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A.    Latar Belakang Masalah 

           Tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 

1945 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir dan 

batin. Sebagai upaya mewujudkan tujuan tersebut maka telah dilaksanakan 

berbagai program pembangunan di seluruh tanah air, di mana hasilnya telah 

dapat dirasakan oleh warga masyarakat.  

           Namun demikian krisis moneter pada tahun 1997 telah melanda dunia 

termasuk Indonesia, krisis tersebut kemudian berlanjut mengakibatkan krisis 

multidimensi menyangkut berbagai aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Dari aspek ekonomi krisis tersebut  mengakibatkan lesunya 

perekonomian nasional karena tingkat inflasi yang tinggi, telah 

mengakibatkan banyak industri/ perusahaan  yang mengalami kerugian 

sehingga harus mengambil langkah strategis mengurangi jumlah produksinya 

atau bahkan menghentikan kegiatan produksi dan operasinya. Keadaan 

tersebut telah mempengaruhi sektor tenaga kerja  yaitu jumlah pengangguran 

yang semakin meningkat karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ataupun 

karena tidak adanya lowongan kerja baru. Hal ini selanjutnya juga 

berpengaruh kepada semakin lesunya sektor-sektor usaha lain seperti sektor 

angkutan, usaha tani, informal (pedagang, warung, aneka jasa,  industri kecil 

dan kerajinan rakyat dan sebagainya). Akibatnya jumlah keluarga           
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miskin semakin bertambah, menurut Sudradjat (2000: 5) bahwa akibat krisis 

ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 hingga tahun 1999 lebih kurang 80 

juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Penduduk yang 

miskin tersebut sebagian besar disebabkan tidak mempunyai pekerjaan 

(pengangguran), jumlah pengangguran dari tahun ke tahun meningkat, 

umumnya berpendidikan rendah atau  SD hingga berpendidikan tinggi. 

Dampak selanjutnya dari keadaan tersebut maka tingkat pendapatan atau 

penghasilan masyarakat merosot, dan daya belinya juga merosot akibatnya 

tingkat kesejahteraan juga menurun. Indikasi menurunnya kesejahteraan 

masyarakat antara lain ditandai dengan  rendahnya kemampuan dan daya beli 

untuk dapat mengakses berbagai sarana dan prasarana dasar seperti pelayanan  

pendidikan, kesehatan,  sandang, pangan dan  papan/perumahan dan 

sebagainya, sebagai akibat rendahnya tingkat penghasilan.    

            Sebagai salah satu Kabupaten dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah, Kabupaten Boyolali yang saat ini berpenduduk 950.951 jiwa, sesuai 

data Kabupaten Boyolali Dalam Angka (2003: 44), juga tidak terlepas dari 

permasalahan kemiskinan. Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 232.721 KK, 

berdasarkan hasil pendataan BKKBN tahun 2003 terdapat keluarga miskin 

sebanyak 85.762 KK (35 %) yang tersebar di 19 Kecamatan. 

            Menghadapi permasalahan dan sekaligus upaya untuk menanggulangi 

kemiskinan tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menyusun strategi 

pembangunan  dan menetapkan berbagai program pembangunan yang   
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dalam dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Boyolali seperti 

Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas), Program Pembangunan Daerah 

(Propeda) dan  Rencana Strategi Daerah (Renstrada). 

            Program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan tahunan melalui 

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang secara langsung 

maupun tidak langsung berorientasi pada upaya menanggulangi kemiskinan 

(pro poor). Adanya pelaksanaan program pembangunan tersebut diharapkan 

jumlah keluarga miskin dapat menurun, sehingga kesejahteraan masyarakat 

di Kabupaten Boyolali  dapat meningkat. 

          Disadari bahwa program penanggulangan kemiskinan pelaksanaannya 

tidak saja melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, namun kenyataannya yang bersentuhan langsung dengan 

masyarakat Desa adalah pemerintahan pada tingkat yang paling bawah yaitu 

Pemerintah Desa. Pemerintah Desa mempunyai hubungan paling dekat 

dengan masyarakat Desa dibandingkan dengan Pemerintah tingkat di atasnya.  

             Penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala 

Desa, mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri. Selain itu Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan tertinggi di tingkat 

Desa langsung berhubungan dengan warga masyarakat penerima program, 

sehingga faktor kepemimpinan Kepala Desa memegang peranan penting 

untuk mencapai keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. 
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Agar Pelaksanaan program tersebut  supaya dapat berjalan efektif, 

maka harus dilandasi kemampuan Kepala Desa dalam memimpin dan 

menjalankan organisasinya dengan menerapkan fungsi manajemen yang 

memadai. Hal itu sesuai yang dikatakan Scanlar & Roger M.Ahterson Jr. 

dalam Timpe (1983: 81) bahwa intisari manajemen adalah usaha memperoleh 

produktivitas maksimum dari sumberdaya manusia yang dimiliki, hal ini 

berarti merebut komitmen lewat keterlibatan mental dan emosional dalam 

sasaran yang terbayang. 

 Terlebih di era globalisasi dan penerapan otonomi daerah sekarang 

ini, bahwa masyarakat semakin menuntut adanya   penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance). Terkait hal 

itu maka Siagian (2001: 222) menyatakan bahwa, berbagai tuntutan terhadap 

Pemerintah beserta jajarannya, akibat proses demokratisasi dan makin 

tingginya pendidikan masyarakat, berakibat: 

1. Aparatur Pemerintah semakin  transparan dalam merumuskan dan 

menerapkan kebijaksanaan Pemerintah; 

2. Aparatur Pemerintah makin berorientasi pada pelayanan, bukan orientasi 

kekuasaan; 

3. Aparatur Pemerintah makin bersih dan berwibawa; 

4. Aparatur Pemerintah dituntut makin meningkatkan kemampuan 

menyelenggarakan fungsi pengaturan (regulasi) dengan cepat, ramah dan 

cermat.       
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Tantangan dan tuntutan tersebut akan dapat terjawab apabila Kepala 

Desa dalam memimpin roda pemerintahannya, selalu didasarkan kepada 

kepemimpinan manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan  (Fayol, 1949).  

 Jelaslah bahwa dengan dijalankannya kepemimpinan manajemen 

Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, diharapkan dapat 

menunjang keberhasilan progam penanggulangan kemiskinan di desanya.  

            Alasan pemilihan Desa sebagai obyek  penelitian, atas pertimbangan 

bahwa pada dasarnya  Kepala Desa mempunyai pengaruh besar sebagai 

konsekuensi adanya pilihan langsung rakyat di  wilayahnya. Selain itu faktor 

lainnya adalah karena Desa lebih banyak dihadapkan kepada masalah 

kemiskinan dan keterbelakangan. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh  

Ismawan (1985: 1) bahwa kalau berbicara mengenai desa, maka yang segera 

tampak  ialah sebagian besar penghuni desa-desa adalah miskin dan 

terbelakang. Jadi berbicara tentang desa berarti sebenarnya adalah berbicara 

tentang kemiskinan dan keterbelakangan dan bagaimana memeranginya.  

            Penulis dalam hal ini hanya membatasi penelitian pada aspek 

kepemimpinan manajemen Kepala Desa dan pengaruhnya terhadap 

keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Wilayah yang menjadi 

obyek Penelitian (studi kasus) penulis adalah Kecamatan Mojosongo karena 

semuanya berstatus Desa yang jumlahnya sebanyak 13 Desa, dan tidak 

memiliki wilayah yang berstatus Kelurahan.       
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B     Rumusan Masalah 

    Berdasarkan pembahasan pada latar belakang masalah tersebut maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Adakah pengaruh kepemimpinan manajemen Kepala Desa dalam 

menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan 

pengawasan terhadap  keberhasilan program penanggulangan kemiskinan ? 

 

   C. Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan 

manajemen Kepala Desa dalam menjalankan fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan terhadap program 

penanggulangan kemiskinan.  Tujuan lainnya yaitu untuk melakukan 

pembuktian bahwa  masing-masing variabel dengan indikator-indikatornya 

dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanakan program penanggulangan 

kemiskinan, dengan studi kasus di Kecamatan Mojosongo, Kabupaten 

Boyolali..   

 

  D.   Manfaat Penelitian 

              Hasil penelitian tentang pengaruh kepemimpinan manajemen Kepala 

Desa terhadap keberhasilan program penanggulangan kemiskinan ini 

diharapkan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Menambah referensi dan wawasan  ilmu pengetahuan tentang kebenaran 

dan besarnya pengaruh kepemimpinan manajemen Kepala Desa       
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dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian dan pengawasan terhadap keberhasilan program 

penanggulangan kemiskinan;  

 2.  Kepala Desa dapat memetik manfaat dari hasil penelitian ini, bahwa  

disadari pentingnya melaksanakan fungsi kepemimpinan manajemen 

dalam perencanaan, pengoganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan 

menunjang keberhasilan program penanggulangan kemiskinan; 

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan kepada Pemerintah Daerah tentang 

perlunya dilakukan pelatihan atau pembekalan teknis kepada segenap 

Kepala Desa beserta jajarannya, dengan materi yang berkaitan dengan 

aspek-aspek kepemimpinan dan manajemen dalam perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan guna menunjang 

keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.  
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