diperlukan sosok 
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pemimpin sebagai penggerak. Melalui kepemimpinannya ini diharapkan 

seorang pemimpin dapat memberikan hasil yang terbaik serta maksimal 

terhadap masyarakatnya. Kepemimpinan harus memiliki kemampuan serta 

memberikan contoh yang baik terhadap masyarakatnya. Kemampuan 

disini dimaksudkan untuk mempengaruhi masyarakat agar melaksanakan 

perintah para pemimpinnya. 

Kepemimpinan yang berada di desa/kelurahan memiliki pengaruh 

yang cukup besar karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

Mereka harus memiliki kemampuan-kemampuan khusus dalam 

mempengaruhi masyarakatnya. Untuk mengatur jalannya kepemimpinan,  

terdapat struktur organisasi pemerintahan desa. Struktur atau susunan 

organisasi adalah kerangka hubungan antara suatu organisasi yang di 

dalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing-masing 

mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh (Sutarto, 1995:16). 

Struktur tersebut memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan 

spesifikasinya. Dalam struktur pemerintahan desa biasanya terdiri dari 

unsur pelayanan seperti sekretaris desa, unsur pelaksana teknis lapangan, 

dan unsur pembantu kepala desa di wilayahnya seperti kepala dusun. Dari 

berbagai unsur pelayanan tersebut yang paling berpengaruh dalam sebuah 

desa adalah kepala desa. 

Jabatan tertinggi di desa yang memiliki wewenang untuk mengatur 

jalannya pemerintahan di desa adalah kepala desa. Kepala desa atau biasa 

disebut dengan lurah merupakan orang yang mempunyai kekuasaan yang 
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sah menyangkut urusan desa (Antlov dan Cederroth, 2001:108). Melalui 

kekuasaan yang dimiliki, kepala desa berpengaruh besar terhadap warga 

masyarakatnya. Biasanya mereka adalah sosok yang disegani atau 

dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakatnya. 

Kepala desa sebagai pemegang jabatan tertinggi di desa memiliki 

tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi. Seorang kepala desa haruslah 

mampu memimpin masyarakatnya agar menjadi lebih baik. Tugasnya 

bukan hanya menyelenggarakan pemerintahan desa tetapi juga 

menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. 

Berbagai peran yang dimiliki oleh kepala desa harus dijalankan 

sebagai mana mestinya. Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu 

yang penting bagi struktur sosial masyarakatnya (Soekanto, 2006:213). 

Sebagai kepala desa memiliki peranan penting dalam memimpin 

masyarakatnya. Peran kepala desa meliputi pelayanan terhadap masyarakat 

serta melindungi masyarakat dari segala bentuk ketidakadilan. 

Pentingnya jabatan kepala desa memberikan makna tersendiri bagi 

masyarakatnya. Kepala desa yang terpilih adalah orang-orang tertentu 

yang berpengaruh besar terhadap desa. Proses pemilihan kepala desa 

sudah dilakukan melalui pemilihan secara langsung. Warga bebas 

mencalonkan diri atau pun memilih siapa yang mereka harapkan untuk 

menjadi seorang kepala desa tentunya melalui prosedur yang harus 

dipenuhi. 
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Desa Karangsari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten 

Purbalingga merupakan suatu kawasan pedesaan yang mudah terjangkau, 

terbuka atas segala akses modernisasi. Baik dari letak geografis yang 

relatif dekat dengan perkotaan serta heterogenitas masyarakatnya, 

walaupun sebagian besar masyarakatnya masih bergerak di sektor 

pertanian. Berbagai pengaruh perubahan sosial telah masuk dan diterima 

oleh masyarakatnya. Dalam hal pendidikan, masyarakat di desa Karangsari 

sudah sadar akan pentingnya pendidikan. Masyarakat tidak hanya cukup 

lulusan sekolah dasar saja namun mereka banyak yang bersekolah pada 

tingkat lanjutan bahkan hingga perguruan tinggi. Dengan tingginya tingkat 

pendidikan dalam masyarakat diharapkan masyarakat akan sadar serta 

lebih kritis dalam menghadapi masalah yang ada dalam lingkungan sekitar 

atau masyarakat secara luas tak terkecuali dalam menanggapi masalah 

kepemimpinan di desa. 

Berkaitan dengan pemerintahan desa khususnya tentang kepala 

desa, desa ini telah mengikuti tata cara sesuai dengan yang telah dilakukan 

oleh pemerintah. Dalam pemilihan kepala desa mereka telah menggunakan 

sistem pemerintahan yang demokratis, yakni pemerintahan yang berasal 

dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Setiap warga masyarakat 

memiliki hak yang sama untuk memilih serta dipilih menjadi kepala desa. 

Berdasarkan konsep demokrasi tersebut desa Karangsari memang 

telah menetapkan sistem demokrasi. Namun, pada kenyataannya jabatan 

kepala desa Karangsari tidak lepas dari keluarga manten kepala desa. 
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Mulai dari kepala desa yang terdahulu hingga yang sedang menjabat. 

Manten memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya pemerintahan 

desa. Secara struktur desa Karangsari telah menjalankan sistem demokrasi, 

namun secara budaya sistem pemerintahannya masih dipengaruhi oleh 

suatu sistem kerabat. Jabatan kepala desa seolah diwariskan kepada 

keluarga kepala desa. Adanya anggapan bahwa merekalah sosok yang 

memiliki kharismatik untuk menjadi pemimpin. Ada kalanya seorang yang 

menjadi kepala desa hanya untuk melanggengkan kekuasaan semata tanpa 

melihat kemampuan yang dimilikinya. 

Jabatan kepala desa juga sering dilatarbelakangi oleh motif 

ekonomi. Umumnya mereka yang menjabat sebagai kepala desa memiliki 

gaji setiap bulan serta bengkok  yang berupa tanah sawah yang cukup luas. 

Tanah tersebut dapat memberikan penghasilan yang cukup dalam 

memenuhi kebutuhannya. Kondisi yang demikian seolah menandakan 

bahwa kepala desa dapat menjadi tuan tanah di desa karena tanah bengkok 

ini biasanya tidak digarap sendiri melainkan dijual sebagai tanah garapan. 

Jabatan sebagai kepala desa merupakan suatu jabatan yang 

dianggap memiliki prestice tersendiri. Orang menganggap bahwa hanya 

orang-orang tertentu yang dapat menjadi kepala desa. Misalnya saja orang 

yang memiliki keluarga besar, kekayaan, dan kemampuan untuk 

memimpin. Dalam hal kepemimpinan seseorang harus memiliki kharisma 

yang dapat mempengaruhi keputusannya terhadap orang lain. Selain itu 

keluarga juga memiliki peran penting dalam kepemimpinan desa. Semakin 
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besar jumlah keluarga maka semakin besar pula kesempatan untuk 

menjadi kepala desa. 

Seluruh desa di Kecamatan Karangmoncol menggunakan tata cara 

pemilihan langsung dalam pemilihan kepala desa. Para calon kepala desa 

biasanya muncul dari berbagai golongan, baik dari usia yang terbilang 

masih muda maupuan yang sudah cukup berpengalaman dalam dunia 

politik. Warga desanya bebas untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala 

desa. Oleh karenanya warganya pun bebas menentukan siapa yang akan 

menjadi kepala desa. Dari berbagai desa yang ada di Kecamatan 

Karangmoncol umumnya memiliki kepala desa yang bukan hanya dari 

satu keluarga saja. Bahkan di desa lain banyak orang-orang baru yang 

mencalonkan diri sebagai kepala desa dan akhirnya dipilih menjadi kepala 

desa. Kenyataan yang ada di desa lain adalah munculnya kepala desa baru 

yang masih berusia muda bahkan tidak memiliki hubungan kekeluargaan 

dengan manten kepala desa sebelumnya bertolak belakang dengan desa 

Karangsari yang memiliki silsilah kepala desa tersendiri. Kepala desa 

umumnya dijabat oleh seseorang yang masih memiliki hubungan 

kekeluargaan dengan manten kepala desa. 

Kenyataan yang ada dalam pemerintahan desa tentang jabatan 

kepala desa di desa Karangsari tidak dapat mempengaruhi masyarakatnya. 

Semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat nyatanya tidak dapat 

mempengaruhi kokohnya kekuasaan keluarga manten. Dengan bekal 

pendidikan yang cukup masyarakat seharusnya mampu menjadi pemimpin 
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di desa. Namun dalam pemilihan kepala desa yang dilaksanakan tanggal 

10 Februari 2013 kemarin hanya jago tunggal yaitu adik dari manten. 

Keadaan yang demikian eratkaitannya dengan budaya Jawa dimana 

pernah disebutkan (Salim, 2007:62) “di Indonesia, birokrasi sangat 

ditentukan oleh kebudayaan etnis dominan (Jawa)”. Birokrasi merupakan 

agen perubahan yang biasanya dianut oleh orang Barat. Semua prosedur 

baik wewenang maupun kekuasaan dilaksanakan berdasarkan rasionalitas 

semata. Di Indonesia khususnya di Jawa sangat dipengaruhi oleh budaya 

Jawa. 

Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang 

lain. Bagaimana posisi kepala desa ini dapat memberikan pengaruh 

terhadap masyarakatnya. Suseno (1985:99) mengatakan “kekuasaan 

muncul dalam bentuk yang beraneka ragam, misalnya sebagai kekuasaan 

orang tua, karismatik, politik, fisik, financial, intelektual, tergantung dari 

dasar empirisnya”. Sebagian besar beranggapan jabatan penting atau 

tertinggi dari pemerintahan baik di tingkat pusat maupun desa merupakan 

usaha untuk memperoleh kekuasaan. Bentuknya tentu beragam, seperti 

yang terjadi di desa Karangsari sebagi upaya untuk mempertahankan 

kekuasaan. Selain itu juga ada upaya-upaya tertentu dalam keluarga kepala 

desa untuk mempertahankan kepemimpinannya. Jabatan kepala desa ini 

biasanya dipengaruhi oleh keluarganya sendiri dimana jabatan kepala desa 

tersebut juga pernah dijabat oleh keluarga sebelumnya. Kondisi inilah 

yang memunculkan berbagai reaksi dalam masyarakat di desa Karangsari. 
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Berdasarkan uraian tersebut latar belakang di atas, maka peneliti 

akan melakukan penelitian dengan judul “Peran Manten (Mantan 

Kepala Desa) dalam Kepemimpinan Desa (Studi Kasus di Desa 

Karangsari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)”. 

 

B. Rumusan Permasalahan 

Dari uraian latar belakang di atas, maka muncul permasalahan 

yang akan di jawab yaitu : 

1. Bagaimana posisi manten dalam relasi kepemimpinan di Desa 

Karangsari? 

2. Bagaimana cara manten dalam mempengaruhi kebijakan dan 

kepemimpinan di Desa Karangsari? 

3. Bagaimana dampaknya terhadap kekuasaan dan kepemimpinan di 

Desa Karangsari? 

 

C. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui posisi manten dalam relasi kepemimpinan di Desa 

Karangsari. 

2. Mengetahui cara manten dalam mempengaruhi kebijakan dan 

kepemimpinan di Desa Karangsari. 
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3. Mengetahui dampak terhadap kekuasaan dan kepemimpinan di Desa 

Karangsari. 

 

D. Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 

berkaitan dengan sosialisasi dan sratategi politik dalam 

melanggengkan kekuasaan. 

b. Menambah wawasan pada masyarakat tentang budaya politik. 

c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa 

yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai strategi 

melanggengkan kekuasaan. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat menjawab masalah mengenai pola dan 

strategi sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan keluarga 

kepala desa. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Peran (Role) 

Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat 

dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi 

(Soekanto, 2006:213). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 
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peran adalah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh manten kepala 

desa dalam pemerintahan desa serta peran manten dalam 

mempengaruhi keluarganya. Peran yang sangat besar adalah 

melibatkan keluarga dalam pemerintahan desa. Keterlibatan keluarga 

dalam pemerintahan desa merupakan peran besar yang dilakukan oleh 

manten dalam mempertahankan kekuasaannya sehingga mereka dapat 

mengendalikan jalannya pemerintahan desa. 

2. Manten  

Manten  adalah mantan kepala desa atau seseorang yang telah 

habis masa jabatannya sebagai kepala desa. Manten dalam penelitian 

ini adalah manten yang masih memiliki hubungan dengan 

kepemimpinan di desa serta memiliki hubungan dengan kepala desa 

yang sedang menjabat. Manten kepala desa yang masih sangat 

berperan dalam kepemimpinan di desa ini berusia sekitar 58 tahun, ia 

menjabat sebagai kepala desa selama 2 periode. Manten ini masih aktif 

dalam pemerintahan desa dengan mengikuti berbagai kegiatan di desa. 

Selain itu manten juga merupakan kakak dari kepala desa yang sedang 

menjabat sekarang ini. 

3. Keluarga Kepala Desa 

Keluarga dipandang sebagai sesuatu yang mutlak dan 

menentukan, dan merupakan lembaga sosial inti. (Haviland, 1985:74). 

Keluarga dibagi menjadi dua yaitu keluarga inti (Nuclear family) yang 

terdiri dai ayah, ibu, dan anak serta keluarga luas (Extended family) 
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yang merupakan kumpulan keluarga inti, yang saling berhubungan 

karena sedarah, dan hidup bersama. Keluarga dalam penelitian ini 

adalah mereka yang memiliki hubungan dengan manten serta kepala 

desa. Hubungan yang dimiliki manten dengan kepala desa adalah 

kakak dan adik. Selain itu ada juga keluarga yang terlibat dalam 

pemerintahan desa yang tidak lain adalah keponakan dari manten serta 

kepala desa. Keluarga kepala desa ini pada dasarnya adalah keluarga 

yang memiliki hubungan dengan kepemimpinan desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 12  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka  

1. Kajian Tentang Pola Kekuasaan Desa 

Laswell dan Kaplan (dalam Endraswara, 2006:178) mengatakan 

bahwa kekuasaan adalah kemampuan pelaku untuk memperoleh tingkah 

laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku lain sesuai 

dengan keinginan yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan yang melekat 

dalam suatu kepemimpinan erat kaitannya dengan  budaya Jawa. Budaya 

Jawa dianggap yang paling dominan dalam perjalanan politik di Indonesia. 

Menurut Anderson (dalam Gaffar, 2006:106), konsep kekuasaan 

Jawa berbeda dengan konsep kekuasaan Barat. Bagi masyarakat Jawa, 

kekuasaan pada dasarnya bersifat konkret, sumbernya konstan, sumbernya 

homogen, dan tidak berkaitan dengan soal legitimasi. Sedangkan pada 

kekuasaan Barat bersifat abstrak dan berasal dari berbagai macam sumber 

seperti uang, harta kekayaan, fisik, kedudukan, asal-usul, dan lain 

sebagainya. 

Suseno (1985) mengungkapkan bahwa paham kekuasaan Jawa 

lebih kepada memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Dalam paham 

kekuasaan Jawa tertanam motovasi-motivasi bagi penguasa untuk 
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berusaha menjadi seorang penguasa yang baik, dan yang mempertahankan 

negaranya. 

Ketidaksamaan kekuasaan yang dimiliki oleh manusia dapat 

mengakibatkan stratifikasi politik (Philipus dan Aini, 2004:110). Hal 

tersebut terjadi karena beberapa faktor : 

a. minat pada politik 

b. pengetahuan dan pengalaman politik 

c. kecakapan dan sumber daya politik 

d. partisipasi politik 

e. kedudukan politik 

f. kekuasaan politik 

Bagi mereka yang memiliki faktor-faktor tersebut lebih berpeluang 

dalam pembuat kebijakan pemerintah. Sedangkan mereka yang tidak 

mempunyai faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang lebih kecil 

dalam pemerintahan. Adanya kekuasaan tersebut memunculkan adanya 

kaum berpengaruh. Kaum berpengaruh merupakan individu-individu yang 

berpengaruh tidak langsung atau implikasi yang kuat. Mereka memiliki 

pengaruh yang besar terhadap jalannya pemerintahan serta berpengaruh 

terhadap posisi atau kedudukan seseorang. Biasanya mereka terdiri dari 

para birokrat tingkat tinggi, tuan tanah besar, pemimpin-pemimpin 

kelompok kepentingan, konsultan resmi, atau mereka yang membentuk 

opini massa. 
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Adanya kekuasaan yang dimiliki para pemimpin akan 

menimbulkan suatu yang dinamakan dengan budaya politik. Politik ialah 

salah satu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai tekhnik 

menjalankan kekuasaan-kekuasaan. Budaya politik (political culture) 

memiliki berbagai makna. Chilcoce (2007:153) mengemukakan tentang 

berbagai makna budaya politik menurut beberapa ahli. Misalnya saja yang 

dikemukakan oleh Gabriel Almond yang memandang bahwa budaya 

politik merupakan seluruh sistem politik terutama yang merujuk pada 

adanya suatu tindakan. 

Samuel Beer dan Adam Ulam juga berpendapat bahwa pola 

tersebut terdiri dari gagasan dan tradisi tentang kewenangan. Ahli lain 

yaitu Sidney Verba juga mengungkapkan bahwa budaya politik 

merupakan orientasi dari seluruh anggota dari seluruh sistem politik. Pola 

ini bersifat kognitif, melibatkan perasaan tentang politik, atau bersifat 

evaluasi, melibatkan penilaian tentang politik. Kegiatan politik ini 

tersalurkan dari generasi ke generasi melalui berbagai institusi, 

komunikasi dan sosialisasi seperti keluarga, sekolah, dan tempat kerja. 

Gaffar (2006:118) mengemukakan bahwa budaya politik 

merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam 

sebuah masyarakat. Melalui sosialisasi politik, individu dalam negara akan 

menerima norma, sistem keyakinan, dan nilai-nilai dari generasi 

sebelumnya. Sosialisasi ini dapat dilakukan dalam beberapa tahap dan 
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melalui bermacam-macam agen, seperti keluarga, saudara, teman 

sepermainan maupun media tertentu. 

Proses pembentukan budaya politik dilakukan melalui apa yang 

disebut dengan sosialisasi politik, yaitu proses penerusan atau pewarisan 

nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya (Gaffar, 2006:102). 

Pewarisan dari generasi ke generasi berikutnya melalui berbagai media, 

seperti keluarga, sanak saudara, kelompok bermain. Agen-agen tersebut 

biasa disebut dengan agent dari sosialisasi politik. 

Berbagai institusi untuk mengembangkan budaya politik ini salah 

satunya dapat terjadi melalui institusi keluarga. Keluarga dapat dikatakan 

sebagai agen pertama yang sangat menentukan pola pembentukan nilai 

politik bagi seorang individu. Melalui keluarga inilah kita dikenalkan 

tentang segala sesuatu yang terutama telah dilakukan oleh orang tua kita. 

Misalnya saja seorang yang terlahir dalam keluarga kepala desa maka ada 

kecenderungan untuk memberikan pendidikan ataupun ajaran untuk 

menciptakan anaknya menjadi seperti orang tuanya untuk menjadi seorang 

kepala desa. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia memiliki budaya 

tersendiri dalam berpolitik. Untuk membicarakan budaya politik di 

Indonesia memiliki titik-tolak yaitu adanya budaya yang dominan. Budaya 

yang dominan ini berasal dari kelompok etnis yang dominan pula yaitu 

etnis Jawa (Gaffar, 2006:106). Etnis ini sangat mempengaruhi sikap, 

perilaku, dan orientasi politik kalangan elit politik di Indonesia. 
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Berbagai kajian tentang adanya kekuasaan para elit pemerintahan 

khususnya di desa telah dilakukan sebelumnya. Hal ini tampak dalam 

berbagai sudut pandang, mulai dari yang menyoroti bagaimana posisi 

orang yang berkuasa dalam elit pemerintahan desa serta pengaruh 

pemimpin dalam menetapkan kebijakan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Setyawati dan Amin (2011) tentang 

Dinamika Politik Kepemimpinan Kepala Desa Sontang mengungkapkan 

bagaimana dinamika politik yang terjadi di Sontang, Kecamatan Bonai 

Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Dalam pemerintahan desa orang 

yang paling bekuasa adalah kepala desa. Kepala desa memiliki keleluasaan 

yang sentralis dalam segala urusan berkaitan dengan pemerintahan desa. 

Adanya warisan Undang-Undang pada masa Orde Baru yang 

menghasilkan suatu tatanan yang bersifat sentralis. Dalam 

perkembangannya, pemerintahan sudah menganut suatu sistem 

pemerintahan yang demokratis. Suatu pemerintahan yang sentralis ini 

menghambat jalannya demokrasi dan demokrasi hanya menjadi suatu 

slogan atau impian semata. 

Tatanan pemerintahan demokrasi telah ditetapkan dalam 

pemerintahan desa. Peraturan tentang jabatan kepala desa telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur 

pemerintahan desa. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan secara 

substansi tentang masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dipilih 

secara langsung oleh masyarakat. Undang-Undang tersebut kemudian 
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digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengubah 

masa jabatan kepala desa menjadi 6 tahun tetapi tetap dipilih langsung 

oleh masyarakat. 

Adanya peraturan tentang pemerintahan desa yang dilaksanakan 

secara demokratis berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi di 

lapangan. Tepatnya di desa Sontang, Bonai Darussalam telah mengalami 

krisis kepemimpinan. Pelaksanaan kepemimpinan di desa Sontang masih 

terpengaruh oleh sistem pemerintahan yang sentralis. Kenyataannya 

dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut tidak 

dilaksanakan dalam pemerintahan desa di Sontang. Kepala desa Sontang 

telah menjabat selama 21 tahun dan tidak dilakukan pergantian kepala 

desa. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang. Aturan 

pemerintah dengan menggunakan sistem pemerintah yang demokratis 

seolah hanya sebuah peraturan saja tanpa ada tindakan untuk mematuhi. 

Tipe kepemimpinan ini terpengaruh sistem pemerintahan orde baru yang 

sentralis, dan tidak memiliki prosedur kelembagaan untuk mencapai 

kebijakan politik. 

Keadaaan yang menunjukkan adanya sentralisasi pemerintahan 

menimbulkan pengambilan keputusan yang sepihak oleh kepala desa. 

Berbagai aksi-reaksi mulai muncul dalam masyarakat. Tidak adanya 

musyawarah dengan masyarakat dalam pengambilan keputusan 

menyebabkan konflik dalam masyarakat. Misalnya saja mulai ada 
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golongan pro-kontra terhadap kepala desa. Hingga pada akhirnya ia 

mengundurkan diri sebagai kepala desa. 

Penelitian lain yang senada dilakukan Siti Nuraeni (2010) yang 

mengungkapkan bahwa lembaga pemerintahan desa membentuk suatu 

lembaga yang dinamakan dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) 

yang bertujuan sebagai sarana demokratisasi di desa dan difungsikan 

sebagai pengontrol kinerja kepala desa beserta perangkatnya dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun dalam pelaksanaannya 

jabatan ketua LMD dirangkap oleh kepala desa itu sendiri dan sekretaris 

LMD dipegang oleh sekretaris desa. Keanggotaan dalam LMD dipilih oleh 

kepala desa sendiri yang juga menjabat sebagai ketua LMD. Anggota 

LMD yang terpilih merupakan orang-orang atau kroni kepala desa agar 

dapat menjaga, memperkuat serta melanggengkan kekuasaan kepala desa. 

LMD hanya sebagai “lembaga konspirasi”, bukan sebagai lembaga 

kontrol. Adanya jabatan rangkap inilah yang dapat mengabaikan 

kepentingan politik rakyat dan tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi 

dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh sebab itu kepala 

desa sebagai kepala pemerintahan dan sebagai ketua LMD sebagai pusat 

kekuasaan di desa. 

Adanya kondisi yang demikian maka muncul suatu lembaga yang 

menjadi pertimbangan dalam pemerintahan desa. Seperti yang kita ketahui 

bahwa pemerintah desa kekuasaan tertinggi adalah kepala desa, namun 

tetap berada dibawah pengawasan BPD (Badan Perwakilan Desa). 
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Hubungan para elit pemerintahan desa ini memiliki pengaruh dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Adanya pengawasan kinerja 

pemerintahan desa dibawah pengawasan BPD sering menimbulkan konflik 

antara elit pemerintahan desa. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa 

posisi tertinggi di desa adalah kepala desa. Nuraeni mengatakan (2010:8) 

kepala desa menjaga jarak dengan BPD karena BPD dianggap sebagai 

“monster” yang setiap saat dapat mematikannya. Hubungan kekuasaan 

inilah yang menimbulkan konflik dan hubungan menjadi tidak harmonis. 

Hubungan kekuasaan antara elit pemerintahan desa ini 

menunjukkan bahwa betapa pentingnya suatu kekuasaan dalam 

menjalankan suatu pemerintahan. Melalui kekuasaan seseorang dapat 

menjalankan apa yang mereka kehendaki kepada orang lain. Adanya BPD 

di suatu pemerintahan desa dianggap dapat mengambil alih kekuasaan 

kepala desa. Kepala desa harus meminta persetujuan kepada BPD dalam 

setiap kegiatannya. 

  

2. Kajian Tentang Kepemimpinan dalam Budaya Jawa 

Untuk melaksanakan jalannya pemerintahan diperlukan adanya 

sosok pemimpin yang akan menjalankan kepemimpinannya. Definisi 

kepemimpinan memiliki banyak makna dari beberapa ahli antara lain yang 

diungkapkan oleh Hemhill dan Coon (dalam Said, 2007:11) 

kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin 
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aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai 

bersama. 

Konsep tentang ideologi kepemimpinan Jawa diungkapkan oleh 

Niels Mulder (dalam Antlov dan Cederroth, 2001). Mulder 

mengungkapkan dalam kosmologi Jawa, keluarga itu melebihi dunia 

moral yang diberi ciri saling memiliki kewajiban. Keluarga adalah sebuah 

dunia moral dengan jenjang kuat yang harus diarahkan oleh asas 

solidaritas dan tentu saja bukan oleh kesetaraan. Pelaksanaan dan 

pemahaman mengenai kekuasaan dan kepemimpinan Jawa-Indonesia lebih 

dekat dengan doktrin dinasti kerajaan dibandingkan dengan kekeluargaan, 

meskipun kita memperhitungkan berlakunya dimensi hierarkis yang kuat 

dan berfungsinya keluarga. 

Berbagai kajian tentang kepemimpinan Jawa sebelumnya sudah 

diungkapkan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ratih 

Dwi Cahyani yang mengkaji tentang Pemerintahan Sultan 

Hamengkubuwono II di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sosok 

Sultan dalam pemerintahan maupun kepemimpinan merupakan sosok 

pemimpin yang ideal bagi masyarakat Jawa. Seperti yang kita ketahui 

bahwa Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat merupakan pecahan dari 

Kerajaan Mataram yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi dengan 

gelarnya Sultan Hamengku Buwono (HB) I. Sultan HB I merupakan ayah 

dari RM.Sundoro. Sepeninggal ayahnya, RM Sundoropun dinobatkan 

menjadi Sultan dengan gelar Sultan Hamengku Buwono II. Mulai pada 2 
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April 1792 Sultan HB II memerintah Kasultanan Ngayogyakarta 

Hadiningrat dengan berbagai macam kebijakan. Jabatan Sultan ini 

diwariskan kepada keturunannya secara langsung, dengan demikian 

kekuasaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tidak akan lepas dari 

keluarga Sultan. 

Semasa pemerintahannya Sultan HB II berusaha untuk tidak 

bekerjasama dengan penjajah. Sultan HB II sadar bahwa perpecahan yang 

selama ini terjadi di kalangan raja-raja Jawa dan pengurangan daerah 

kekuasaan merupakan akibat lemahnya hegemoni seorang raja akibat dari 

adanya kontrak politik antara raja Jawa dengan penjajah. Untuk 

mempertahankan kekuasaannya, Sultan HB II memperkuat militer 

Kasultanan dan memperkuat identitas kasultanan dengan budayanya yang 

khas. Ini yang membedakan antara pemerintahan Sultan HB I dengan 

pemerintahan Sultan HB II. Pemerintahan pada masa Sultan HB I 

berkonsentrasi pada pembangunan Kraton dan penataan pemerintahan. 

Sedangkan Sultan HB II menitikberatkan pada bidang sastra dan seni di 

mana semasa selama Sultan HB II memerintah telah menghasilkan banyak 

karya sastra dan seni yang dapat dinikmati sampai pada saat ini. 

Berakhirnya pemerintahan Sultan HB II disebabkan oleh sikap Raden 

Ronggo yang menolak permintaan pemerintah kolonial untuk 

menyerahkan kayu jati pada pemerintah kolonial yang akhirnya Raden 

Ronggopun dianggap memberontak oleh penjajah. Sultan HB II 

menganggap bahwa seorang raja merupakan penguasa dari semua yang 
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terdapat di wilayah kekuasaannya. Apabila Sultan HB II mudah untuk 

bekerjasama dengan Pemerintah Kolonial, maka secara tidak langsung 

berarti memudahkan Pemerintah Belanda untuk dapat menguasai 

Kasultanan Yogyakarta melalui pemerintahannya. Akibat dari peristiwa ini 

Sultan HB II bersedia turun tahta namun tetap tinggal di kraton dan 

tahtanya digantikan oleh putranya. 

Hal tersebut menunjukan bahwa tahta kepemimpinan dalam 

masyarakat Jawa diwariskan secara turun temurun. Tahta kepemimpinan 

memiliki kekuasaan penuh atas wilayah yang dimilikinya. Oleh karena itu, 

masyarakat wajib tunduk serta mengikuti segala kebijakan yang dibuat 

oleh pemimpin tanpa adanya penolakan. Masyarakat Jawa memiliki 

pandangan bahwa apa yang diucapkan oleh raja adalah perintah tanpa ada 

yang bisa menolak. 

Penelitian lain dilakukan oleh Fadhilah (2010) dengan judul Etika 

Sosial Jawa dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan dan Sikap Politik 

Masyarakat Jawa. Tulisan ini berisi tentang bagaimana etika ataupun 

moral masyarakat Jawa dalam kesehariannya terutama tentang pandangan 

hidup atau falsafah orang Jawa. 

Orang Jawa memiliki pandangan hidup tersendiri dalam 

kehidupannya dimana etika ataupun moral sangat dijunjung tinggi. Orang 

Jawa memiliki etika sosial yang meliputi aspek estimologi, kosmologi, dan 

aksiologi. Aspek estimologi Jawa adalah pemahaman konsep tentang 

orang Jawa dan etika Jawa. Aspek kosmologi Jawa meliputi pandangan 
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masyarakat Jawa terhadap dunia dan alam sekitarnya. Sedangkan aspek 

aksiologi merupakan pandangan moral Jawa yang meliputi nilai-nilai baik 

dalam sikap lahir dan sikap batin masyarakat Jawa. Ketiga aspek tersebut 

merupakan satu kesatuan yang perlu dijaga dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara agar dapat berjalan secara harmonis, selaras, 

dan seimbang. Aspek-aspek tersebut merupakan unsur-unsur etika sosial 

Jawa yang berpengaruh terhadap tipe kepemimpinan dan sikap politik 

masyarakat Jawa. 

Tulisan yang serupa juga dikemukakan oleh Luc Maurer (dalam 

Antlov dan Cederroth, 2001) menyebutkan tentang birokrasi desa. Jabatan 

kepala desa yang ada di pedesaan Jawa dimonopoli oleh keluarga mantan 

lurah atau kepala desa. Ia juga menyebutkan bahwa nepotisme tersebar 

luas di pedesaan Jawa. Praktek kewarisan dan juga munculnya “dinasti 

lokal” pada birokrat desa yang memonopoli berbagai kedudukan dalam 

urusan pengelolaan masyarakat. 

Jabatan-jabatan penting di desa biasanya dipegang oleh orang-

orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan kepala desa. Misalnya 

saja jabatan sekretaris desa yang dijabat oleh adik dari kepala desa itu 

sendiri serta jabatan penting lain di desa. Hal ini menunjukkan adanya 

monopoli yang dilakukan oleh satu keluarga tertentu. Jabatan tersebut 

bukan hanya berhenti pada masa itu saja, tetapi juga mewariskannya 

terhadap anaknya ataupun keluarga yang lainnya. Inilah yang disebut 

dengan munculnya “dinasti lokal”. 
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Sistem pemerintahan yang sentralis ini berawal dari pengaruh 

sistem pemerintahan kolonial, dimana pemerintahan memiliki kedudukan 

yang sangat penting untuk mempengaruhi masyarakat yang lain. Jabatan di 

desa dilandasi atas motif ekonomi dimana jabatan tersebut berpeluang 

untuk menguasai kepemilikan tanah di desa. Semakin banyak keluarga 

yang menduduki jabatan di pemerintahan desa maka semakin besar pula 

kekayaan yang dimiliki oleh keluarga mereka. 

Dapat kita katakan bahwa hal yang demikian itu pemerintahan desa 

menjadi sebuah “perusahaan keluarga”. Motif utama dengan adanya 

perusahaan keluarga ini adalah untuk mendatangkan lebih banyak uang. 

Semakin mereka berkuasa pada pemerintahan desa, maka semakin kuat 

posisi mereka di desa. 

Kajian lain tentang pemerintahan desa dikemukakan oleh Husken 

(1998), dalam tulisannya yang berjudul “Kekuasaan Lokal dan Perjuangan 

Antarfaksi : Arena Politik dalam Sejarah Desa”. Dalam tulisannya ini, ia 

menggambarkan bagaimana terjadinya pertempuran politik desa di 

Gondosari. Kepala desa merupakan suatu alat untuk memperkaya diri 

beserta keluarganya. Masa jabatan yang tidak ditentukan mengakibatkan 

monopoli terhadap kekuasaan desa. Melalui tanah bengkok yang dijadikan 

sebagai upah atau gaji kepala desa dapat menjamin kehidupan kepala desa 

beserta keluarganya untuk jangka waktu yang lama. 

Untuk memperkuat kekuasaan seorang kepala desa melibatkan 

keluarganya dalam pemerintahan desa, seperti menjadi carik atau bahkan 
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yang lainnya. Semakin banyak keluarga yang memiliki jabatan di desa 

maka semakin memupuk kekayaan serta kekuasaan di desa tersebut. Hal 

ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkokoh posisi keluarganya di 

desa. Dengan melibatkan keluarga dalam pemerintahan desa berarti bahwa 

segala hal yang berurusan dengan administrasi desa semakin mudah. 

Namun seiring dengan berkembangnya jaman masa jabatan kepala desa 

mulai dibatasi serta munculnya pendatang baru yang mulai memunculkan 

perlawanan sengit terhadap penguasa lama. 

Kepala desa ini biasanya menggunakan kekuasaannya dalam 

mendapatkan upah tenaga kerja yang biasa mereka namakan dengan istilah 

“mangan wong”, artinya hidup dari tenaga dan keringat orang lain, berupa 

upeti atau semacam pajak untuk kepala desa. Cara seperti ini banyak 

dipengaruhi oleh kehidupan kolonial yang berlangsung pada masa itu. 

Motif dari kekuasaan yang dilakukan oleh kepala desa sebagian besar 

adalah motif untuk kehidupan ekonomi semata. 

Beberapa pustaka yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini 

memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu bagaimana 

seseorang mempertahankan kedudukannya sebagai sarana untuk 

mempertahankan kekuasaannya. Melalui kekuasan yang dimiliki seorang 

kepala desa dapat memberikan pengaruh ataupun melaksanakan 

keinginannya terhadap orang lain. Motif yang melatar belakangi 

pelanggengan kekuasaan itu biasanya adalah karena adanya faktor 

ekonomi yang dominan. 
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Akan tetapi, penelitian yang akan dilakukan ini memiliki 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan 

mengungkapkan bagaimana pewarisan kekuasaan pada masyarakat desa 

khususnya di desa Karangsari melalui jabatan kepala desa. Orang yang 

paling berpengaruh dalam jabatan kepala desa ini adalah manten kepala 

desa itu sendiri. Manten kepala desa inilah yang mempengaruhi bagaimana 

posisi kepala desa dalam pemerintahan desa. Seperti yang kita ketahui 

bahwa sebagian karangan yang di atas tersebut masih dipengaruhi oleh 

pemerintahan kolonial, sedangkan kondisi yang sekarang ini adalah 

masyarakat desa yang memiliki sikap terbuka terhadap hal yang baru serta 

pemerintahan yang demokratis. 

 

B. Landasan Teori 

Untuk menganalisis tentang adanya peran manten dalam 

kepemimpinan dan pemerintahan desa dapat kita gunakan tentang 

analisisnya Gramsci yang dikenal dengan konsep dominasi. Patria dan 

Arief (2003:115) mengemukakan bahwa hegemoni dalam bahasa Yunani 

disebut ”eugemonia” yang diterapkan untuk menunjukan adanya dominasi 

posisi. Dominasi menunjukan adanya sebuah kepemimpinan yang 

terintegrasi dalam ”pemimpin”. 

Lenin (dalam Patria dan Arief) mengatakan bahwa dominasi adalah 

peran kepemimpinan teoritis yang kemudian secara konkret 
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dimanifestasikan dan diartikulasikan dalam sebuah partai pelopor. 

Dominasi menurutnya lebih kepada persoalan kepemimpinan. 

Gramsci juga berpendapat bahwa supremasi sebuah kelompok 

mewujudkan diri dalam dua cara, sebagai ”dominasi” dan sebagai 

”kepemimpinan intelektual dan moral”. Di satu pihak sebuah kelompok 

sosial mendominasi kelompok-kelompok oposisi  untuk menundukkan 

mereka, di lain pihak kelompok sosial memimpin kelompok-kelompok 

kerabat dan sekutu mereka. Sebuah kelompok sosial dapat bahkan harus 

menerapkan ”kepemimpinan” sebelum memenangkan kekuasaan 

pemerintahan (kepemimpinan merupakan sarat utama untuk 

memenangkan kekuasaan). Kelompok tersebut kemudian menjadi 

dominan ketika ia dapat mempraktekkan kekuasaan, tapi bahkan bila dia 

memegang kekuasaan penuh ditangannya dia masih harus ”memimpin” 

juga. 

Pernyataan di atas menunjukan adanya kesatuan konsep 

kepemimpinan (direction) dan dominasi (dominance). Hubungan kedua 

konsep ini memunculkan adanya tiga hal. Pertama, dominasi dijalankan 

atas seluruh musuh, dan kepemimpinan dilakukan kepada segenap sekutu-

sekutu. Kedua, kepemimpinan adalah suatu prakondisi untuk menaklukan 

aparatur negara, atau dalam pengertian sempit kekuasaan pemerintahan. 

Ketiga, sekali kekuasaan dapat dicapai, dua aspek ini, baik pengarahan 

ataupun dominasi terus berlanjut. 
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Penelitian ini sesuai dengan konsep dominasi Gramsci tentang 

adanya kelompok-kelompok yang dominan. Keterkaitan dengan penelitian 

ini adalah bagaimana pemerintahan desa ini dijalankan dengan adanya 

kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di desa. Dalam pemerintahannya 

pemerintahan desa berupaya untuk mempertahankan kekuasaan yang 

dimilikinya. Pemerintahan cenderung didominasi oleh kelompok-

kelompok tertentu yang ingin mempertahankan kekuasaannya. 

Pemerintahan desa memiliki jabatan yang penting dalam menjalankan 

kekuasaan di desa, oleh karenanya keluarga kepala desa berupaya untuk 

mempertahankan kekuasaannya. 

Strategi yang digunakan dalam upaya pemerintahan desa ini 

memanfaatkan manten dalam upaya kepemimpinan kepala desa. Meskipun 

seorang manten tidak berkerja lagi namun masih tetap memiliki pengaruh 

yang besar terhadap jalannya pemerintahan. Ia melibatkan beberapa 

anggota keluarganya untuk terlibat dalam pemerintahan desa. Hal ini 

menunjukan adanya keinginan untuk mempertahankan status-quo pada 

keluarga kepala desa, yang berarti bahwa dalam pemerintahan desa di 

dominasi oleh kelompok-kelompok tertentu.  
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C. KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka berpikir melanggengkan kekuasaan keluarga kepala 
desa 

 

Berdasarkan kerangka berpikir diatas dapat diuraikan sebagai 

berikut. Dalam lembaga pemerintahan desa jabatan tertinggi adalah kepala 

desa. Seorang kepala desa setelah habis masa jabatannya kemudian disebut 

dengan manten kepala desa. Manten kepala desa ini berusaha untuk 

melestarikan kekuasaan dan kepemimpinannya di desa. Melalui peran 

serta adanya budaya politik yang dilakukan oleh manten kepala desa ini 

berusaha untuk mempertahankan status-quo yang dimilikinya melalui 

Lembaga Pemerintahan Desa 

Manten kepala desa 

Peran manten kepala 
desa 

Konsep kekuasaan 
dan kepemimpinan 
dalam budaya Jawa 

Konsep Dominasi  

Mempertahankan status-qou 

Pelanggengan kekuasaan 
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keluarga. Misalnya melibatkan anggota keluarga seperti istri, anak, atau 

bahkan adiknya dalam pemerintahan desa. Usaha untuk mempertahankan 

status-quo  ini menjadi suatu tindakan untuk melanggengkan kekuasaan 

pemerintahan desa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan untuk mengkaji tentang Pola dan 

Strategi Kekuasaan Keluarga Kepala Desa Karangsari adalah metode 

penelitian kualitatif. Moleong (2005:6) mensintetiskan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

dan motivasi, tindakan. Penggunaan metode penelitian ini disesuaikan dengan 

tujuan pokok penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan, memahami, dan 

mengungkap secara komperhensif tentang “Peran Manten (Mantan Kepala 

Desa) dalam Kepemimpinan Desa (Studi Kasus di Desa Karangsari 

Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)”. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Studi kasus. Studi kasus 

adalah penelitian mendalam atau intensif tentang latar belakang keadaan saat 

ini, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga 

atau masyarakat (Suryabrata, 2002:22). Penelitian ini menggunakan studi 

kasus karena peneliti akan mengungkap secara mandalam tentang peran 

manten dalam kepemimpinan desa yang meliputi relasi manten dalam politik 

di desa Karangsari, pengaruhnya dalam kepemimpinan di desa serta respon 

masyarakat terhadap manten kepala desa.  
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah di Desa 

Karangsari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Desa 

Karangsari ini merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan 

Karangmoncol, dimana sistem pemilihan kepala desanya sudah menggunakan 

pemilihan secara langsung dan masyarakat memiliki hak yang sama dalam 

pemilihan kepala desa. Namun jabatan kepala desa masih saja dipegang oleh 

keluarga manten kepala desa. Sedangkan di desa-desa yang lain sudah tidak 

ada dominasi dalam jabatan kepala desa bahkan mulai muncul jago-jago baru 

yang bahkan tergolong masih muda dan tidak memiliki hubungan keluarga 

dengan manten. 

 

C. Fokus Penelitian 

Penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah peran manten 

kepala desa dalam upaya melanggengkan kekuasaan keluarga kepala desa 

Karangsari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.  

 

D. Sumber Dan Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian ini dikaji dari beberapa sumber, antara 

lain adalah: 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan informan.  
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a. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala desa beserta keluarga 

manten kepala desa Karangsari yang berusaha untuk mempertahankan 

status-quo nya. Keluarga manten yang dimaksud adalah manten kepala 

desa itu sendiri beserta istri, anak dan adik dari manten kepala desa 

tersebut. 

Subjek penelitian selama pelaksanaan penelitian terkumpul 4 orang 

yang termasuk keluarga manten. Subjek penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pemilihan 4 

orang ini berdasarkan alasan yaitu mampu memberikan informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Selain itu juga 4 orang ini memang anggota 

keluarga yang memiliki hubungan dengan kepemimpinan di desa. Berikut 

daftar subjek dalam penelitian ini: 

Tabel 1. Daftar Subyek Penelitian 

No. Nama Jenis 
Kelamin 

Usia 
(tahun) 

Hubungan 
keluarga 
dengan manten 

1. Nurrochim Yudhadiharja L 58 Manten 
2. Sri Murwati P 55 Istri manten 
3. Rochmani L 56 Adik manten 
4. Agil Kusumasari P 29 Anak manten 
Sumber : pengolahan data primer Maret 2013 
 

Berdasarkan tabel di atas, subjek penelitian berjumlah empat 

orang. Empat orang dalam keluarga ini merupakan sosok yang 

berpengaruh dalam kepemimpinan di desa. Meskipun anak dari manten ini 

tidak menjadi kepala desa namun jabatannya sebagai anggota DPR di 

kabupaten Purbalingga juga berpengaruh terhadap posisi manten dalam 



34 
 

 
 

kemimpinan di desa. Melalui subjek penelitian ini dapat diketahui 

bagaimana relasi manten dalam kepemimpinan serta jalannya 

pemerintahan di desa Karangsari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten 

Purbalingga. 

b. Informan penelitian 

Informan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari masyarakat desa 

Karangsari, yang termasuk di dalamnya adalah para perangkat desa, tokoh 

masyarakat, perwakilan dari masyarakat desa serta BPD selaku pengawas 

kinerja kepala desa. Secara terperinci, informan dalam penelitian ini 

berjumlah enam orang. Enam orang ini terdiri dari dua orang perangkat, 

tokoh masyarakat, anggota masyarakat dan dua anggota BPD. Enam orang 

ini sudah mampu memberikan gambaran tentang relasi politik manten di 

desa. Selain itu, enam orang ini juga memiliki kedekatan dengan manten 

dan masih memiliki hubungan saudara dengan manten sehingga dapat 

diperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti. Daftar informan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian 

No. Nama Jenis 
Kelamin 

Usia 
(tahun) Keterangan 

1. Purwadi  L 48 Perangkat desa 
2. Yuli Handayani P 32 Perangkat desa 
3. Nuryadiharja L 72 Tokoh masyarakat 
4. Sumarti  P 43 Masyarakat 
5. Muhail L 34 Anggota BPD 
6. Hardoyo L 58 Anggota BPD 
Sumber : pengolahan data primer Maret 2013 
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Berdasarkan tabel di atas, informan yang berasal dari perangkat 

desa yaitu Purwadi dan Yuli Handayani merupakan perangkat yang cukup 

dekat dengan manten kepala desa. Informan yang bernama Yuli 

Handayani juga memiliki hubungan keluarga dengan manten kepala desa, 

sehingga melalui informan ini diperoleh data tentang hubungan 

kekerabatan manten dengan perangkat serta pengaruh manten dalam 

pemerintahan desa. Informan yang berasal dari tokoh masyarakat juga 

sangat penting karena dari informan ini diperoleh data tentang kepala desa 

yang pernah menjabat serta apa respon masyarakat dalam menanggapi 

jabatan kepala desa. Informan yang selanjutnya adalah yang berasal dari 

anggota BPD, melalui informan ini dapat diperoleh data tentang 

bagaimana kinerja manten sebagai ketua BPD. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data tambahan yang berupa informasi untuk 

melengkapi data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari dokumen-

dokumen yang ada di desa. Selain itu juga dapat digunakan skripsi, buku-

buku yang relevan tentang pelanggengan kekuasaan kepala desa. Selain itu 

data sekunder juga dapat diperoleh dari foto-foto tentang kegiatan manten 

kepala desa yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan desa. 
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E. Teknik Pengambilan Data 

1. Observasi 

Observasi dapat juga dikatakan sebagai pengamatan. Teknik 

pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian 

mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan 

sebenarnya (Moleong, 2005:174). Observasi dapat dilakukan dengan cara 

mengamati sikap para perangkat desa maupun masyarakat desa terhadap 

kepala desa maupun keluarga manten kepala desa dalam kurun waktu 

tertentu. Observasi ini dilakukan untuk mengungkap bagaimana peran 

manten dalam kepemimpinan desa di desa Karangsari. 

Hal-hal yang peneliti observasi diantaranya sebagai berikut: 

a. Kondisi sosial masyarakat desa Karangsari 

b. Kemampuan kepala desa dalam pemerintahan desa di desa Karangsari 

c. Sikap manten kepala desa terhadap pemerintahan desa di desa 

Karangsari 

Dalam penelitian ini dilakukan dua tahap observasi, yaitu: 

a. Observasi Tahap Awal 

Tahapan observasi awal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

memperoleh gambaran atau informasi yang dapat digunakan sebagai 

landasan observasi selanjutnya. Observasi ini dilakukan dengan cara 

mengamati berbagai hal yang menjadi fokus penelitian. 

Observasi awal dimulai pada tanggal 27 Februari 2013 sampai 

dengan 4 Maret 2013 diawali dengan memberikan surat ijin penelitian 



37 
 

 
 

kepada kepala desa. Observasi dilakukan dengan mengamati kinerja 

kepala desa, serta gambaran umum masyarakat desa seperti tingkat 

pendidikan dan mata pencaharian. 

Tahapan awal dalam observasi ini dilakukan dengan cara 

pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti serta 

melakukan pengamatan serta pendokumentasian. Untuk membantu 

peneliti dalam memperoleh data digunakan peralatan seperti buku 

catatan yang digunakan untuk mencatat hasil pengamatan serta kamera 

yang digunakan untuk mendokumentasikan hal-hal yang berhubungan 

dengan penelitian. 

b. Observasi Tahap Lanjut 

Observasi tahap lanjut adalah observasi yang dilakukan dengan 

melakukan penyempurnaan terhadap data awal yang telah diperoleh. 

Persiapan yang dilakukan dalam observasi tahap lanjut sama dengan 

observasi awal. Namun dalam tahap ini data yang gali lebih mendalam 

dari tahap observasi awal. Observasi pada tahap lanjut ini dilaksanakan 

pada tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data 

yang yang dilakukan dengan maksud tertentu (Moleong, 2005:186). 

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara terbuka yaitu 

wawancara yang dilakukan secara terbuka, akrab dan penuh kekeluargaan. 

Untuk memperoleh data agar sesuai dengan pokok permasalahan yang 
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diajukan maka dalam wawancara digunakan pedoman wawancara yang 

memuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang terkait. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan cara wawancara mendalam, karena peneliti mengungkap 

berbagai informasi tentang peran manten dalam kepemimpinan di desa. 

Peneliti dapat mengetahui mengapa jabatan kepala desa selama ini 

didominasi oleh keluarga manten kepala desa tersebut serta bagaimana 

respon masyarakat terhadap kondisi yang demikian. 

Wawancara dilakukan dengan manten kepala desa yaitu Nurrochim 

Yudhadiharja beserta keluarganya pada tanggal 6 Maret sampai dengan 11 

Maret 2013. Wawancara dilakukan dengan keluarga manten ketika mereka 

memiliki waktu senggang yaitu setelah mereka selesai bertugas. Hal ini 

bertujuan agar tidak mengganggu mereka dalam beraktivitas karena 

mereka merupakan orang yang sibuk. 

Wawancara dengan perangkat desa dan anggota BPD dilaksanakan 

pada tanggal 11 Maret sampai dengan 20 Maret 2013 di balai desa 

Karangsari sekitar pukul 09.00-12.00. Wawancara juga dilakukan di 

rumah perangkat desa antara pukul 16.00-17.00. Anggota BPD yang 

diwawancarai hanya bisa ditemui ketika berada di balai desa saja. 

Wawancara dengan tokoh masyarakat dilakukan pada tanggal 21 

Maret sampai dengan 24 Maret 2013. Wawancara dengan tokoh 

masyarakat dilakukan dengan mendatangi rumahnya yaitu sekitar pukul 

18.30-20.00. 
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Pelaksanaan wawancara dalam penelitian ini memiliki beberapa 

kendala terutama ketika mewawancarai keluarga manten kepala desa. 

Kendala dalam mewawancarai keluarga manten kepala desa ini 

diantaranya adalah karena kesibukan mereka yaitu manten yang aktif 

mengikuti kegiatan dalam parpol, anak manten yang bekerja sebagai 

anggota DPR, serta istrinya yang memiliki pekerjaan sebagai rias 

pengantin yang waktunya tidak selalu tepat. Kesibukan mereka membuat 

peneliti harus menyesuaikan waktu dengan keluarga manten kepala desa 

yang jadwalnya tidak selalu sama dalam setiap harinya. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa data-data tentang kepala desa 

di desa Karangsari serta kegiatan yang dilakukan oleh manten ataupun 

keluarganya yang terkait dengan kegiatan dalam pemerintahan desa. Selain 

itu juga dokumen tentang profil desa Karangsari yang meliputi luas 

wilayah, tingkat pendidikan masyarakat serta mata pencaharian 

masyarakat desa Karangsari pada umumnya. Profil desa yang diperoleh 

dapat digunakan untuk menganalisis pola pikir masyarakat dalam 

menghadapi fenomena di desa tentunya yang berkaitan dengan 

pemerintahan desa. Pengambilan data ini dilakukan pada tanggal 25 Maret 

2013. 
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F. Teknik Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan salah satu bagian 

yang sangat penting dalam penelitian kualitatif yaitu mengetahui derajat 

kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti 

melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan 

menggunakan teknik yang tepat maka akan diperoleh hasil penelitian yang 

benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi. 

Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dalam 

penelitian ini adalah teknik triangulasi, yaitu teknik yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data untuk pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Teknik Triangulasi dapat dibedakan menjadi lima macam 

yang memanfaatkan sumber metode, penyelidik dan konsep (Moleong, 

2005:330). 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dan data-data hasil wawancara 

dengan keluarga kepala desa, perangkat desa, anggota BPD serta tokoh 

masyarakat. Berdasarkan pengamatan diperoleh data tentang kinerja 

kepala desa yang cukup baik yang memang berdasarkan kemampuan yang 

dimilikinya. Hasil wawancara dengan manten menunjukkan bahwa 

memang kepala desa yang sekarang memiliki kemampuan yang mumpuni, 

pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangannya sendiri tanpa ada 

pengaruh dari manten. Hasil ini kemudian peneliti bandingkan dengan 

hasil wawancara dengan perangkat desa yang bernama Yuli Handayani. 

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam setiap pengambilan 
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keputusan, kepala desa meminta pertimbangan kepada manten kepala 

desa. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. Hasil wawancara dengan perangkat desa 

tentang pemilihan kepala desa yang sudah sesuai prosedur. Dalam 

pencalonan kepala desa beberapa tahun yang lalu sempat ada calon di luar 

keluarga kepala desa, namun mereka tetap memilih karena memang calon 

yang dari keluarga tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam 

memimpin. Pertanyaan yang sama tentang pencalonan kepala desa peneliti 

tanyakan kembali kepada Purwadi (48 tahun) diperoleh data bahwa kepala 

desa yang terpilih karena memang memiliki keluarga besar di desa serta 

kemempuannya secara ekonomi dibandingkan dengan calon yang lain. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. Penelitian tentang 

peranan manten dalam pemerintahan desa menunjukkan bahwa 

masyarakat secara umum yaitu jabatan kepala desa sudah sejak lama 

hanya pada satu keluarga saja. Kemudian data yang diperoleh berdasarkan 

wawancara dengan perangkat desa yaitu Purwadi bahwa tata cara 

pencalonan kepala desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

4. Membandingkan keadaan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang lain. Hasil wawancara dengan istri manten tentang 

motivasinya menjadi kepala desa yaitu karena keinginannya sendiri. Data 

tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dengan tokoh 
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masyarakat yang mengatakan bahwa motivasinya adalah karena kehendak 

manten yang memang sudah tidak dapat mencalonkan diri lagi sebagai 

kepala desa. Data tersebut berbeda dengan data yang diperoleh dari 

informan. Peneliti kemudian menguji keabsahan data tersebut dengan 

melakukan wawancara dengan perangkat desa yang bernama Purwadi. 

Data yang diperoleh menunjukan bahwa memang motivasi istri manten 

menjadi kepala desa adalah karena kehendak manten serta ada motif 

ekonomi yang melatarbelakanginya. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berdekatan. Hasil wawancara dengan manten diperoleh data tentang 

kegiatannya di desa yaitu sebagai ketua BPD serta adanya perangkat desa 

yang merupakan adik serta keponakan manten. Berbeda dengan peraturan 

daerah Kabupaten Purbalingga Nomor:6 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa Bab III 

tentang persyaratan Calon Perangkat Desa (j) dijelaskan bahwa perangkat 

desa tidak mempunyai hubungan dengan kepala desa atau anggota BPD 

baik secara vertikal maupun secara horizontal sampai derajat pertama. Hal 

ini menunjukkan bahwa adanya dominasi dalam pemerintahan di desa. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data 

yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kata-kata, perilaku yang tidak 
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dituangkan dalam bentuk bilangan melainkan dalam bentuk kualitatif. Adapun 

cara-cara kerja analisis yang digunakan adalah model analisis interaktif.  

Menurut Miles dan Huberman (1999) tahap analisis data adalah 

sebagai berikut:  

1. Pengumpulan data  

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Pengumpulan data 

dilakukan mulai tanggal 27 Februari sampai dengan 25 Maret 2013. 

Contoh adalah data tentang kegiatan yang dilakukan oleh manten setelah 

habis masa jabatannya sebagai kepala desa. Data diperoleh dari hasil 

wawancara dengan perangkat desa pada tanggal 12 Maret 2013 adalah 

strategi kekuasaan yang dilakukan oleh keluarga manten untuk 

mempertahankan status quo.  Berdasarkan wawancara yang dilakukan 

dengan Purwadi (48 tahun) mengungkapkan bahwa kepala desa yang 

menjabat di Karangsari berasal dari keluarga manten. Mulai dari ayahnya 

yang bernama Sunarja hingga istri dan adiknya menjabat sebagai kepala 

desa. Dalam pemerintahan desa juga terdapat keluarga yang lain yaitu 

keponakannya yang menjadi perangkat desa dengan jabatan sebagai kaur 

umum. Meskipun ada calon di luar keluarganya namun yang terpilih tetap 

saja yang dari keluarga manten. Penguasaannya terhadap pemerintahan 

desa terwujud dengan kegiatan yang dilakukan setelah habis masa 

jabatannya sebagai kepala desa yaitu sebagai Sekjen di partai demokrat. 

Kegiatan dalam partai demokrat merupakan suatu kegiatan yang cukup 
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penting, ini kaitannya dengan jabatan anaknya yang menjadi anggota 

dewan di Kabupaten Purbalingga yang merupakan usungan dari partai 

tersebut. Selain itu manten kini terlibat dalam kepemimpinan di desa 

Karangsari dengan menjadi ketua BPD.  

2. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan. 

Dalam reduksi data, data kemudian digolongkan, diarahkan, serta diambil 

yang terkait dengan penelitian untuk mempertajam hasil pengamatan serta 

mempermudah peneliti dalam penelitian. 

Data yang diperoleh dari wawancara akan peneliti pisahkan antara 

yang dapat mendukung penelitian serta yang tidak. Data yang direduksi 

adalah data yang berkaitan dengan bentuk kekuasaan yang dilakukan 

manten dalam pemerintahan desa. Data yang tidak berkaitan akan 

diabaikan yaitu tentang kegiatan manten yang menjadi Sekjen di partai 

Demokrat serta anaknya yang juga menjadi anggota dewan usungan partai 

yang sama. Berdasarkan pengumpulan data di atas data yang telah 

direduksi yaitu bentuk kekeuasaan yang dilakukan oleh keluarga manten 

adalah menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan desa. 

Jabatan penting yang dimaksud adalah dengan menjadi kepala desa 

dimulai dari ayahnya, kemudian manten serta istri dan adiknya. Selain itu 

juga adanya jabatan kaur umum yang dipegang oleh keponakannya. 
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Bentuk kekuasaan yang lebih berpengaruh lagi adalah sekarang manten 

menjadi ketua BPD.  

3. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan informasi yang tersusun berupa berita 

yang sistematis. Dan dari sajian data memungkinkan untuk mengadakan 

pengambilan kesimpulan. Data yang disajikan adalah setelah data 

direduksi. 

Data yang diperoleh kaitannya dengan bentuk kekuasaan yang 

dilakukan oleh keluarga manten dalam pemerintahan desa adalah adanya 

dominasi jabatan yang dilakukan oleh keluarga manten. Jabatan penting 

dalam pemerintahan desa seperti kepala desa, ketua BPD bahkan hingga 

kaur umum dijabat oleh keluarga manten. Seperti yang diungkapkan oleh 

Gramsci bahwa supremasi sebuah kelompok mewujudkan diri dalam dua 

cara, sebagai dominasi dan sebagai kepemimpinan intelektual moral. Di 

satu pihak sebuah kelompok sosial mendominasi kelompok-kelompok 

oposisi  untuk menundukkan mereka, di lain pihak kelompok sosial 

memimpin kelompok-kelompok kerabat dan sekutu mereka. Konsep 

Gramsci tersebut diterapkan dalam pemerintahan desa dimana keluarga 

manten merupakan kelompok yang mendominasi jabatan-jabatan penting 

di desa. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dari analisis 

data. Dalam penarikan kesimpulan harus didasarkan pada reduksi data dan 
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sajian data. Jika dalam pengambilan kesimpulan terdapat kekurangan data 

dalam reduksi data, maka peneliti menggali kembali pada catatan-catatan 

di lapangan. Apabila dari catatan tidak ditemukan, maka peneliti kembali 

melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan. 

Contoh kesimpulan pada data diatas adalah bahwa untuk 

melancarkan kekuasaan dan kepemimpinan, manten melakukan berbagi 

cara yang diterima masyarakat, yaitu dengan adanya jabatan perangkat 

desa. Jabatan perangkat desa seperti kepala desa dan kaur umum yang 

dijabat oleh keluarga manten. Selain itu juga dengan adanya jabatan ketua 

BPD yang dijabat oleh manten itu sendiri. Masyarakat sebenarnya sadar 

akan hal ini tetapi mereka tidak mampu untuk bersaing dengan keluarga 

manten, sehingga kondisi seperti ini tetap bertahan dalam masyarakat. 

Alur analisis interaktif tersebut bila digambarkan dalam skema 

yaitu sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

Bagan 2. Skema analisis data model interaktif (Milles dan Huberman, 
1992:20) 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan dan 
Penafsiran 

Penyajian Data 
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Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait. Penelitian pertama dilakukan di lapangan yaitu 

dengan keluarga kepala desa di desa Karangsari dengan mengadakan 

wawancara serta pengamatan yang disebut dengan tahap pengumpulan 

data. Data kemudian disederhanakan dan diambil yang penting yang sesuai 

dengan penelitian. Setelah data dipilih yang sesuai dengan penelitian 

selanjutnya data dianalisis menggunakan konsep dominasi Gramsci 

penarikan kesimpulan penulis lakukan setelah data tersusun rapi dan 

sistematis disajikan dalam bentuk kalimat yang difokuskan pada kajian 

sosiologis mengenai dominasi keluarga manten kepala desa pada 

pemerintahan desa di desa Karangsari Kecamatan Karangmoncol 

Kabupaten Purbalingga. 

Kesimpulan dari data-data yang terkumpul dijadikan bahan untuk 

pembahasan tentang peranan manten dalam pemerintahan desa di desa 

Karangsari. Contohnya adalah adanya tingkat pendidikan masyarakat di 

desa Karangsari yang semakin tinggi namun mereka tidak melakukan 

suatu perubahan terhadap adanya dominasi yang dilakukan oleh manten. 

Sikap masyarakat yang demikian mengakibatkan peluang dari keluarga 

manten semakin besar sehingga bentuk kekuasaan yang mereka jalankan 

semakin luas. Dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan suatu 

bentuk dominasi kekuasaan para pemimpin dalam mempraktekkan 

kekuasaannya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Karangsari 

Desa Karangsari merupakan salah satu Desa yang ada di wilayah 

Kecamatan Karangmoncol yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten 

Purbalingga. Desa Karangsari memiliki luas wilayah sekitar 395,310 ha 

dengan akses ke Kecamatan sekitar 3 km dan akses menuju ke Kabupaten 

sekitar 22 km. Desa ini dapat diakses dengan mudah karena dapat dilalui 

dengan menggunakan alat transportasi darat serta didukung oleh fasilitas jalan 

yang memadai. 

Wilayah Desa yang cukup luas ini di sebelah utara berbatasan dengan 

Desa Baleraksa, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Pekiringan, di 

sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pengadegan, dan di  sebelah  

barat berbatasan dengan Kecamatan Kertanegara. Wilayah Desa Karangsari 

sebagian besar berupa tanah sawah yang luas wilayahnya sekitar 160 ha. 

Selain itu juga memiliki tanah kering 2,7 ha, serta tanah perkebunan yang 

mencapai 3,5 ha. Desa Karangsari juga memiliki tanah fasilitas umum yang 

cukup luas yaitu sekitar 2,7 ha. 

Tanah sawah yang dimiliki oleh Desa Karangsari merupakan sumber 

penghasilan yang utama bagi masyarakat karena sebagian besar penduduknya 

bekerja sebagai petani. Menjadi petani merupakan suatu pilihan karena 
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mereka tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan 

yang mereka sebut dengan pekerjaan wong kantoran. Mereka beranggapan 

bahwa pekerjaan petani tidak memerlukan pendidikan yang tinggi seperti 

SLTA maupan sarjana. Masyarakat di desa Karangsari usia 15 tahun ke atas 

berdasarkan pekerjaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Daftar pekerjaan masyarakat di desa Karangsari 
No. Nama pekerjaan Jumlah Prosentase 
1. Buruh tani  155 12.1 % 
2. Petani  502 39.3 % 
3. Karyawan swasta 383 30 % 
4. Pedagang  79 6.1 % 
5. TNI/POLRI 2 0.1 % 
6. PNS 15 1.2 % 
7. Pensiunan  15 1.2 % 
8. Sopir  12 0.9 % 
9. Lain-lain 112 8.8 % 

Jumlah 1275  
Sumber: Data Monografi Maret 2013 
 

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas pekerjaan penduduk di desa 

Karangsari adalah petani dengan prosentase sebesar 39.3 %. Meskipun 

masyarakatnya mayoritas sebagai petani tetapi mereka sadar akan pentingnya 

pendidikan. Banyak dari mereka yang menginginkan anaknya mendapatkan 

pekerjaan yang lebih baik dari orang tuanya. 

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat mulai sadar akan 

pentingnya pendidikan. Pendidikan diharapkan dapat mengubah nasib mereka 

agar tidak sama seperti orang tuanya yang umumnya hanya menjadi petani 

atau buruh tani. Generasi muda di Desa Karangsari banyak yang sudah 

mengenyam pendidikan SMP, SMA, atau bahkan perguruan tinggi. Berbeda 

dengan masyarakat pada zaman dulu yang cukup dengan lulus Sekolah Dasar 
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(SD). Tingkat pendidikan masyarakat di desa Karangsari usia 10 tahun ke atas 

dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Karangsari 
Tingkat pendidikan 2013 2012 2011 

Tidak/belum tamat sekolah dasar 943 945 985 
Tamat SD 338 343 343 
Tamat SLTP 322 310 310 
Tamat SLTA 212 206 206 
Tamat akademi/DIII 31 30 28 
Tamat sarjana 16 15 14 
Jumlah  1862 1849 1886 
Sumber: Data Monografi Maret 2013 

Tingkat pendidikan masyarakat desa Karangsari semakin tinggi yakni 

semakin banyaknya masyarakat yang mengenyam pendidikan SLTA bahkan 

hingga sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai sadar akan 

pentingnya pendidikan. Bahkan tak jarang dari mereka yang melaksanakan 

pendidikannya hingga ke luar kota. 

Sadar akan pentingnya pendidikan ini mengakibatkan masyarakat di 

Desa Karangsari menjadi masyarakat yang terbuka akan hal-hal baru. 

Berbagai perkembangan dan kemajuan zaman telah mereka terapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa 

Karangsari memiliki sikap yang terbuka terhadap dunia luar namun tetap 

menerapkan prinsip selektif. 

Berkaitan dengan pemerintahan desa, umumnya masyarakat memiliki 

sikap yang enggan. Mereka terkadang memiliki sikap yang acuh terhadap 

pemerintahan desa. Pemerintahan desa dianggap kurang penting dibandingkan 

dengan kesuksesan mereka dalam dunia kerja. Seharusnya seiring dengan 

semakin tingginya tingkat pendidikan dalam masyarakat diharapkan 
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masyarakat akan lebih kritis terhadap apa yang ada di sekitar mereka termasuk 

jalannya pemerintahan desa. 

 

B. Relasi Manten dalam Kepemimpinan di Desa Karangsari 

1. Profil Manten (Mantan Kepala Desa) 

Kepala desa merupakan jabatan yang tertinggi dalam pemerintahan 

desa. Sebagai kepala desa memiliki wewenang yang besar dalam 

menyelenggarakan pemerintahan desa. Dalam pelaksanaannya, seorang kepala 

desa dibantu oleh beberapa perangkat desa seperti kepala urusan, kepala desa, 

serta BPD. Mereka saling menjalin relasi dengan satu sama lain untuk 

terciptanya pemerintahan desa yang baik.  

Relasi merupakan suatu hubungan yang terjalin oleh seseorang dengan 

orang lain maupun seseorang dengan suatu lembaga. Dalam setiap relasi 

memiliki suatu hubungan yang terjalin dengan baik. Misalnya saja dalam 

pemerintahan desa, terdapat suatu relasi politik dalam pemerintahannya.  

Setiap pemerintahan pasti memiliki masa jabatan dalam kurun waktu 

tertentu. Seseorang yang menduduki masa jabatan ini akan habis dan 

kemudian mereka akan disebut dengan mantan. Dalam pemerintahan desa 

seorang kepala desa juga memiliki masa jabatan tertentu dan akan berhenti 

menduduki jabatan tersebut. Kepala desa yang sudah habis masa jabatannya 

ini biasanya disebut dengan manten (mantan kepala desa), khususnya di Desa 

Karangsari. 
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Desa Karangsari memiliki beberapa manten yang dikenal oleh 

masyarakat desa yaitu Sunarja, Nurrochim Yudhadiharja, dan Sri Murwati. 

Sepanjang pemerintahan desa di Karangsari telah terjadi pergantian kepala 

desa beberapa kali. Salah satu manten yang akan dikaji karena memiliki 

pengaruh yang besar terhadap pemerintahan desa adalah kepala desa pada 

tahun 1989-2007 yang bernama Nurrochim Yudhadiharja. Saat penelitian ini 

dilakukan sedang terjadi pergantian kepala desa yaitu dari istri manten ke adik 

manten. Pemilihan kepala desa yang baru dilakukan tanggal 10 Februari 2013, 

namun peralihan kekuasaan kepala desa yang sah adalah ketika pelantikan 

dilakukan yaitu tanggal 13 Maret 2013. 

Kepala desa merupakan bagian dalam perangkat desa, dimana di 

dalamnya terdiri dari kepala kesa, kepala dusun, kepala urusan, serta BPD 

sebagai badan otonom. Perangkat dalam pemerintahan desa memiliki 

pandangan tersendiri terhadap manten kepala desa. Manten memiliki jiwa 

kepemimpinan yang tinggi terbukti dengan adanya sikap dan kerjasama yang 

baik kepada para perangkat lain dalam disiplin kerja. Penerapan disiplin kerja 

ini memiliki pengaruh yang besar dalam pelaksanaan pemerintahan desa. 

Selain itu manten juga sangat respon terhadap para perangkat lain.  

Manten kepala desa ini menjabat sejak tahun 1989. Beliau berasal dari 

keluarga yang memang memiliki riwayat sebagai pemimpin di desa. Ayahnya 

juga merupakan seorang kepala desa di desa Karangsari. Tepat setelah habis 

masa jabatannya kemudian digantikan oleh manten tersebut.  
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Kemampuan yang dimiliki oleh seorang manten tidak lepas dari sosok 

kepala desa sebelumnya yaitu yang bernama Sunarja yang tidak lain adalah 

ayah kandungnya sendiri. Beliau juga memimpin di desa Karangsari cukup 

lama yaitu sekitar 25 tahun. Dapat dikatakan bahwa kemampuannya tidak 

lepas dari sosok ayahnya. Dalam sejarah pemerintahan di desa memang 

banyak orang yang mengatakan bahwa jabatan kepala desa selama ini hanya 

ada di keluarga tersebut. Terbukti dengan dimulai dari ayahnya kemudian 

manten itu sendiri, isterinya, dan yang sekarang menjabat adalah adiknya. 

Pendapat mengenai manten  ini dikemukakan oleh Purwadi (48 tahun) sebagai 

berikut: 

“Pak manten memiliki sikap yang sangat baik , dia sangat respon sama 
bawahannya. Bawahannya ya maksudnya perangkat desa yang lain. 
Dia mengajak kita untuk bekerja sama dalam menjalankan 
pemerintahan desa. Selain itu juga dia mengajarkan disiplin kerja 
kepada perangkat. Pokoknya ya semuanya baik, tujuannya baik, 
perangkatnya suruh pada disiplin (Purwadi, 48 tahun, perangkat desa, 
tanggal 11 Maret 2013).” 
 
Sikap yang ditunjukkan oleh manten dalam masa pemerintahannya 

memang sangat baik. Dia menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi para 

perangkatnya dengan membiasakan disiplin bekerja. Misalnya saja disiplin 

dalam berangkat ke kantor balai desa bagi para perangkat serta pembagian 

jadwal piket. Suasana yang diciptakan membuat para perangkat lebih nyaman 

dalam bekerja. 

Sosok manten bukan hanya berpengaruh dalam pemerintahan desa. 

Sebagai seorang ayah dia juga memiliki peran yang sangat penting dalam 

keluarganya. Salah satu anaknya yang mengikuti jejak dalam berpolitik adalah 
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anak ketiganya yang bernama Agil Kusumasari. Dia bekerja sebagai anggota 

DPR usungan partai Demokrat di Kabupaten Purbalingga. Keinginannya 

menjadi anggota dewan memang karena keinginannya sendiri, terbukti dari 

wawancara dengan Agil (29 tahun) sebagai berikut: 

“Saya jadi anggota DPR di Purbalingga ya karena keinginan saya 
sendiri. Memang bapak yang aktif di pemerintahan desa sering 
memberikan saran pada saya terutama yang berhubungan dengan 
jabatan saya di dewan. Saya mending jadi dewan daripada saya jadi 
kepala desa kaya bapak. Jaringannya kan lebih luas (Agil, 29 tahun 
wawancara pada tanggal 6 Maret 2013).” 
 
Pernyataan tersebut menunjukan bahwa pengaruh manten sangat besar 

dalam memotivasi anaknya. Meskipun bukan lingkup desa tetapi tetap saja 

manten menjadi sosok yang berpengaruh. Tanpa adanya jaringan yang 

sebelumnya telah dibangun oleh ayahnya sulit baginya untuk berhasil dalam 

pemilihan anggota dewan tersebut. 

2. Relasi Politik Manten dalam Pemerintahan Desa 

Manten ini memiliki kemampuan yang cukup baik dalam dunia 

perpolitikan di desa. Keinginannya untuk menjadi kepala desa berawal dari 

ayahnya yang menjabat sebagai kepala desa pada masa itu. Pada masa itu 

menjadi kepala desa merupakan suatu kehormatan yang sangat tinggi dalam 

masyarakat. Bukan hanya sebagai orang nomor satu di desa tetapi juga 

dianggap sebagai priyayi desa dimana tidak semua orang dapat memperoleh 

jabatan tersebut.  

Selama masa jabatannya beliau mendapatkan berbagai pengalaman 

berkaitan dengan pemerintahan desa. Pro dan kontra dalam masyarakat seolah 

menjadi pelengkap dalam pemerintahannya. Namun dengan kemampuan serta 
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keinginannnya untuk membangun desa Karangsari menyebabkan ia tetap 

bertahan pada posisinya. Kenyataan dalam masyarakat tersebut semakin 

membuatnya mengerti akan kondisi dalam masyarakat di desa Karangsari. 

Menjadi kepala desa bukanlah hal yang mudah. Seorang kepala desa 

harus menghadapi berbagai kondisi serta reaksi dalam masyarakat. Hal ini 

tidak sebanding dengan apa yang diterima oleh kepala desa. Sebagai kepala 

desa beliau hanya mendapatkan gaji berupa sawah bengkok. Tanah bengkok 

yang diterima ini seluas 8 Ha serta tunjangan yang diberikan setiap 3 bulan 

sekali atau yang dikenal dengan TPAPD. Tunjangan tersebut tidak cukup 

banyak jika dibandingkan dengan pengusaha yang tentunya lebih besar. 

Upah yang diterima selama menjadi kepala desa tidak sebanding jika 

dilihat dari bagaimana jabatan itu diperoleh. Meskipun dalam tingkat 

pemerintahan desa umumnya money politic menghiasi jalannya pemilihan 

kepala desa. Seiring dengan pelarangan terhadap adanya money politic 

biasanya dalam pemilihan ini akan diganti dalam bentuk yang lain. Misalnya 

saja dengan mangatasnamakan syukuran dan lain sebagainya. Kenyataan ini 

didukung oleh pernyataan manten (58 tahun) sebagai berikut: 

“...nyalon jadi kepala desa itu modalnya tidak sedikit mba..emang, 
bagi-bagi uang itu udah gak boleh,,tapi kan masyarakat mintanya 
dalam bentuk lain, misalnya anak-anak muda minta kaos tim sekalian 
bolanya. Lha itu kan butuh duit mba, modalnya gak 
sedikit..(Yudhadiharja, 58 tahun, manten, tanggal 6 Maret 2013)” 
 
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi 

seorang kepala desa juga menjadi pertimbangan dalam pencalonan. Menjadi 

kepala desa tidak cukup dengan modal kemampuan dalam bidang politik saja 
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tetapi juga memiliki kemampuan secara ekonomi. Sehingga bukan 

sembarangan orang yang menjadi kepala desa. 

Sebagai orang nomor satu di desa tentu saja disegani oleh banyak 

orang. Bahkan ia dapat dengan mudah melaksanakan keinginannya terhadap 

orang lain. Oleh karena itu terkadang memunculkan berbagai cara dalam 

memperoleh serta mempertahankan jabatan atau posisi tersebut. 

Manten memiliki keinginan yang cukup besar untuk dapat memimpin 

di desa Karangsari meskipun upah yang diterima hanya sebatas itu. Selama 18 

tahun memimpin bukanlah hal yang mudah. Namun ia memiliki keinginan 

untuk tetap mempertahankan kekuasaannya di  desa. Hal ini dibuktikan 

dengan pernyataan manten (58 tahun) sebagai berikut: 

“Saya menjadi lurah sudah lama, sekitar 18 tahun. Tapi saya sudah 
tidak bisa jadi lurah lagi karena aturannya memang begitu. Saya sudah 
dua periode jadi kepala desa di Karangsari. Jadi ya gantian buat yang 
lain. Saya menawari istri saya untuk jadi lurah dan dia mau jadi ya 
sudah (Yudhadiharja, 58 tahun, manten, tanggal 6 Maret 2013).” 
 

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa berhentinya sebagai seorang 

kepala desa karena memang sudah habis masa jabatannya. Namun ketika masa 

jabatan  tidak terbatas maka kekuasaan akan semakin kokoh dengan tetap 

menjadi seorang kepala desa. Menjadi seorang kepala desa memang bukanlah 

hal yang mudah, namun dengan apa yang diterima selama menjadi kepala desa 

sangat berpengaruh bagi kehidupan perekonomian dalam keluarga. Adanya 

tanah bengkok yang cukup luas dapat dimanfaatkan sebagai penghasilan 

keluarga. Sehingga motif ekonomi dalam jabatan kepala desa juga merupakan 

faktor yang mempengaruhi. 
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Menurut manten menjadi seorang kepala desa dibutuhkan suatu 

keberanian dan ketegasan sebagai seorang pemimpin. Kepala desa merupakan 

orang nomor satu di desa sehingga harus menjadi panutan bagi seluruh 

warganya. Ketegasan kepala desa menjadi hal yang paling penting dalam 

mengambil kebijakan di desa. Selain itu menjadi kepala desa juga harus 

memiliki kemampuan dalam berpolitik agar kekuasaannya dapat dijalankan 

secara penuh. Politik yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana cara 

memperoleh serta mempertahankan jabatan yang telah diperoleh yaitu sebagai 

kepala desa.  

Dalam pemerintahan desa manten memiliki relasi yang cukup baik. 

Pengaruhnya sangat besar dalam pemerintahan di desa Karangsari. Sebagai 

seorang yang berpengalaman dalam dunia perpolitikan di desa, kepala desa 

yang baru sering meminta pendapat kepada manten dalam mengambil 

keputusan. Sebagai bahan pertimbangan, pendapatnya lah yang sering 

digunakan pada akhirnya. Berakhirnya masa jabatan sebagai kepala desa 

bukan berarti manten tidak dapat menjalankan kekuasaannya di desa.  

Kemampuannya dalam dunia perpolitikan terbukti dengan masih 

aktifnya dalam kegiatan partai. Bukan hanya itu saja, untuk tetap 

mempertahankan kekuasaannya sebagai orang yang disegani di masyarakat, 

dia melibatkan anaknya untuk menjadi anggota DPR di Kabupaten 

Purbalingga. Meskipun jabatan ini tidak berkaitan dengan pemerintahan desa 

namun pengaruhnya dalam masyarakat cukup besar. Adanya kondisi yang 

demikian semakin mengukuhkan kekuasaan manten di desa. Tidak jarang 
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masyarakat meminta bantuan kepada anak manten ini dalam menyelesaikan 

masalahnya. Misalnya saja bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak 

mampu meminta bantuan untuk meringankan pengobatannya karena memang 

dia bergerak dalam bidang kesehatan. Kondisi yang demikian mengakibatkan 

masyarakat berhutang jasa kepada keluarga manten sehingga semakin mudah 

bagi keluarga manten untuk memperoleh simpati dari masyarakat. Kondisi 

demikian juga semakin menguatkan posisi keluarga manten ketika mereka 

mengikuti pencalonan kepala desa. 

Secara tidak langsung keadaan demikian merupakan suatu bentuk 

dominasi dari kekuasaan keluarga manten. Bukan hanya mendominasi jabatan 

di desa tetapi mereka juga melakukan suatu upaya untuk mempertahankan 

kekuasaannya tersebut. Secara tidak sadar sebenarnya masyarakat sedang 

dipengaruhi oleh keluarga manten untuk dapat memilihnya kembali ketika ada 

pencalonan. Kondisi yang sudah terbentuk dari awal dengan membuat 

masyarakat memiliki hutang budi terhadap keluarga tersebut dapat menjadikan 

upaya dalam memperkokoh posisinya di desa. 

Manten memiliki kemampuan untuk dapat mempengaruhi 

masyarakatnya. Setelah berhenti sebagai kepala desa beliau dipercaya untuk 

menjadi sekertaris jendral (Sekjen) sebuah partai politik yaitu demokrat. 

Jabatan ini dilandaskan pada kemampuannya sebagai seorang pemimpin yang 

dianggap sangat baik. Selain itu juga beliau menjabat sebagai ketua BPD di 

desa Karangsari. Sebagai ketua BPD yang merupakan badan penyeimbang 
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dalam pemerintahan desa tentunya memiliki  pengaruh dalam pengambilan 

kebijakan di desa. 

Jabatan ketua BPD dalam pemerintahan desa merupakan jabatan yang 

penting. BPD mempunyai wewenang diantaranya mambahas rancangan 

peraturan desa bersama kepala desa. Wewenang BPD yang tersebut 

menunjukan bagaimana relasi politik yang terjalin antara manten dan kepala 

desa yang merupakan adik dari manten. Kenyataan ini diperkuat oleh Purwadi 

(48 tahun) dengan pernyataan sebagai berikut: 

“…kepala desa yang sekarang ini ya adiknya pak manten yang 
namanya Pak Rochmani itu. Itu kan adiknya persis dari Pak Yudha. 
Kalo yang jadi Kaur umum yang namanya Yuli itu keponakannya. 
Anak dari adiknya Pak manten…(Purwadi, 48 tahun, perangkat desa, 
tanggal 11 Maret 2013)” 
 

Melihat wewenang BPD dalam pemerintahan desa seperti yang telah 

disebutkan jelas manten memiliki pengaruh yang besar terhadap pemerintahan 

desa. Meskipun jabatannya telah habis, manten tetap dapat menyalurkan 

keinginannya terhadat jalannya pemerintahan. Kebijakan maupun aturan desa 

yang dibuat merupakan pertimbangan dari kepala desa beserta BPD. Keadaan 

ini semakin mengokohkan kekuasaan keluarga kepala desa di masyarakat 

dengan menduduki jabatan-jabatan yang penting di desa. 

Kegiatan lain yang dilakukan oleh manten setelah habis masa 

jabatnnya sebagai kepala desa yang berkaitan dengan pemerintahan desa 

adalah terlibat dalam musyawarah antar desa (MAD). MAD merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan antar desa dengan tujuan untuk membicarakan 

masalah yang sedang dihadapi oleh desa-desa yang bersangkutan. Kegiatan 
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MAD ini misalnya saja membahas masalah tentang perbatasan desa, jalan, 

bahkan hingga tanah yang memberikan penghasilan kepada masyarakat di 

desa-desa yang bersangkutan. Manten ini mengikuti kegiatan MAD untuk 

mewakili desa Karangsari. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 

2013. 

Menjadi ketua BPD dalam pemerintahan desa merupakan jabatan yang 

penting di desa. Dalam pemerintahan desa, BPD memiliki fungsi serta peranan 

yang  sangat besar. Segala kebijakan atau aturan harus diketahui oleh BPD. 

Dengan jabatan manten sebagai ketua BPD tentunya segala kebijakan dalam 

pemerintahan desa dapat ditentukan olehnya.  

Bagi para perangkat desa, manten memiliki pengaruh yang cukup 

besar. Bukan hanya sebagai ketua BPD di desa tetapi dia dikenal sebagai 

sosok yang dapat membantu masyarakat dalam menghadapi kesulitan. Manten 

memberikan gambaran bagaimana cara berpolitik di desa sehingga dapat 

bertahan dan dapat mencapai apa yang diinginkan. Manten memberikan 

banyak masukan kepada para perangkat agar tetap menjadi sosok yang 

disegani di masyarakat. 

 

C. Pengaruh Manten terhadap Kebijakan dan Kepemimpinan di Desa 

Karangsari 

1. Profil Kepada Desa Karangsari 

Kepala desa merupakan jabatan tertinggi dalam pemerintahan desa. 

Dalam sejarah pemerintahan desa di desa Karangsari tidak banyak yang 
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mengetahui kepala desa yang pernah menjabat. Masyarakat secara umum 

hanya mengetahui kepala desa yang berasal dari keluarga manten kepala desa 

saja. Hanya beberapa tokoh masyarakat yang sudah sepuh yang mengetahui 

siapa yang pernah menjadi kepala desa di Karangsari. Kepala desa yang 

pernah menjabat diantaranya adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. Daftar Nama Kepala Desa Karangsari 

No. Nama Tanggal 
 Lahir Pendidikan Masa 

 Jabatan 
1. Sastrodiharjo - - - 
2. Dimyati - - - 
3. Sunardja - - 1964-1989 

(25 tahun) 
4. Nurrochim 

Yudhadiharja 
17 Januari 1955 SLTA 1989-2007 

(18 tahun) 
5. Sri Murwati 12 Mei 1958 SLTA 2007-2013 

(6 tahun) 
6. Rochmani, S.Sos 27 Agustus 1957 Sarjana 2013-2019 

(Sekarang) 
Sumber : pengolahan data primer Maret 2013 

Kepala desa Karangsari yang masih diingat dalam masyarakat hanya 

beberapa saja. Tidak semua masyarakat mengenal kepala desa tersebut. 

Kepala desa yang tidak diketahui masa jabatannya tersebut hanya diketahui 

oleh beberapa tokoh masyarakat yang sudah sepuh  yang memang masih 

mengingatnya. Kepala desa yang bernama Sastrodiharjo dan Dimyati 

merupakan kepala desa yang menjabat pada masa penjajahan Belanda. 

Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan tokoh masyarakat yang bernama 

Nuryadiharja (72 tahun) sebagai berikut: 
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“Jabatan kepala desa dari dulu ya hanya di keluarga manten saja. 
Seingat saya kepala desa di Karangsari bernama Sastrodiharjo, 
Dimyati, Sunardja, Yudha, Sri, dan Pak Rochman. Dari Pak Sunardja 
sampai Pak Rochman itu satu keluarga. Kalau yang namanya 
Sastrodiharjo dan Dimyati itu kepala desa pada zaman Belanda.” 

Perangkat desa yang ditemui disela-sela tugasnya di kantor 

mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang 

pernah menjabat sebagai kepala desa di Karangsari. Kepala desa yang mereka 

ketahui hanya dari Sunardja hingga Rochmani yang sekarang sedang 

menjabat. Dokumen tentang perangkat desa ini tidak dijumpai di desa karena 

alasan keuangan yang tidak mencukupi untuk melakukan pendokumentasian 

hal tersebut. Para perangkat desa ini terfokus pada kegiatan pemerintahan desa 

yang berhubungan dengan perekonomian masyarakat saja. Mereka tidak 

mementingkan pendokumentasian hal-hal seperti itu. Dokumen demikian 

sebenarnya dapat dijadikan sebagai alat bagi masyarakat untuk mengkaji suatu 

tatanan pemerintahan desa. Alasan lain menyebutkan bahwa kepala desa 

mereka adalah laki-laki jadi tidak berpikiran akan hal yang demikian. 

Karangsari memiliki beberapa kepala desa yang pernah menjabat. 

Seperti yang telah disebutkan di atas kepala desa yang bernama Sunardja 

adalah ayah dari manten dan kepala desa yang sedang menjabat saat ini. Masa 

jabatan beliau yaitu sekitar 25 tahun diawali pada tahun 1964-1989. Jabatan 

kepala desa selanjutnya yaitu Nurrochim Yudhadiharja yang merupakan anak 

dari kepala desa sebelumnya. Masa jabatannya cukup lama yaitu selama 18 

tahun (2 periode). Manten kepala desa sebelumnya meninggal pada periode 

kedua masa jabatan anaknya.  
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Jabatan kepala desa Nurrochim Yudhadiharja berakhir pada tahun 

2007 dan kemudian digantikan oleh istrinya sendiri yang bernama Sri 

Murwati. Masa jabatannya tidak terlalu lama yaitu hanya satu periode saja 

atau selama 6 tahun. Manten sudah tidak dapat mencalonkan diri lagi sebagai 

kepala desa sehingga dia mencalonkan istrinya untuk menjadi kepala desa. 

Karena memiliki kemampuan dalam kepemimpinan di desa masyarakat masih 

mempercayainya sebagai pemimpin di desa sehingga kepala desa terpilih 

kembali berasal dari keluarga manten. Selama pemerintahan di desa dia 

merupakan satu-satunya kepala desa perempuan di Karangsari. Kemampuan 

yang dimilikinya banyak terpengaruh oleh suaminya yang merupakan manten 

kepala desa di Karangsari. Ketika masa jabatannya berakhir, keluarga manten 

kepala desa ini masih tetap sebagai sosok pemimpin di desa. Terbukti dengan 

jabatan kepala desa yang dimenangkan oleh Rochmani yang merupakan anak 

dari kepala desa periode 1964-1989 dan juga merupakan adik dari manten. 

Keadaan demikian menunjukkan adanya penguasaan jabatan kepala desa oleh 

keluarga kepala desa itu sendiri. Selain kepala desa juga ada keluarga manten 

yang menjadi kepala desa. Berdasarkan kondisi tersebut dapat digambarkan 

melalui bagan kekerabatan sebagai berikut: 
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Bagan 3. Pohon Kekerabatan Keluarga Manten Kepala Desa di Karangsari 

Sumber: Pengolahan Data Primer Maret 2013 
 

Keterangan :  

Manten 1   : Sunardja  
Manten 2   : Nurrochim Yudhadiharja 
Manten 3   : Sri Murwati 
Kepala desa   : Rochmani 
Perangkat desa  : Yuli Handayani 

 
   : anggota keluarga yang menjadi perangkat desa 
 
   : anggota keluarga yang menjadi perangkat desa 
 
 
Motivasi keluarga manten dalam praktik kepemimpinan di desa juga 

dikarenakan adanya faktor ekonomi. Upah yang diterima sebagai kepala desa 

berupa tanah bengkok  yang cukup luas yaitu 8 Ha mampu memenuhi 

kebutuhan keluarga mereka. Selain itu letak tanah bengkok yang merupakan 

bagian tanah sawah yang paling subur di desa tentunya memberikan 

penghasilan yang cukup. Memang tanah sawah tersebut tidak diolah sendiri 

melainkan dijual atau yang dikenal dengan istilah jual tanah garapan. Tanah 

garapan inilah yang menghasilkan sumber ekonomi bagi keluarga. Dengan 

Manten 1 

Manten 3 Kepala 
desa  

Perangkat 
desa  

Manten 2 
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adanya tanah garapan ini mereka dapat mencari sumber penghasilan lain 

namun tetap memperoleh hasil dari sawah bengkok tersebut. Letak lahan yang 

berada di tempat yang paling subur ini dapat memberikan hasil yang maksimal 

dibandingkan dengan yang lainnya. Ini menjadi alasan mengapa sulit untuk 

melepaskan tanah bengkok yang luas kepada keluarga lain. Sehingga keluarga 

manten berusaha untuk mempertahankan sumber ekonomi tersebut. 

Sepengetahuan masyarakat umum adalah tidak adanya kepala desa 

yang berasal dari keluarga manten kepala desa. Mereka hanya mengatahui 

bahwa jabatan kepala desa dimulai dari ayah hingga anak-anaknya. Keadaan 

ini diperkuat dengan pernyataan dari Sumarti sebagai berikut: 

“Selama ini kepala desa ya tidak ada yang diluar keluarga manten. 
Mungkin dulu ada yang bukan dari keluarga itu, tapi saya tidak tahu. 
Masyarakat umum juga tahunya ya hanya dari keluarga pak manten 
saja. Lha wong dia itu manten yang paling berpengaruh kok di desa. 
Negosiasine pinter, berani berspekulasi juga. (Sumarti, 43 tahun, 
tanggal 22 Maret 2013).” 

 

Pernyatan dari orang tersebut menunjukan bahwa memang keluarga 

manten mendominasi pemerintahan di desa. Manten memiliki kemampuan 

yang baik dalam pemerintahan desa. Manten ini paling berpengaruh dalam 

pengambilan kebijakan di desa. Negosiasi serta spekulasi yang berani 

mengakibatkan manten ini sebagai sosok yang disegani dalam masyarakat. 

2. Cara Mempengaruhi Kebijakan dan Pengambilan Keputusan 

Kegiatan pemerintahan desa memiliki aturan tersendiri dalam 

pelaksanaannya. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh 
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kepala desa dengan dibantu beberapa perangkat desa serta BPD. Pengaruh 

BPD lebih besar dibandingkan perangkat desa dalam pemerintahan desa. BPD 

memiliki tugas sebagai badan penyeimbang serta pertimbangan dalam 

pemerintahan desa. Setiap aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala 

desa harus melalui BPD. Dengan demikian dalam pemerintahan desa 

kerjasama antara kepala desa dengan BPD sangat penting dalam menciptakan 

suatu kebijakan. 

BPD memiliki struktur yang terdiri dari ketua, sekretaris, serta 

anggota. Struktur ini yang paling berpengaruh adalah yang memiliki jabatan 

tertinggi yaitu ketua BPD. Ketua BPD di desa Karangsari dipegang oleh 

Nurrochim Yudhadiharja yang tidak lain adalah manten kepala desa di desa 

Karangsari. Jabatan ini jelas memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya 

pemerintahan desa. 

Kerjasama yang terjalin antara kepala desa dan BPD dapat 

berpengaruh terhadap penciptaan suatu kebijakan. Kebijakan merupakan suatu 

tindakan yang diambil dalam menghadapi suatu kondisi tertentu dalam 

masyarakat. Setiap desa memiliki kebijkan masing-masing sesuai dengan 

aturan yang ditetapkan pada masing-masing desa. Misalnya saja kebijakan 

dalam pengalokasian Anggaran Dana Desa (ADD), PNPM, serta aturan yang 

menyangkut tanah bengkok para perangkat. 

Pengaruh yang dilakukan oleh manten terhadap pemerintahan desa 

sangat besar. Pengaruh yang diberikan terhadap kebijakan pemerintahan desa 

dilakukan melalui perantara. Mengingat masa jabatannya sebagai kepala desa 
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yang telah usai, manten tidak dapat memberikan pengaruhnya secara 

langsung. Terutama ketika istrinya menjabat sebagai kepala desa. Ketika 

istrinya menjabat sebagai kepala desa, manten tidak terlibat secara langsung 

dalam pemerintahan desa. Manten fokus pada pemerintahan desa yang sedang 

dijalankan oleh istrinya. Manten banyak berpengaruh terhadapnya. Setiap 

keputusan atau pun kebijakan tertentu merupakan keputusan dari manten. 

Istrinya hanya sebatas menjalankan apa yang diperintahkan oleh manten. 

Misalnya saja dalam kebijakan tanah kas desa yang dilelang. Pengalaman 

istrinya dalam kegiatan seperti itu sangatlah kurang, tapi dengan terlibatnya 

manten dalam memberikan masukan serta pengaruh, istrinya ini dapat 

menjalankan kegiatan tersebut. Senada dengan yang diungkapkan oleh ibu 

Sumarti sebagai berikut: 

“Pak manten punya pengaruh yang besar di masyarakat, terutama 
waktu istrinya jadi kepala desa. Ibu Sri itu hanya sebagai alat wong 
Pak manten kan sudah tidak bisa nyalon jadi kades lagi. Karena dia 
sudah dua periode jadi ya yang disuruh jadi kepala desa istrinya saja. 
Padahal istrinya ya jadi kepala desa karena keinginan bapaknya 
(manten) itu. (Sumarti, 43 tahun, tanggal 21 Maret 2013)” 
 

Pengaruh yang diberikan oleh manten kepala desa adalah pengaruh 

yang tidak langsung atau melalui perantara. Perantara yang digunakan adalah 

istrinya sendiri. Manten memberikan keputusan-keputusan yang hendaknya 

diambil kepada istrinya. Habisnya masa jabatan serta memang sudah menjadi 

aturan ketika seseorang tidak boleh mencalonkan diri lagi sebagai kepala desa 

apabila sudah dua kali masa jabatan atau dua periode ini yang mengakibatkan 

manten tidak dapat mencalonkan diri sebagai kepala desa. Langkah yang 
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ditempuh adalah menjadikan istrinya sebagai kepala desa agar manten tetap 

dapat menjalankan pemerintahan desa. Masa jabatan istrinya juga telah habis, 

dan sekarang yang menjabat adalah adiknya sendiri yaitu Rochmani. 

Rochmani ini merupakan satu-satunya kepala desa yang tingkat 

pendidikannya tinggi yaitu dengan gelar sarjana. Kakaknya yang pernah 

menjadi kepala desa hanya lulusan SLTA saja. Masa jabatannya yang baru 

dimulai pada 13 Maret lalu belum begitu tampak pengaruh manten. Manten 

masih dapat memberikan pengaruhnya dalam pemerintahan desa. Setiap 

kebijkan yang dikeluarkan oleh desa harus melalui BPD. Dengan demikian 

kebijakan yang diciptakan oleh kepala desa harus melalui persetujuan manten.  

3. Cara Mengintervensi Kepemimpinan di Desa 

Kepemimpinan merupakan proses memengaruhi atau memberi contoh 

oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 

Kepemimpinan di desa berkaitan dengan bagaimana upaya pemimpin dalam 

hal ini kepala desa dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk manjalankan 

apa yang menjadi aturan serta kebijakannya. 

Manten memiliki pandangannya sendiri tentang beberapa kepala desa 

yang menjabat setelahnya. Kepala desa setelahnya yang tidak lain adalah 

istrinya sendiri dianggap memiliki kemampuan yang mumpuni. Terbukti 

dengan tidak adanya tindakan yang menghambat jalannya pemerintahan desa. 

Sebagai kepala desa perempuan satu-satunya menunjukkan bahwa istrinya 

merupakan orang yang pemberani karena dalam pemerintahan desa juga 

dibutuhkan suatu keberanian terutama dalam menghadapi masyarakatnya. 
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Keadaan tersebut terbukti dalam pernyataan manten (58 tahun) sebagai 

berikut: 

“Kepala desa perempuan kan masih jarang, apalagi di sini. Jadi ya 
kemampuan kepala desa setelah saya ya cukup baik, adanya kepala 
desa menunjukan kalo perempuan mulai berpartisipasi dalam 
pemerintahan terutama di desa. Kalo bicara kemampuan kepala desa 
setelah saya ya baik semua, mereka kan yang milih masyarakat berati 
kan mereka memang punya kemampuan yang baik sehingga mereka 
dapat dipercaya di masyarakat. (Yudhadiharja, 58 tahun, manten, 
tanggal 7 Maret 2013)” 
 

Kemampuan yang dimiliki oleh kepala desa memang cukup baik, 

mereka bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Keadaan yang 

sesungguhnya adalah tetap adanya pengaruh dari manten kepala desa yang 

merupakan sosok yang berpengaruh terhadap pemerintahan desa. Pengaruh 

yang besar terutama adalah kepada istrinya ketika menjabat sebagai kepala 

desa. Istrinya seolah hanya sebagai pelaksana atas perintah manten.  

Perangkat desa bukan hanya kepala desa saja namun terdiri dari kepala 

dusun, kepala urusan, dan sekretaris desa. Dalam pemilihan perangkat desa 

manten juga memiliki pengaruh yang besar. Terbukti dengan dipilihnya kepala 

urusan umum (kaur umum) yang merupakan keponakannya sendiri yang 

bernama Yuli Handayani. Jabatannya sebagai kaur umum tidak lepas dari 

pengaruh kepala desa pada saat itu. Kepala desa yang menjabat dalam 

pemilihan tersebut adalah istri manten yang bagaimana pun juga berusaha agar 

keponakannya tersebut yang terpilih. Motif yang melatar belakanginya juga 

karena motif ekonomi. Jabatan sebagai kaur umum ini dapat membantu 

perekonomian keluarganya. 
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Dalam pemerintahan desa sering dihadapkan pada suatu kondisi 

tertentu sehingga harus diambil suatu langkah tertentu.  Keputusan merupakan 

hasil akhir yang harus ditempuh dalam suatu kondisi tertentu. Pemerintahan 

desa seringkali dihadapkan pada suatu kondisi yang mengharuskan kepala 

desa untuk mengambil keputusan. Keputusan yang diambil tidak diambil 

begitu saja namun melalui berbagai pertimbangan yang disesuaikan dengan 

kondisi masyarakatnya. 

Dalam setiap keputusan yang berhubungan dengan pemerintahan desa, 

pemerintah memiliki BPD yang bertugas untuk membantu kepala desa dalam 

pemerintahan desa. Secara terperinci, wewenang BPD adalah sebagai berikut: 

1. Mambahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa 

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan 

peraturan kepala desa 

3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa 

4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa 

5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat 

6. Menyusun tata tertib BPD 

Melihat wewenang BPD seperti yang telah dituliskan di atas jelas 

seorang kepala desa tidak dapat memutuskan hal-hal yang bersangkutan 

dengan pemerintahan desa sendiri. Kepala desa harus melalui BPD dalam 

menghasilkan suatu keputusan. Dengan demikian jabatan manten sebagai 
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ketua BPD sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan desa. Seperti yang 

dikemukakan oleh perangkat desa sebagai berikut: 

“Yang namanya pemerintahan desa  ya kalo ngambil keputusan gak 
bisa langsung sendiri, apalagi yang berhubungan dengan kebijakan di 
desa. Kebijakan-kebijakan seperti itu ya tetap harus dipertimbangkan 
dengan BPD. Lha wong BPD nya saja pak manten ya jelas kalo kepala 
desa selalu memimta pertimbangan dari pak manten. (Purwadi, 48 
tahun, perangkat desa, tanggal 15 Maret 2013)” 
 
Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pengaruh manten dalam proses 

pengambilan keputusan sangat penting. Bahkan setiap permasalahan yang 

dihadapi desa harus diketahui oleh manten. Meskipun ketua BPD bukan  

merupakan jabatan yang tertinggi di desa namun peranannya hampir sama 

dengan kepala desa. Berkaitan dengan hal tersebut, Suseno (1985) 

mengungkapkan bahwa paham kekuasaan Jawa lebih kepada memaksakan 

kehendaknya kepada orang lain. Dalam paham kekuasaan Jawa tertanam 

motovasi-motivasi bagi penguasa untuk berusaha menjadi seorang penguasa 

yang baik, dan yang mempertahankan negaranya. Melalui jabatan ketua BPD, 

manten dapat melaksanakan apa yang dikehendakinya kepada orang-orang 

tertentu yang tentunya memiliki jabatan yang penting di desa. 

 

D. Dampak Pengaruh Manten terhadap Kekuasaan dan Kepemimpinan di 

Desa Karangsari 

1. Dominasi Manten 

Kekuasaan merupakan suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang 

lain untuk bertindak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi perintah. 

Bentuk kekuasaan bermacam-macam sesuai dengan kondisinya masing-
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masing. Dalam pemerintahan desa juga memiliki suatu kekuasaan yang 

dijalankan oleh kepala desa sebagai pemegang jabatan tertinggi di desa. 

Kepala desa Karangsari yang sekarang menjabat adalah Rochmani 

yang tidak lain merupakan anak dari lurah sebelumnya yang bernama 

Sunardja dan merupakan adik dari manten. Masa jabatnnya baru dimulai pada 

tanggal 13 Maret. Kepala desa yang sebelumnya seperti yang sudah dijelaskan 

di atas adalah istri dari manten  itu sendiri. Berbagai alasan berkaitan dengan 

pencalonannya sebagai kepala desa muncul di masyarakat. Berikut alasan 

kepala desa ini mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa pada 10 

Februari kemarin: 

“Saya nyalon jadi kepala desa ya karena keinginan saya sendiri. Kakak 
saya memang sebelumnya sudah jadi kepala desa di sini, tapi bukan 
karena itu terus saya ingin jadi lurah. Saya ini kan kerja di Pemkab 
Purbalingga sudah hampir selesai, hampir pensiun, jadi saya ya pengen 
menikmati masa tua saya tapi saya tidak mau menganggur, jadi saya 
coba nyalon jadi kepala desa” (Rochmani, 56 tahun, kepala desa, 
tanggal 10 Maret 2013). 
 
Kepala desa yang menjabat memang sebelumnya bekerja di Pemkab 

Purbalingga. Mendekati habis masa jabatannya, dia memilih menjadi kepala 

desa di Karangsari. Kepala desa ini memiliki kemampuan secara ekonomi 

yang cukup. Istrinya adalah seorang kepala sekolah di Sekolah Dasar. Menjadi 

kepala desa bukan lah hal yang mudah, terutama dalam menghadapi 

masyarakat yang bermacam-macam.  

Kepala desa ini memiliki pandangan sendiri terhadap jabatan kepala 

desa. Menjadi kepala desa merupakan suatu hal yang tidak mudah, namun dia 

berkeinginan untuk memimpin masyarakatnya dan menciptakan kesejahteraan 
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bagi masyarakatnya. Motif ekonomi tidak menjadi landasan utama dalam 

jabatannya sebagai kepala desa. Gaji yang diterima selama bekerja di Pemkab 

tidak sebanding dengan yang diterima sebagai kepala desa. Gaji kepala desa 

hanya berupa tanah bengkok yang luasnya mencapai 8 ha dan tunjangan dari 

pemerintah yang diberikan setiap bulan yang jumlahnya tidak seberapa, yaitu 

hanya sekitar Rp. 350.000,-. Keadaan ini juga didukung dengan adanya 

pemberian sebagian tanah bengkok kepada Madrasah Diniyah yang ada di 

desa Karangsari. 

Tindakan kepala desa dengan memberikan seperempat dari tanah 

bengkok kepada sekolah diniyah di Karangsari bukan merupakan pemberian 

begitu saja. Kondisi yang terbentuk dalam masyarakat adalah bagaimana 

kepala desa ini membentuk suatu pandangan bahwa dia adalah sosok yang 

dapat dijadikan sebagai pemimpin. Masyarakat mulai segan dengan kondisi 

demikian, yang memberikan kesan bahwa kepala desa ini memiliki sikap yang 

baik. Jika diteliti lebih lanjut, tindakan di atas dapat dijadikan sebagai upaya 

untuk mempertahankan kekuasaan. Ketika mereka mulai percaya dengan 

tindakan yang dilakukan oleh kepala desa maka akan lebih mudah untuk 

terpilih kembali dalam periode yang selanjutnya. Masyarakat tidak menyadari 

bahwa itu merupakan suatu bentuk dominasi kekuasaan oleh para pemilik 

kekuasaan. Mereka mengetahui hal tersebut hanya sebatas pada tindakan yang 

mulia dalam masyarakat. 

Kepala desa merupakan jabatan tertinggi di desa, namun dalam 

pelaksanaan pemerintahan desa kepala desa memiliki badan penyelenggara 
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pemerintah sebagai penyeimbang yaitu BPD. Posisi BPD ini merupakan posisi 

yang cukup penting di desa. Segala kebijakan yang diciptakan harus melalui 

BPD sebagai badan pengawas. Seperti yang kita ketahui bahwa jabatan ketua 

BPD dipegang oleh manten yang tidak lain adalah kakaknya sendiri tentu 

menunjukkan adanya kekuasaan dalam pemerintahan desa. Segala kebijakan 

dan keputusan yang tercipta berdasarkan kehendak manten dan kepala desa 

dengan berbagai pertimbangan tentunya. Namun tetap saja keluarga manten 

menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di desa. 

Relasi yang terjalin antara kepala desa dengan ketua BPD 

menunjukkan adanya pemegang jabatan penting dan tertinggi di desa adalah 

keluarga manten. Posisi penting dalam pemerintahan desa dimiliki oleh 

keluarga manten. Keadaan yang demikian disadari oleh masyarakat secara 

umum bahkan mereka menganggap itu sebagai suatu hal yang biasa.  

Dalam pemerintahan desa BPD memiliki beberapa fungsi yaitu 

menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. Melalui BPD ini masyarakat dapat menyampaikan unek-unek 

mereka tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pemerintahan desa. 

Aspirasi dari masyarakat ini nantinya yang akan dibicarakan dengan kepala 

desa melalui rapat yang diselenggarakan di desa. Pernyataan ini dikemukakan 

oleh manten sebagai berikut: 

“Fungsi BPD ya itu menampung aspirasi dari masyarakat. Nanti kalo 
ada unek-unek kan biasanya mereka sampaikan ke kita. Misal ya 
tentang penggunaan tanah kas desa, atau penggunaan dana PNPM atau 
yang lainnya. Kalo ada unek-unek dari masyarakat nanti saya 
bicarakan sama kepala desanya, lha biasanya nanti dibahas dirapat 
desa.” (Yudhadiharja, 58 tahun, manten, tanggal 11 Maret 2013). 
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Keadaan demikian menunjukkan bahwa keluarga manten berkuasa atas 

apa yang terjadi dalam masyarakatnya. Mereka dapat menciptakan suatu 

kebijakan tentunya yang tidak merugikan posisi mereka sebagai orang yang 

dianggap penting dalam pemerintahan desa. Dapat dilihat bahwa keluarga 

manten adalah orang yang berkuasa di desa Karangsari. 

Adanya kekuasaan yang dimiliki para pemimpin akan menimbulkan 

suatu yang dinamakan dengan budaya politik. Politik ialah salah satu 

perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai tekhnik menjalankan 

kekuasaan-kekuasaan. Kenyataan yang ada di atas menunjukan bagaimana 

kekuasaan itu menimbulkan suatu budaya. Keluarga kepala desa seolah 

mebudayakan menjadi pemimpin di desa. Melalui kekuasaan yang ada di desa 

menjadikan dia sosok yang berpengaruh serta berkuasa di desa.  

Kegiatan politik ini tersalurkan dari generasi ke generasi melalui 

berbagai institusi, komunikasi dan sosialisasi seperti keluarga, sekolah, dan 

tempat kerja. Dalam keluarga ini yang paling berpengaruh dalam komunikasi 

dan sosialisasi politik adalah keluarga. Proses pembentukan budaya politik 

dilakukan melalui apa yang disebut dengan sosialisasi politik, yaitu proses 

penerusan atau pewarisan nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya 

(Gaffar, 2006:102). Pewarisan dari generasi ke generasi berikutnya melalui 

berbagai media, seperti keluarga, sanak saudara, kelompok bermain. Agen-

agen tersebut biasa disebut dengan agent dari sosialisasi politik. Seperti yang 

kita ketahui bahwa kepala desa yang ada di Karangsari merupakan keluarga 

yang terdiri dari ayah dan anak. 
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2. Upaya Pelanggengan Kekuasaan 

Strategi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mempertahankan 

apa yang dimiliki atau yang dikehendakinya. Berbagai cara digunakan ketika 

kita menghendaki apa yang kita inginkan. Cara yang kita tempuh tentunya 

berrmacam-macam. Misalnya saja dalam pemerintahan desa dilakukan 

berbagai strategi untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam pemerintahan 

desa di desa Karangsari manten memiliki strategi tertentu dalam 

melanggengkan kekuasaannya. 

Kekuasaan merupakan suatu pengaruh terhadap orang lain untuk 

bertindak sesuai dengan keinginan kita. Manten memiliki cara-cara tertentu 

untuk mempertahankan kekuasaan tersebut. Keluarga yang memiliki 

latarbelakang sebagai keluarga kepala desa ini memang memiliki pengaruh 

yang sangat besar dalam kepemimpinan di desa Karangsari. Meskipun masa 

jabatannya telah usai, namun manten masih dipercaya sebagai pemegang 

jabatan ketua BPD yang merupakan pemberi pengaruh besar terhadap jalannya 

pemerintahan desa. 

Kekuasaan menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah 

kepemimpinan. Kekuasaan yang dimiliki seseorang dapat mempertahankan 

posisinya dimana dia menjalankan kepemimpinan. Berbagai cara ditempuh 

manten dalam mempertahankan kekuasaan di desa. Menurut para perangkat 

bentuk kekuasaan yang dijalankan oleh manten kepala desa adalah dengan 

adanya penguasaan jabatan penting di desa seperti kepala desa, ketua BPD 

bahkan kaur umum yang merupakan keluarga manten. 
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Semenjak kepemimpinan kepala desa Sunardja sampai sekarang 

adalah keluarga manten kepala desa. Kepemimpinan Sunardja berhenti dan 

digantikan oleh Nurrochim Yudhadiharja yang tidak lain adalah anaknya. 

Selama dua periode yaitu kurang lebih 18 tahun semakin mengokohkan 

kekuasaannya di desa. Manten mengikutsertakan istrinya dalam lingkaran 

politik desa dengan menggantikannya yang memang sudah dua periode dan 

tidak boleh mencalonkan lagi sebagai kepala desa. Meskipun jabatannya 

sebagai kepala desa telah berakhir, namun dia tetap menjalankan 

kekuasaannya melalui istrinya tersebut. 

Masa jabatan istrinya pun telah berakhir kemudian jabatan ini 

digantikan oleh adiknya yang bernama Rochmani. Masa jabatan istri manten 

berakhir pada tahun 2013, kemudian pemilihan kepala desa yang baru 

dilakukan pada 10 Februari 2013. Dalam pencalonan kepala desa ini, calon 

atau jago yang muncul adalah jago tunggal. Dalam perkembangannya, 

pemerintahan sudah menganut suatu sistem pemerintahan yang demokratis. 

Kenyataan yang terpilih bahkan yang mencalonkan hanya satu orang 

menunjukan bahwa demokrasi hanya menjadi suatu slogan atau impian 

semata. Rochmani merupkan satu-satunya calon kepala desa pada waktu itu 

dan memperoleh suara 75% dari warga desa Karangsari. Sisanya adalah 

mereka yang tidak memberikan suara karena dalam perantauan dan memang 

golput. Pernyataan ini diperkuat oleh Sumarti (43 tahun) sebagai berikut: 
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“Pilihan kepala desa itu baru kemaren mbak, belum lama kok. Tanggal 
10 Februari, terus pelantikannya tanggal 13 Maret. Calonnya kemaren 
ya cuma satu, itu adiknya pak manten. Gak ada calon yang lain, 
mereka sih ngomongnya ya buat apa nyalon lurah lha wong modalnya 
itu gede mbak, mereka milih kerjaan mereka yang sekarang katanya 
udah nyaman (Sumarti, 43 tahun, tanggal 23 Maret 2013)” 
 
Menjadi seorang kepala desa tidak cukup dengan kemampuannya saja 

dalam bidang kepemimpinan tetapi juga kemampuan secara finansial. 

Meskipun dalam pencalonan kemaren Rochmani merupakan jago tunggal 

tetap saja dibutuhkan suara lebih dari 70 %. Ketika suara yang diperoleh 

kurang dari angka tersebut maka dianggap tidak sah dan akan dilaksanakan 

pemilihan ulang. Dengan strategi yang dimiliki oleh manten dalam 

pemerintahan desa memberikan dampak tersendiri bagi pencalonan ini. 

Manten pandai mencari suara untuk mendukung adiknya dalam pencalonan 

kepala desa. Keberaniannya serta didukung dengan jasa anaknya sebagai 

anggota DPR yang banyak membantu masyarakat menyebabkan mereka 

memilih Rochmani. Artinya adalah pengaruh manten sangat besar dalam 

pelaksanaan pemilihan kepala desa. Ada beberapa pernyataan lain yang 

bersangkutan dengan berhasilnya keluarga kepala desa ini dalam 

kepemimpinan di desa. Seperti yang dikemukakan oleh Nuryadiharja (72 

tahun) sebagai berikut: 

“Keluarga manten memang pengaruhnya besar di masyarakat, emang 
sudah dari dulu keluarga mereka jadi lurah. Pak manten itu kan 
taktiknya pinter, tapi ya itu juga karena istrinya pak manten. Istrinya 
pak manten kan keluarganya besar, terutama di desa ini. Orang Jawa 
kan ewuh nya besar, jadi ya kalo gak milih keluarga kan ya ga enak 
mbak. Jadi keluarga besar ya sangat berpengaruh, bukan cuma orang 
punya duit tapi pengaruh keluarga juga sangat besar” (Nuryadiharja, 
72 tahun, petani, tanggal 21 Maret 2013). 
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Kenyataan di atas menunjukkan bahwa dalam masyarakat desa 

terutama di Jawa pengaruh keluarga sangatlah besar. Istri manten yang 

memang asli orang Karangsari telah menjalin relasi keluarga yang cukup luas. 

Keluarga besarnya banyak yang hidup di Karangsari. Adanya rasa ewuh dalam 

budaya orang Jawa menyebabkan langgengnya kekuasaan keluarga kepala 

desa.   

Dalam sejarah pemerintahan di desa Karangsari memang sempat 

muncul beberapa jago diluar keluarga manten. Bukan hanya itu saja, bahkan 

ada jago yang hampir dua kali ikut dalam pencalonan namun gagal. Mereka 

yang gagal ini tidak lantas selalu bersebrangan ketika berada dalam satu forum 

perkumpulan. Calon yang gagal ini menerima begitu saja sebagai konsekuensi 

atas apa yang sudah dia lakukan. Ketika ada masyarakat yang berani 

mencalonkan diri sebagai kepala desa namun yang terpilih tetap saja keluarga 

manten. Ketika masyarakat mulai sadar akan birokrasi kepemimpinan yang 

dilakukan oleh keluarga manten maka mereka harus berani melakukan suatu 

perubahan. Namun perubahan yang dikehendaki tak kunjung terlaksana 

namun hanya sebatas keinginan semata. Mereka tidak mencoba untuk keluar 

dari lingkaran kekuasaan keluarga manten. 

Keadaan tersebut berkaitan dengan konsep tentang ideologi 

kepemimpinan Jawa diungkapkan oleh Niels Mulder (dalam Antlov dan 

Cederroth, 2001). Mulder mengungkapkan dalam kosmologi Jawa, keluarga 

itu melebihi dunia moral yang diberi ciri saling memiliki kewajiban. Keluarga 

adalah sebuah dunia moral dengan jenjang kuat yang harus diarahkan oleh 
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asas solidaritas dan tentu saja bukan oleh kesetaraan. Pelaksanaan dan 

pemahaman mengenai kekuasaan dan kepemimpinan Jawa-Indonesia lebih 

dekat dengan doktrin dinasti kerajaan dibandingkan dengan kekeluargaan, 

meskipun kita memperhitungkan berlakunya dimensi hierarkis yang kuat dan 

berfungsinya keluarga. 

Terpilihnya keluarga manten karena memiliki keluarga besar 

merupakan contoh nyata dalam budaya masyarakat Jawa. Keluarga dianggap 

hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Melalui keluarga dapat 

diperoleh kemudahan dalam menjalani hidup, tak terkecuali memudahkan 

dalam dunia perpolitikan di desa seperti apa yang terjadi dalam keluarga 

manten kepala desa. 

Jabatan lain yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa 

atau pun manten adalah kaur umum yang dijabat oleh Yuli Handayani. Yuli 

ini merupakan anak dari adiknya. Terpilihnya dia sebagai kaur umum juga 

dipengaruhi adanya faktor keluarga.  

Maurer (dalam Antlov dan Cederroth, 2001) menyebutkan tentang 

birokrasi desa bahwa jabatan kepala desa yang ada di pedesaan Jawa 

dimonopoli oleh keluarga mantan lurah atau kepala desa. Ia juga menyebutkan 

bahwa nepotisme tersebar luas di pedesaan Jawa. Praktek kewarisan dan juga 

munculnya “dinasti lokal” pada birokrat desa yang memonopoli berbagai 

kedudukan dalam urusan pengelolaan masyarakat. Jabatan-jabatan penting di 

desa biasanya dipegang oleh orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat 

dengan kepala desa. Terbukti dengan adanya jabatan kepala desa yang dimulai 
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dari ayah manten, manten itu sendiri bahkan hingga istri dan adik manten itu 

sendiri. Bukan hanya itu saja tetapi adanya perangkat desa yang merupakan 

keponakannya sendiri yang menjabat sebagai kaur umum serta manten yang 

kini menjadi ketua BPD. Jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan yang 

penting di desa. 

Dalam peraturan daerah Purbalingga sebenarnya tidak diperbolehkan 

adanya hubungan kekerabatan dalam pemerintahan desa. Secara lebih jelas 

dapat dilihat dalam peraturan daerah sebagai berikut: 

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 6 Tahun 2006 
Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian 
Perangkat Desa (Bab III); Persyaratan Calon Perangkat Desa pada poin 
(a) disebutkan bahwa: Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan 
kepala desa dan atau anggota BPD baik secara vertikal maupun 
horizontal sampai derajat pertama. 
 
Jabatan yang dimiliki oleh Yuli sebagai kaur umum dalam perangkat 

desa bila dilihat dengan lebih teliti telah melanggar peraturan daerah tersebut. 

Perangkat desa bukan hanya kaur umum tetapi juga termasuk kepala desa. 

Melihat adanya peraturan daerah tersebut jabatan ketua BPD dipegang oleh 

manten sedangkan kepala desa dijabat oleh adiknya sendiri. Hubungan yang 

terjalin antara kepala desa, ketua BPD, dan juga kaur umum masih memiliki 

hubungan kekerabatan. Namun pendapat lain dikemukakan oleh anggota BPD 

sebagai berikut: 
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“Memang si mbak, mbak Yuli itu masih ada hubungan keluarga 
dengan pak lurah dan juga pak manten, apalagi sama pak kades. Lha 
pak kades yang sekarang itu kan adiknya sendiri, ya jelas banget 
hubungan keluarganya. Tapi pak manten itu pinter mbak, waktu jadi 
lurah ya mbak Yuli gak bisa jadi kaur soalnya kan dia anaknya 
adiknya. Lha mbak Yuli kan jadi kaur waktu istrinya yang jadi lurah, 
kalo kaya gitu katanya gak papa. Soalnya kan itu adiknya pak manten 
bukan adik dari istrinya pak manten (Hardoyo, 58 tahun, anggota BPD, 
tanggal 16 Maret 2013).”  
 
Melihat pada peraturan daerah Purbalingga di atas jelas terdapat 

pelanggaran mengenai persyaratan pencalonan perangkat desa. Ketika masa 

jabatan istrinya habis kemudian manten diangkat menjadi ketua BPD yang 

baru. Masa jabatan ketua BPD yang baru dimulai terhitung pemilihan kepala 

desa yang baru yaitu sekitar bulan Februari. Pernyataan yang sempat 

dikemukakan oleh Hardoyo jelas tidak dapat dielakkan lagi dan merupakan 

suatu bentuk pelanggaran. Namum nyatanya mereka masih tetap pada 

jabatannya masing-masing sampai sekarang ini. 

3. Penguasaan terhadap Sumber Daya di Desa 

Kondisi masyarakat desa Karangsari sebagian besar bermata 

pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Ini merupakan dampak dari tingkat 

pendidikan masyarakat zaman dulu yang masih rendah. Seiring dengan 

perkembangan zaman, mereka mulai sadar akan pentingnya pendidikan. 

Anak-anak mereka mulai di sekolahkan sampai tingkat lanjutan bahkan 

hingga perguruan tinggi.  

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tidak seiring 

dengan kritisnya mereka dalam menghadapi situasi kepemimpinan desa  yang 

demikian. Adanya dominasi kepemimpinan desa oleh keluarga manten tidak 
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membuat masyarakat sadar dan kemudian melakukan perubahan. Ketika 

tingkat pendidikan semakin tinggi seharusnya masyarakat juga harus semakin 

kritis terhadap hal tersebut. Nyatanya masyarakat seolah tidak bermasalah 

dengan keadaan ini. Ketika hal ini ditanyakan dengan masyarakat setempat 

mereka memiliki jawaban seperti berikut ini: 

“Emang iya si mbak, orang-orang penting di desa kaya kepala desa 
terus ketua BPD adalagi perangkat memang ya dari keluarga pak 
manten. Ya wong dia mau nyalon terus dengerin keinginannya warga 
ya akhirnya mereka juga mau memilih keluarga manten. Padahal ya di 
desa orang pinter tu udah banyak, tapi mereka kadang nggak mau 
nyalon, katanya buat apa nyalon, mending seperti sekarang ini aja, 
ngurusi orang banyak kan pusing mbak (Sumarti, 43 tahun, tanggal 23 
Maret 2013).” 
 
 
Pernyataan di atas menunjukkan bahwa masyarakat bukan tidak sadar 

akan hal tersebut, namum mereka lebih menikmati kondisi mereka yang ada 

pada saat ini. Selain itu juga dengan pengalamannya yang cukup baik dalam 

pemerintahan desa membuat sosok manten menjadi orang yang dihormati. 

Ada sebagian dalam masyarakat yang berpendapat bahwa bersaing dengan 

manten itu sulit. Manten lebih berpengalaman dengan desa ini dibandingkan 

tokoh masyarakat yang lain. 

Masyarakat memiliki berbagai alasan dalam menghadapi kondisi ini. 

Ada yang mengatakan bahwa alasan keuangan lah yang mendasari mereka 

untuk tidak mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa. Semakin sedikit 

calon maka semakin besar biaya pendaftaran calon kepala desa. Mendaftarkan 

diri saja para calon harus membayar sebanyak 26 juta untuk dibagi kepala 

calon yang mendaftar. Ketika calon semakin banyak maka pendaftarannya pun 
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semakin murah. Meskipun dalam pemerintahan desa kini adanya pembagian 

uang atau money politic dilarang namun ada penggunaan dalam bentuk lain. 

Masyarakat tidak meminta dalam bentuk uang namun dalam bentuk barang. 

Misalnya saja bantuan berupa alat-alat yang dibutuhkan dalam sebuah tim 

sepak bola dan lain sebagainya.  

Melihat kondisi yang demikian sebenarnya ada beberapa tokoh 

masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. Namun 

mengingat jasa manten sangat besar bagi mereka maka ketika calon kepala 

adalah dari keluarga kepala desa mereka tidak jadi mencalonkan diri. Selain 

itu karena alasan seperti yang telah diungkapkan di atas. Senada dengan yang 

diungkapkan oleh Purwadi sebagai berikut: 

“Kalo nyalon jadi lurah si sebenarnya ya saya ada keinginan, apalagi 
sudah sejak lama hanya di keluarga pak manten saja. Tapi saya gak 
punya banyak modal buat nyalon. Ya walaupun bagi-bagi uang itu 
tidak boleh sekarang ini tapi ya apa kalau banyak yang bertamu mau 
gak dikasih medang? Jadi ya gak berani nyalon, apalagi saingannya 
keluarga pak manten, mereka kan orang sudah berlebih (Purwadi, 48 
tahun, perangkat desa, tanggal 20 Maret 2013).” 
 
Pernyataan lain juga diungkapkan oleh anggota BPD yang bernama 

Muhail sebagai berikut: 

“Pemilihan kepala desa kemarin memang jagonya itu tunggal, adiknya 
pak manten. Sebenarnya ya saya juga pengen nyalon tapi kemarin saya 
denger-denger tu gak ada calon yang lain. Kalo gitu ya biaya 
pendaftarannya nanti cuma dibagi dua ya kebanyakan. Kalo calonnya 
banyak kan pendaftarannya semakin ringan. Dulu ya waktu istrinya 
pak manten yang nyalon saya juga nyalon, tapi ya yang jadi tetep 
keluarganya pak manten. Saya kira kemaren calonnya nggak dari 
keluarga pak manten, tapi ternyata malah adiknya, ya sudah mending 
saya nggak jadi nyalon (Muhail, 34 tahun, anggota BPD, tanggal 19 
Maret 2013).” 
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Pernyataan di atas menunjukan bahwa manten memang menjadi sosok 

pemimpin yang memiliki kharisma sebagai pemimpin. Mereka tidak berani 

bersaing ketika saingan mereka adalah keluarga manten. Latarbelakang yang 

memang dari keluarga mampu secara ekonomi juga menjadi faktor bagaimana 

dia berpengaruh dalam masyarakat. Melihat pekerjaan yang dimiliki oleh 

keluarga manten adalah cukup penting. Sebagai kepala desa selama bertahun-

tahun mereka memiliki kuasa terhadap tanah bengkok yang dijadikan sebagai 

sumber penghasilah. Bukan hanya itu, keluarga ini juga memiliki pekerjaan 

yang memang memiliki penghasilan cukup. Menjadi anggota DPR serta 

Sekjen partai politik tentunya menghasilkan banyak uang. Selain itu juga istri 

manten memiliki pekerjaan sebagai rias pengantin. Ini menunjukan adanya 

penguasaan sumber-sumber ekonomi.  

Penguasaan sumber-sumber ekonomi dalam satu keluarga yang 

mengakibatkan semakin menunjukkan kelas mereka sangat mempengaruhi 

masyarakat. Masyarakat yang mulai sadar akan adanya dominasi keluarga ini 

hanya sebatas sadar tanpa melakukan suatu gerakan. Posisi manten yang 

memang begitu berpengaruh di desa terlebih menjadi keluarga yang memang 

menjadi pemimpin desa sejak lama. Masyarakat seolah terbiasa dengan 

kondisi ini dan menganggap sebagai suatu hal biasa dan memang begitulah 

adanya. 

Gramsci juga berpendapat bahwa supremasi sebuah kelompok 

mewujudkan diri dalam dua cara, sebagai ”dominasi” dan sebagai 

”kepemimpinan intelektual dan moral”. Di satu pihak sebuah kelompok sosial 
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mendominasi kelompok-kelompok oposisi  untuk menundukkan mereka, di 

lain pihak kelompok sosial memimpin kelompok-kelompok kerabat dan 

sekutu mereka. Sebuah kelompok sosial dapat bahkan harus menerapkan 

”kepemimpinan” sebelum memenangkan kekuasaan pemerintahan 

(kepemimpinan merupakan sarat utama untuk memenangkan kekuasaan). 

Kelompok tersebut kemudian menjadi dominan ketika ia dapat 

mempraktekkan kekuasaan, tapi bahkan bila dia memegang kekuasaan penuh 

ditangannya dia masih harus ”memimpin” juga. 

Berdasarkan teori yang dikemukakan Gramsci tentang dominasi 

kekuasaan tersebut dapat dilihat dalam pemerintahan desa di Karangsari. 

Adanya dominasi dari kelompok-kelompok tertentu yaitu kelompok dari 

keluarga manten yang menduduki jabatan-jabatan penting di desa. Manten 

yang menjadi pengaruh untuk mempengaruhi kerabat mereka atau keluarga 

mereka. Agar tercipta suatu kekuasaan mereka menerapkan kepemimpinan. 

Kepemimpinan ini terwujud dari adanya penguasaan jabatan tertinggi di desa 

dalam satu keluarga tersebut. Kelompok ini kemudian menjadi dominan 

karena telah berhasil menerapkan atau mempraktekkan kekuasaan. Bukan 

hanya sebagai pemegang kekuasaan saja tetapi mereka juga menjadi 

pemimpin di desa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh simpulan 

sebagai berikut: 

1. Posisi manten dalam relasi politik di desa Karangsari sangat berpengaruh 

terhadap jalannya pemerintahan. Manten memiliki pengaruh yang besar 

sebagai bahan pertimbangan terhadap pengambilan keputusan kepala desa. 

2. Manten dapat mempengaruhi berbagai kebijakan melalui perantara yaitu 

melalui anggota keluarga dalam menduduki jabatan penting dalam 

pemerintahan desa dan juga dengan jabatannya sebagai ketua BPD. Jika 

dikaitkan dengan konsep Gramsci dominasi yang dilakukan oleh keluarga 

manten merupakan suatu upaya untuk melanggengkan kekuasaan.  

3. Dampak yang terjadi akibat peran manten melalui pengaruh keluarga besar 

dapat menguasai sumber ekonomi di desa dan menguasai jabatan-jabatan 

penting di desa. Jika dikaitkan dengan konsep Gramschi, kekuasaan akan 

semakin kokoh ketika melakukan kepemimpinan. Dominasi posisi tersebut 

merupakan wujud dari kepemimpinan di desa. 
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B. Saran  

Saran yang dapat digunakan untuk menghadapi kondisi pemerintahan 

yang demikian adalah sebagai berikut: 

1. Adanya lembaga kontrol terhadap jalannya pemerintahan desa sangat 

dibutuhkan demi terselenggaranya pemerintahan desa yang baik. Adanya 

lembaga mampu mengendalikan pemerintahan sehingga tidak ada 

dominasi posisi serta penyalahgunaan wewenang.  

2. Dokumen tentang pelaksanaan pemerintahan desa yang jelas dapat 

membantu jalannya pemerintahan desa. Dokumen dapat berupa aturan 

perundangan yang berlaku maupun tatanan sistem pemerintahan desa. 

Selama ini aparat desa hanya terpusat pada hal yang berhubungan dengan 

ekonomi atau keuangan saja tanpa melihat betapa hal yang demikian 

adalah penting adanya.  

3. Manten dapat memberikan pengaruh bukan hanya untuk melanggengkan 

kekuasaan saja namun diharapkan dapat memberikan pengaruh yang dapat 

menunjang pembangunan pemerintahan desa dan pemberdayaan 

masyarakat. 
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LAMPIRAN 1 

DAFTAR SUBYEK PENELITIAN 

 

1. Nama   : Nurrochim Yudhadiharja 

Umur   : 58 tahun 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Alamat  : Karangsari RT 1 RW 1 

Jabatan  : Manten / ketua BPD 

 

2. Nama   : Sri Murwati 

Umur   : 55 tahun 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Alamat  : Karangsari RT 1 RW 1 

Jabatan  : Istri manten 

 

3. Nama   : Rochmani 

Umur   : 56 tahun 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Alamat  : Karangsari RT 1 RW 1 

Jabatan  : Kepala desa 

 

4. Nama   : Agil Kusumasari 

Umur   : 29 tahun 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Alamat  : Karangsari RT 1 RW 1 

Jabatan  : Anak manten 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN 2 

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN 

 

1. Nama   : Purwadi 

Umur   : 48 tahun 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Alamat  : Karangsari RT 1 RW 5 

Jabatan  : Perangkat desa 

 

2. Nama   : Yuli Handayani 

Umur   : 32 tahun 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Alamat  : Karangsari RT 1 RW 1 

Jabatan  : Perangkat desa 

 

3. Nama   : Nuryadiharja 

Umur   : 72 tahun 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Alamat  : Karangsari RT 3 RW 5 

Jabatan  : Petani 

 

4. Nama   : Sumarti 

Umur   : 43 tahun 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Alamat  : Karangsari RT 1 RW 5 

Jabatan  : Ibu rumah tangga 

 

 

 



 

 
 

5. Nama   : Muhail 

Umur   : 34 tahun 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Alamat  : Karangsari RT 4 RW 4 

Jabatan  : Anggota BPD 

 

6. Nama   : Hardoyo 

Umur   : 58 tahun 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Alamat  : Karangsari RT 1 RW 4 

Jabatan  : Anggota BPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN 3 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Dalam rangka menyelesaikan studi jenjang strata satu (S1) pada jurusan 

Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 

(UNNES), maka mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi. Skripsi 

merupakan bukti kemampuan akademik mahasiswa dalam penelitian berhubungan 

dengan masalah yang sesuai dengan bidang keahlian atau bidang studinya. 

Penelitian yang akan dikaji berjudul “PERAN MANTEN (MANTAN KEPALA 

DESA) DALAM KEPEMIMPINAN DESA (Studi Kasus pada Keluarga Kepala 

Desa di Desa Karangsari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)”. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui posisi manten dalam relasi politik di Desa Karangsari 

2. Mengetahui cara manten dalam mempengaruhi kebijakan dan 

kepemimpinan di Desa Karangsari. 

3. Mengetahui dampaknya terhadap relasi kekuasaan dan kepemimpinan 

di Desa Karangsari 

Peneliti memohon kerjasama Bapak/Ibu untuk memberikan informasi 

yang valid, lengkap dan dapat dipercaya. Informan yang telah diberikan akan 

dijaga kerahasiaannya. Atas kerjasama dan informasi Bapak/Ibu saya ucapkan 

terima kasih.  

 

 

 

Hormat saya,  

 

Diyana Rahmawati 



 

 
 

LAMPIRAN 4 

PEDOMAN WAWANCARA 

SUBJEK PENELITIAN 

Nama  : …………………………... 

Alamat  : …………………………… 

Umur  : …………………………… 

Pekerjaan : …………………………… 

I. Bagaimana posisi manten dalam kepemimpinan di Desa Karangsari? 

A. Profil Manten kepala desa 

1. Manten kepala desa 

a. Sejak tahun berapa anda menjabat sebagai kepala desa? 

b. Berapa lama masa jabatan kepala desa anda? 

c. Apa yang mandasari anda untuk menjadi seorang kepala desa? 

d. Apa yang anda terima selama menjabat sebagai kepala desa? 

e. Pekerjaan apa yang anda lakukan setelah habis masa jabatan 

anda sebagai kepala desa? 

f. Jika masa jabatan kepala desa tidak dibatasi, berapa lama anda 

ingin menjadi kepala desa? 

g. Mengapa anda ingin menjadi kepala desa dalam kurun waktu 

tersebut? 

h. Apa pendapat anda tentang jabatan kepala desa? 

i. Apakah anda memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala 

desa? 

2. Perangkat desa 

a. Bagaimana anda melihat kondisi perekonomian keluarga 

kepala desa? 

b. Bagaimana sikap manten kepala desa terhadap para perangkat 

desa? 



 

 
 

c. Apakah manten kepala desa memiliki kemampuan yang 

mumpuni dalam dunia politik? 

d. Apakah anda memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala 

desa dan manten kepala desa? 

3. Istri manten kepala desa 

a. Menurut anda, sosok pemimpin seperti apakah suami anda 

(manten kepala desa)? 

b. Bagaimana cara suami anda dalam mengambil keputusan 

dalam rumah tangga? 

4. Anak manten kepala desa 

a. Apakah anda memiliki keinginan untuk menjadi kepala desa 

seperti ayah anda (manten kepala desa)? 

b. Jika ia mengapa dan jika tidak mengapa? 

B. Relasi politik manten dalam pemerintahan desa 

1. Manten kepala desa 

a. Menurut anda bagaimana kemampuan kepala desa setelah 

anda? 

b. Hubungan apa yang anda miliki dengan kepala desa sebelum 

dan sesudah anda? 

c. Bagaimana tanggapan anda tentang politik di desa Karangsari? 

d. Kegiatan apa yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang 

anda ikuti? 

e. Bagaimana cara anda untuk terus terlibat dalam kegiatan yang 

berkaitan dengan pemerintahan desa? 

2. Perangkat desa 

a. Sosok seperti apakah manten kepala desa tersebut? 

b. Apakah dia masih banyak terlibat dalam urusan pemerintahan 

desa? 

c. Bagaimana peran manten kepala desa dalam pemerintahan 

desa? 

 



 

 
 

II. Bagaimana cara manten dalam mempengaruhi kebijakan dan 

kepemimpinan di Desa Karangsari? 

A. Profil Kepala desa yang pernah menjabat 

1. Perangkat Desa 

a. Siapa saja yang pernah menjabat sebagai kepala desa? 

b. Berapa masa jabatan pada setiap kepala desa? 

c. Hubungan apa yang dimiliki oleh manten dengan kepala desa 

sebelumnya? 

2. Tokoh Masyarakat 

a. Sepengetahuan anda apakah ada kepala desa yang tidak 

memiliki hubungan keluarga dengan manten kepala desa? 

b. Siapa kepala desa yang memiliki pengaruh besar terhadap 

pemerintahan di desa?mengapa? 

B. Cara mempengaruhi kebijakan 

a. Apakah manten memiliki pengaruh dalam pengambilan 

kebijakan di desa? 

b. Apa bentuk kebijakan yang dilakukan? 

c. Apakah manten berpengaruh secara langsung atau melalui 

perantara? 

d. Jika melalui perantara siapakah yang dijadikan perantara? 

e. Jika pengaruhnya secara langsung bagaimana caranya? 

C. Kepemimpinan di desa 

1. Manten  

a. Apakah anda masih aktif dalam kepengurusan di desa? 

b. Jika ada terlibat dalam kepengurusan apa saja? 

c. Posisi atau jabatan apa yang biasanya dipegang oleh manten? 

d. Apakah kepala desa memiliki kemampuan yang mumpuni 

dalam pemerintahan desa? 

2. Perangkat desa 

a. Apakah manten memiliki pengaruh yang besar terhadap kepala 

desa setelahnya? 



 

 
 

b. Bagaimana cara memberikan pengaruhnya? 

c. Apakah pengaruh tersebut memiliki dampak yang positif 

terhadap kepemimpinan di desa? 

d. Apakah manten juga memiliki pengaruh dalam pemilihan 

perangkat desa? 

e. Seperti apa dan seberapa besar pengaruhnya? 

D. Pengambilan Keputusan 

Kepala desa 

a. Apakah manten selalu terlibat dalam rapat untuk mengambil 

keputusan? 

b. Apakah anda dalam mengambil keputusan meminta 

pertimbangan kepada manten? 

 

III. Bagaimana dampaknya terhadap relasi kekuasaan dan kepemimpinan di 

Desa Karangsari? 

A. Bentuk Kekuasaan 

1. Kepala Desa 

a. Alasan apa yang melandasi anda untuk menjadi kepala desa? 

b. Upah atau gaji apa yang anda terima? 

c. Cukupkah gaji yang anda terima untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya? 

d. Apakah ada nilai prestice tersendiri ketika menjadi kepala 

desa? 

2. BPD 

a. Dalam pemerintahan desa bagaimana posisi BPD? 

b. Bagaimana relasi kekuasaan BPD terhadap pemerintahan desa? 

c. Apakah BPD memiliki peranan dalam pengambilan keputusan 

yang berkaitan dengan pemerintahan desa? 

d. Apa saja fungsi BPD dalam pemerintahan desa? 

 



 

 
 

B. Strategi Untuk Mempertahankan Kekuasaan 

1. Perangkat Desa 

a. Cara apa yang dilakukan manten kepala desa untuk 

mempertahankan kepemimpinannya? 

b. Apakah ada keluarga manten yang menjadi perangkat desa 

(selain kepala desa)? 

c. Jika ada siapa dan jabatannya apa? 

d. Apakah dia terpilih memiliki kemampuan yang mumpuni atau 

karena keluarga manten? 

2. Manten Kepala Desa 

a. Bagaimana cara anda mengajarkan kepemimpinan kepada 

keluarga anda? 

b. Apakah anak anda harus sama seperti anda menjadi kepala 

desa? 

c. Apakah anak anda harus terjun dalam dunia politik? 

d. Apakah dunia politik baik dalam pemerintahan desa maupun 

yang lainnya memiliki nilai tersendiri bagi anda? 

C. Dampak Relasi Kekuasaan dan Kepemimpinan 

a. Bagaimana pendapat anda tentang jabatan kepala desa yang 

dijabat oleh keluarga manten? 

b. Apakah tidak ada masyarakat yang berani mencalonkan diri 

sebagai kepala desa? 

c. Mengapa demikian? 

d. Mengapa masyarakat tidak melakukan suatu gerakan untuk 

melakukan perubahan? 

 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN 5 

 

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  

DESA KARANGSARI KECAMATAN KARANGMONCOL  

KABUPATEN PURBALINGGA 
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LAMPIRAN 6 

 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 


