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membuatmu menjadi orang yang sukses itu adalah motivasi 
terbesar dalam hidupmu. (dila)
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• f}*ra dosen gang kubanggakan
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uli/ dU
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aria7 lis, ita, meri/ embot/ peb/ risa/ isma/ agus.
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• ^os 20*10/ 2011 dan cAJV lOfO
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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Peran Tokoh Masyarakat dalam Pengambilan 
Keputusan Di Desa Tanjung Tiga Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara 
Enim)”. Penelitian ini mengkaji permasalahan dalam peran tokoh masyarakat dalam 
pengambilan keputusan di desa. Tujuan penelitian ini mengatahui kedudukan tokoh 
masyarakat di desa serta mengetahui peran tokoh masyarakat dalam pengambilan 
keputusan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang 
menggambarkan data deskriptif dari fenomena yang di teliti dengan unit analisis 
adalah pada tataran individu, yaitu para tokoh masyarakat, kepala desa beserta 
perangkat desa, serta masyarakat desa. Dalam penentuan informan digunakan 
purposive dengan teknik informan (key informan) yang tujuannya untuk 
mendapatkan informasi yang lebih detail sesuai dengan permasalahan penelitian. „ 
Teknik pengumpulan data yang menggunakan observasi terfokus, metode 
wawancara, dan dokumentasi. Analisis menggunakan reduksi data, penyajian, dan 
kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran tokoh masyarakat di Desa 
Tanjung Tiga Kecamatan Belida Darat Telah Berperan Aktif Dalam Pengambilan 
Keputusan Pembangunan. Kedudukan tokoh masyarakat: 1. Sebagai pahlawan dan 
teladan 2. Sebagai tokoh yang membantu berjalannya pemerintahan desa 3. Sebagai 
wakil dari masyarakat. Adapun peran tokoh masyarakat dalam pengambilan 
keputusan: 1. Tokoh masyarakat terlibat langsung dalam proses pengambilan 
keputusan 2. Menjembatani hubungan pemerintah dan masyarakat 3. Penyampai 
aspirasi Masyarakat.

Kata Kunci: Peran Tokoh Masyarakat, Pengambilan Keputusan, 
Pembangunan.
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ABSTRACT

This thesis entitled “The Prominent Role in the Decision Withdrawal 
Process in Tanjung Tiga village-Belida Darat subdistrict-Muara Enim regency.” 
This research investigates problems in the role of the prominent figure on the decision 
withdrawal process in the village. The purpose of this research is to know the position 
of the prominent figure in the village and to know the role of the prominents in the 
decision withdrawal process. This research is a qualitative research that has 
descriptive characteristic which describe the descriptive ffom the phenomenon which 
is being thorough with the nnits that were analyzed are the prominent figures, the 
head of the village, and the villagers. The informers searching process used purposive 
with the informer technique (key informer) with the objective is to get more detailed 
informations that are appropriate with the research problems. This thesis used focused 
observation, interview, and documentation as the technique to gather the data. The 
research used data reduction, presentation, and summary. The result of this research 
showed that the role of the prominent figure in the Tanjung Tiga Village Belida Darat 
subdistrict has actively contribute in the development decision withdrawal. Position 
of the prominent: 1. As heroes and role raodels 2. As the figure who helps the passage 
of the village administration 3. As a representative of the society.These are the role of 
the prominent figure in the decision witlidrawal: 1. The prominent figure directly take 
placc in the decision withdrawal. 2. Bc the bridgc in the rclation bctwccn govemment 
and the people. 3. Deliver people aspiration.

Key words: Prominent figure Role, Decision Withdrawal, Development.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pemimpin terbagi dalam dua bentuk yaitu pemimpin formal 

dan pemimpin informa. Pemimpin informal ialah orang yang tidak mendapatkan

karena mereka memilikipengangkatan formal sebagai pemimpin, namum 

sejumlah kualitas unggul, mereka mencapai kedudukan sebagai orang yang

■

mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau 

masyarakat. Darmaputera (2004), pemimpin informal tidak menjadi pemimpin 

karena faktor legalitas, tapi terutama karena faktor “legitimitas”. Artinya, 

walaupun tidak ada kongres atau muktamar yang menetapkan demikian, tapi 

rakyat dan umat dengan spontan menerima dan memperlakukan yang 

bersangkutan sebagai pemimpin mereka. Pemimpin informal itu ditetapkan oleh 

masyarakat bukan dengan surat suara, tapi dengan kata hati (suara batin). Ikatan 

antar mereka tidak diatur secara resmi, tapi lahir secara spontan karena ada rasa 

hormat dan cinta yang tidak dipaksa-paksa.

Organisasi pemerintahan desa, terdapat pula pemimpin-pemimpin informal 

yang berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan pedesaan. 

Kepemimpinan informal adalah kepemimpinan yang timbul dari adanya 

kekayaan, pendidikan, keagamaan ataupun keturunan (Sumintarsih, 1992: 66). 

Jenis kepemimpinan ini muncul karena dalam masyarakat terdapat kepentingan 

baru baik dalam bidang agama, politik dan sebagainya. Biasanya 

pemimpin informal ini tidak hanya terbatas pada wilayah desanya

unsur

peranan

namun

l



2

mencakup wilayah-wilayah lain. Pimpinan informal tidak memiliki jabatan resmi. 

Hanya pada saat tertentu saja dalam lingkungan masyarakat dia muncul sebagai 

penasehat. Pemimpin-pemimpin informal biasanya terdiri dari orang-orang 

terkemuka dan berpengaruh di dalam masyarakat. Mereka dapat berasal dan 

golongan tua yang berpengaruh dalam masyarakat, pemimpin organisasi, ataupun 

ulama.

Munculnya kepemimpinan informal dalam suatu masyarakat disebabkan 

oleh beberapa faktor, yaitu kondisi masyarakat itu sendiri, situasi dan adanya 

kekhususan masyarakat yang bersangkutan (Sumintarsih, 1992: 63). Kondisi 

masyarakat dapat memungkinkan munculnya tokoh-tokoh kepemimpinan, karena 

masyarakat membutuhkan kehadirannya. Pemimpin tipe ini disatu sisi dapat 

mendorong masyarakat ke arah yang lebih baik namun dapat juga pendorong

timbulnya ketegangan. Mereka dapat mendukung program-program pemerintah 

namun juga dapat menentang pemerintah. Sehingga keberadaannya senantiasa 

harus diperhatikan, karena cukup berpengaruh dalam masyarakat.

Eksistensi tokoh masyarakat turut memainkan peran dalam proses 

perkembangan sosial dan turut membantu membentuk sejarah. Mutlak tidak dapat 

dipungkiri juga, terkadang pemimpin formal membutuhkan bantuan atau restu 

pemimpin informal dalam menjalankan roda organisasinya. Hal itu mutlak 

dilakukan oleh Pemimpin informal karena pemimpin informal memiliki basis 

yang kuat dan mengakar sehingga dapa terliha peran kepala desa dan para 

tokoh- tokoh pemimpin masyarakat dapat bersinergis mensukseskan pelaksanaan 

pembangunan di daerah pedesaan khususnya desa Tanjung Tiga Kecamatan

massa
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Belida Darat Kabupaten Muara Enim.

Berbicara tentang tokoh masyarakat, maka serta merta pikiran kita 

mengarah kepada kelompok-kelompok elit yang memiliki status sosial yang baik 

dibanding orang atau kelompok lain dalam suatu komunitas masyarakat yang 

dianggap sebagai kelompok yang efektif dalam menjalankan fungsinya untuk 

mewakili masyarakat dalam desa. Terdapat dua tradisi akademik tentang tokoh 

masyarakat. Tokoh mayarakat di pandang sebagai sosok khusus yang menjadi 

wakil masyarakat, dalam kehidupan di pemerintahan,sehingga tokoh masyarakat 

biasanya di pandang sebagai orang yang di hormati keberadaannya. Tokoh 

masyarakat dipandang sebagai kelompok yang menciptakan tatanan yang 

kemudian dianut untuk semua pihak. Dalam pendekatan yang lebih baru, tokoh 

masyarakat dipandang sebagai suatu kelompok yangmemiliki peran penting dalam 

membantu roda pemerintahan desa.

Persepsi Al Farabi tersebut menunjukkan bahwa kelompok tokoh 

masyarakat adalah kelompok-kelompok yang memiliki kelebihan-kelebihan 

tersendiri (keilmuan kepemimpinan, prilaku sosial dan sebagainya) dimana 

kelebihan tersebut merupakan hasil pengakuan dari masyarakat. Seorang tokoh 

masyarakat, apakah ulama, kyai, atau da;'I tidak akan mampu menjalankan peran 

mereka sesuai dengan kedudukan mereka di dalam masyarakat. Pentingnya 

keberadaan tokoh masyarakat dalam suatu masyarakat juga dikemukakan Ibnu 

Khaldun (Munawir, 97) bahwa manusia adalah makhluk sosial dan makhluk 

politik dan tidak akan mampu hidup tanpan organisasi kemasyarakatan sebagai 

wadah keijasama. Setelah organisasi kemasyarakatan terbentuk, maka masyarakat
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membutuhkan seseorang dengan pengaruhnya dapat bertindak sebagai penengah 

dan pemisah antara anggota masyarakat.

Tokoh-tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat) 

mempunyai kedudukan dan pengaruh besar di tengah-tengah masyarakatnya, 

karena mereka memiliki keunggulan, baik dalam ilmu pengetahuan, jabatan, 

keturunan dan lain sebagainya. Tokoh masyarakat informal adalah pemimpin 

informal dalam masyarakatnya yang diangkat dan ditunjuk atas kehendak dan 

persetujuan dari masyarakatnya. Tokoh masyarakat informal yang dimaksud 

adalah tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai integritas tinggi, memegang 

teguh pendapat dan keyakinannya tetapi terbuka untuk bisa menerima perbedaan 

secara bijaksana. Selain diharapkan memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya, 

secara kultural mereka juga diharapkan memiliki kekuatan nyata yang bisa 

menggerakkan orang untuk sebuah tujuan mulia, yakni: membangun saling 

pengertian, kebersamaan, kerjasama dan solidaritas. Begitu pentingnya peran 

seorang tokoh masyarakat dalam masyarakat termasuk dalam pengambilan suatu 

keputusan di tingkat desa termasuk di desa Tanjung Tiga Kecamatan Belida Darat 

Kabupaten Muara Enim.

Sebelum menjadi sebuah desa yang dipimpin oleh kepala desa, Tanjung 

Tiga sendiri termasuk dalam bagian dari desa Sialingan yang di pimimpin oleh 

kepala desa akan tetapi menskipun termasuk dalam bagian dari desa sialingan 

tetap desa Tangjung Tiga menunjuk punggawo (Kepala Adata) untuk memimpin 

desa selain kepala desa Sialingan.

i
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Tabel 1

Nama-Nama Pcnggawo (Kepala Adat) yang Pernah Memimpin

Desa Tanjung Tiga.
KETERANGANNAMA PEMIMPINPERIODENO
Sebagai PenggawoJUMMASIN1930-19861
Sebagai PenggawoCIKDEN1986-19912
Sebagai PenggawoLATEB1992-19943
Sebagai PenggawoALDEN1994-20034

sebagai Kepala Desa_______________ ARISUN
Sumber: (data dari kepala desa Tangjung Tiga)

2004 - sekarang5

Dari data di atas terlihat bahwa sebelum menjadi desa yang resmi, Tanjung

Tiga dipimpin oleh seorang penggawo, pada tahun 1930-1986 dipimpin oleh 

penggawo Jummasin pada tahun 1986-1999 dipimpin oleh penggawo Cikden

pada tahun 1992-1994 dipimpin oleh pemggawo Latep pada tahun 1994-2003

dipimpin oleh penggawo Alden sampai dengan terbentuknya pemimpin yang 

formal di bawah kepemimpinan kepala desa Arisun sampai sekarang.

Biasanya sebelum melakukan musyawarah desa yang besar dengan 

seluruh masyarakat kepala desa terlebih dahulu membicarakan apa yang akan di 

bahas dalam rapat nanti dan bagaimana tokoh masyarakat ini memberi 

pemahaman yang sederhana supaya masyarakat mudah mengerti akan apa yang 

akan di bicarakan dalam rapat. Pertemuan-pertemuan yang teijadi di antara tokoh 

masyarakat dan pemerintah itu terkadang tidak secara formal dimana karena 

kondisi mayarakat desa yang masih memiliki hubungan yang dekat antara 

masyarakat dimana masih sering teijadi pertemuan di tempat-tempat umum yang 

terkadangan meskipun secara tidak formal terjadinya diskusi tentang kondisi desa.
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Beberapa tokoh masyarakat yang ada di desa Tanjung Tiga yang sering 

mengikuti musyawarah desa Tanjung Tiga.

Tabel 2

Bentuk tokoh masyarakat yang masih aktif dalam kegiatan desa

KeteranganJabatanNo

pemangku adat yang masih ikut serta dalam

kegiatan desa.
Pemanggku Adat1

ulama yang sering malakukan dakwah tentang 

agama.

yang memberikan pengajaran untuk pengajian di 

desa

Ulama2

Ustaz/ustazah3

Tokoh yang dianggap berpengaruh karena

dianggap memiliki pengetahuan agama yang lebih
Haji4

Tokoh penggerak kegiatan remaja desaTokoh5

Pemuda/Pemudi

Sumber: (data hasil dari observasi kepada kepala desa)

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan 

yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa 

dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang 

termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam rangka melancarkan 

pelaksanaan pembangunan semua program-program dan proyek-proyek 

pembangunan yang dirancang secara nasional dan kedaerahan akhirnya 

bermuara atau dilaksanakan di daerah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan 

adanya hubungan serasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan 

desa perlu mendapatkan penanganan yang baik dan terpadu, mengingat 

mayoritas penduduk Indonesia berada di pedesaan, dengan demikian
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keberhasilan pembangunan di pedesaan akan menjadi tolak ukur berhasilnya 

pembangunan nasional.

Untuk melaksanakan pembangunan tersebut diperlukan adanya 

pengambilan keputusan yang terwadahi dalam suatu forum musyawarah desa 

yang melibatkan kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat yang 

mewakili warga desa sebagai pelaksanaan keputusan pembangunan. 

Keputusan yang dihasilkan di tingkat desa pada umumnya merupakan tindak 

lanjut dari keputusan pemerintah pusat.

Setiap keputusan yang diambil didahului dengan prosedur yang 

akhirnya sampai pada kenyataan bahwa keputusan itu penting untuk diambil. 

Sahnya keputusan sangat tergantung pada mereka yang berpartisipasi dalam 

proses pengambilan keputusan yaitu siapa yang memprakarsai dan siapa yang 

terlibat dalam proses pengabsahan, sebab pengambilan keputusan masyarakat 

mencakup sebuah dimensi kekuasaan.

Desa Tanjung Tiga Kecamatan Belida Darat merupakan suatu desa 

yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Hal itu 

menyebabkan partisipasi masyarakat kurang dalam proses pembangunan desa, 

sehingga dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat diwakili oleh 

tokoh masyarakat. Untuk melaksanakan program-program yang ada di Desa 

Tanjung Tiga, Kecamatan Belida Darat, perlu diadakan suatu musyawarah 

untuk mengambil keputusan terbaik dari berbagai alternatif yang akan 

menjadi prioritas dengan melibatkan unsur pemerintah desa beserta aparat 

desa dan tokoh masyarakat yang ada. Namun forum musyawarah atau yang

:
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dikenal dengn rembug desa itu sekarang praktis berubah menjadi forum ketuk 

palu karena pekerjaan masyarakat itu sendiri, sehinggga peran dari pejabat 

pemerintah desa masih mendominasi dalam proses pengambilan keputusan 

pembangunan, sedangkan peran tokoh masyarakat sebagai wakil dari warga 

desa kurang berpengaruh di dalamnya, sebab dalam forum itu tidak jarang 

kepala desa dan aparat desanya hanya mengumumkan programnya dan 

langsung disetujui oleh peserta rembug desa. Oleh karena itu, dalam 

pengambilan keputusan pembangunan sangatlah penting akan nilai-nilai 

musyawarah mufakat, peran dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat serta 

perlunya aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 

pembangunan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menarik peneliti untuk 

mengadakan penelitian dengan judul ‘Teran Tokoh Masyarakat dalam 

Pengambilan Keputusan di Tanjung Tiga, Kecamatan Belida Darat, 

Kabupaten Muara Enim”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas terdapat permasalahan yang menarik untuk 

dikaji dalam penelitian ini. Oleh karena itu untuk mendapat pemahaman 

mendalam maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan tokoh masyarakat di dalam masyarakat desa 

Tanjung Tiga kecamatan Belida Darat kabupaten Muara Enim?

2. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa 

Tanjung Tiga kecamatan Belida Darat kabupaten Muara Enim?

yang
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1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui Peran Kepemimpinan 

informal dalam Masyarakat desa Tanjung Tiga kecamatan Belida Darat. 

Sedangakan tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan tokoh masyarakat di dalam masyarakat desa 

Tanjung Tiga kecamatan Belida Darat kabupaten Muara Enim

2. Untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan 

di desa Tanjung Tiga kecamatan Belida Darat kabupaten Muara Enim

13 Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis adalah:

Penelitian ini dapat di jadikan sebagai tambahan informasi dan juga

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu

sosiologi pedesaan, sosiologi politik dan kepemimpinan informal di desa Tanjung

Tiga.

b. Manfaat secara praktis adalah :

Data hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi 

masayarakat dalam hal peran tokoh masayarakat dalam pengamilan keputusan 

dalam masyarakat pedesaan terutama bagi masyarakat desa Tanjung Tiga.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang peran kepemimpinan formal dalam masyarakat 

sebelumnya tela dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan masyarakat 

berlainan dan persfektif yang berbeda. Adapun beberapa penelitian 

peran kepemimpian formal dalam masyarakat diantaranya adalah:

yang

mengenai
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Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Mardina (2000) melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Pola Kepemimpinan Terhadap Kualitas 

LayananTerhadap Masyarakat” menurut hasil penelitiannya bahwa pola 

kepemimpinan sangat berpengaruh teradap kualitas layanan terhadap masyarakat 

banyak ditemukan adanya kualitas layanan yang rendah teradap masyarakat 

misalnya agar kualitas layanan teradap masyarakat tinggi pemimpin menjalankan 

pola kepemimpinan yang berorientasi pada bawahan dan juga berorientasi pada 

tugas. Hal ini didasarkan pada pemberian petunjuk - petunjuk pelaksanaan keija 

teradap bawahan secara lisan dan tertulis, pengawasan secara ketat terhadap 

pelaksanaan keija pegawai, penekanan yang lebih teradap tugas dan pembinaan 

pengembangan bahwa mereka punya batas waktu pelaksanaan tugas-tugas 

bawahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dhiassari Paminta Resti (2007) yang 

beijudul “Peranan Toko Pemimpin Masyarakat dalam Pembangunan Daerah 

Pedesaan di Desa Mendolo Kabupaten Pekalongan Provinsi jawa Tengah “dalam 

mensukseskan program pembanguan di daera pedesaan, peran kepala desa 

(pemimpin) sangatlah besar. Karena kepala desa berperan sebagai motifator, 

dinamisator, dan modemisator bagi warga masyarakat. Seorang kepala desa juga 

harus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dilingkungannya. Di 

Desa Mendolo, kepala desa memang telah berperan besar dalam pembangunan 

fisik masyarakat desanya. Mulai dan terlaksanannya program perbaikan dan 

pengaspalan jalan, pembangunan panek-panel tenaga surya dan pembangunan 

MCK (Mandi, Cuci, Kakus). Selain itu kepala desa juga berperan menyelesaikan
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masalah- masalah di lingkungan masyarakat. Kepala desa Mendolo bisa di 

katakan telah tanggap dengan apa yang diperlukan masyarakat. Karena itu untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama peningkatan ekonomi 

diperlukan kelancaran saran transfortasi.

Penelitian yang lain juga pernah dilakukan oleh Zulfikn Suleman (1997)

menurut hasilmeneliti tentang “Kekuasaan dalam Masyarakat Desa”, 

penelitiannya kehidupan masyarakat desa seolah- olah berada pada dua keadaan 

pertama dalah bentuk kehidupan resmi yaitu ketika warga masyarakat 

berhubungan dengan sesuatu di luar kehidupan mereka sehari- hari dimana

hubungan tersebut mengisyaratkan adanya dokumen- dokumen resmi (membuat 

KTP, pindah tempat tinggal, mengikuti penataran hubungan dengan penjabat di 

kecamatan, menerima bantuan pemerintah). Untuk bentuk keidupan resmi ini

kepala desa merupakan pemegang kekuasaan yang sesungguhnya dalam 

masyarakat Kedua bentuk keidupan yang tidak resmi yaitu dimana kehidupan 

masyarakat sehari-hari dimana untuk itu masyarakat tidak perlu berhubungan 

dengan kepala desa, perangkat desa dalam tatanan kehidupan kekuasaan.

Berbeda dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah 

dilakukan. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada kepimimpinan formal 

atau resmi dimana penelitian sebelumnya melakukan penelitian yang melibatkan 

kepala desa, lurah atau pemimpin formal lainnya dalam kehidupan masyarakat. 

Sedangkan penelitian ini berusaha mendeskripsikan peran pemimpin informal di 

dalam masyarakat yang menjelaskan tentang peran tokoh masyarakat dalam 

pengambilan keputusan yang di lakukan oleh kepala desa. Sebelum mengambil
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keputusa kepala desa selalu melakukan musyawarah desa yang melibatkan tokoh 

masyarakat yang dimana tokoh masyarakat ini berperan penting di dalam 

masyarakat. Kapal a desa secara tidak formal terkadang mendatangi para tokoh 

masyarakat untuk melakukan diskusi tentang keadaan desa dan juga memberi 

informasi baru yang menyangkut tentang program-program desa yang harus di 

diskusikan dalam menentukan keputusan di desa. Selain itu penelitian ini berbeda 

dengan penelitian sebelumnya adalah pada sasarannya kalau penelitian 

sebelumnya mengarah pada suatu program desa tetapi pada penelitian ini 

menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan pembangunan yang 

menyangkut desa. Maka dari itu peneliti ingin melihat lebih jelas bagaimana peran 

tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan terutaman di desa Tanjung Tiga, 

sehingga dapat diketahui bahwa peran kepemimpinan informal dalam masyarakat 

yang berkontribusi dalam kehidupan masyarakat, dan penelitian ini berupaya 

menginterpretasikan secara lebih mendalam dan mendekati kenyataan yang 

sebenarnya sehingga hasilnya lebih empiris.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini adalah tentang tokoh masyarakat yaitu peran tokoh -• 

masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa Tanjung Tiga Kecamatan 

Belida Darat Kabupaten Muara Enim yang di maksud dengan tokoh masyarakat 

disini adalah apa yang dalam studi Sosiologi disebut pemimpin informal (Informal 

Leaders) yaitu orang-orang yang memperoleh status kepemimpinannya karena 

pengakuan dari masyarakat. Peran dan kedudukan merupakan aspek penting 

dalam kehidupan sosial, termasuk dalam hal keberadaan tokoh masyarakat.
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Peran dan kedudukan merupakan dua aspek penting dalam hubungan 

sosial masyarakat. Peran merupakan prilaku individu dalam struktur sosial dan 

merupakan aspek dinamis dari kedudukan yang akhirnya akan memberikan 

fasilitas-fasilitas tertentu sesuai dengan peran tersebut. Sedangkan posisi 

mengindikasikan status sosial individu dalam masyarakat. Dengan kata lain 

kedudukan memberikan seseorang sebuah peran sebagai pola interaksi dalam 

bersosialisasi (bermasyarakat) seseorang di mulai telah berperan bila mana dia 

telah melakukan hak dan kewajibannya sesuai statusnya.

Kedudukan seseorang sangat menentukan perannya begitu juga sebaliknya 

peran yang dilakukan oleh seseorang dapat mempengaruhi dan mengubah 

kedudukannya dalam masyarakat. Sedangkan peran dalam pengertian sosiologi 

adalah prilaku atau tugas yang diharapkan yang dilaksanakan seseorang 

berdasarkan kedudukan dan status yang dimilikinya. Dengan kata lain peran ialah 

pengesawantahan jabatan atau kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan 

sesama manusia dalam suatu masyarakat atau organisasi.

Dalam stratifikasi sosial terdapat dua unsur pokok, yaitu status dan 

peranan. Status dan peranan mempunyai hubungan timbal balik yang merupakan

unsur penentu bagi penempatan seseorang dalam strata tertentu dalam masyarakat. 

Kedudukan dapat memberikan pengaruh, kehormatan, kewibawaan pada 

seseorang; sedangkan peranan merupakan sikap tindak seseorang yang

menyandang status dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soeijono Soekanto 

(77,1999), status dimaksudkan sebagai kedudukan sosial seseorang dalam 

kelompok serta dalam masyarakat. Status mempunyai dua aspek, pertama;
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aspeknya yang agak stabil, dan kedua aspeknya yang lebih dinamis. Soekanto 

mengatakan bahwa status mempunyai aspek structural dan aspek fungsional 

aspek yang pertama sifatnya hirarkis, artinya mengandung perbandingan tinggi 

atau rendahnya secara relative terhadap status-status lain. Sedangkan aspek yang 

kedua dimaksudkan sebagai peranan sosial (social role) yang berkaitan dengan 

status tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Soeijono Soekanto (Syani, 89,1994) 

membedakan status dengan status sosial. Status diartikan sebagai tempat atau 

posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang-orang 

lain dalam kelompok tersebut atau tempat suatu kelompok berhubungan dengan 

kelompok- kelompok lainnya di dalam kelompok yang lebih besar lagi. 

Sedangkan statu sosial diartikan sebagai tempat seseorang secara umum dalam 

masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan 

pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Kedudukan 

sosial tidak terbatas pada pengertian kumpulan status-status seseorang dalam 

kelompok-kelompok yang berbeda, melainkan status-status sosial tersebut 

mempengaruhi status-status orang tadi dalam kelompok-kelompok sosial yang 

berbeda. Dalam kehidupan kelompok masyarakat seseorang senantiasa memiliki 

suatu status sosial, yaitu merupakan kedudukan individu dalam pergaulan hidup 

manusia dalam masyarakat. Status sosial seseorang merupakan aspek statis yang 

berupa derajat atau tingkat kedudukan seseorang dalam masyarakat, dan 

mempunyai ciri serta perbedaan yang jelas dengan status sosial yang lain. 

Umpamanya status pegawai negeri berbeda dengan status para buruh, pedagang, 

guru dan lain-lain.

. Pada
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Status sosial biasanya didasarkan pada berbagai unsur kepentingan 

manusia dalam kehidupan masyarakat, yaitu status pekeijaan, status dalam sistem 

kekerabatan, status jabatan dan status agama yang di anut. Dengan status 

dapat berinteraksi dengan baik terhadap sesamanya, bahkan banyak 

dalam pergaulan sehari-hari seseorang tidak mengenal orang lain secara individu, 

melainkan hanya mengenal statusnya saja. Max Weber (Schroeder,91,2002) 

menunjukkan bahwa status adalah klaim efektif untuk penghargaan sosial 

berkenaan dengan privilese positif atau negatif.

Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam yang dapat 

membentuk status sosial di masyarakat yaitu (Soeijono Soekanto, 2010:210):

Ascribed Status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa 

memperhatikan perbedaab-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan 

tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan seorang anak bangsawan 

adalah bangsawan pula. Dalam bentuk status sosial yang muncul karena kelahiran 

atau garis keturunan sehingga faktor munculnya kepemimpinan informal sangat 

besar karena tokoh masyarakat yang dianggap penting yang di hargai oleh 

masyarakat muncul karena adanya garis keturunan yang terdahulu orang tuanya 

menjadi seorang pemimpin sehingga keturunannya di anggap memiliki peran 

sebagai seorang pemimpin juga.

Achieved Status adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan 

usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran 

akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan masing- 

masing dalam mengejar dan mencapai tujuan-tujuannya. Status yang diperoleh

seseorang
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seseorang melalui prestasi juga sebagian di miliki oleh tokoh masyarakat seperti 

seorang guru yang dianggap tokoh masyarakat karena keikutsertaannya dalam 

menyumbangkan ide-ide untuk membangun desa tersebut.Kedudukan (status) 

seseorang dalam suatu sistem sosial, dapat di peroleh melalui empat cara : 1) 

karena kelahiran, 2) karena memiliki kemampuan dan kelebihan khusus, 3) karena 

pemberian yang bersifat pribadi, 4) secara alamiah.

Peran sosial adalah peran yang dimainkan seseorang dalam lingkungan 

sosialnya. Peran ini merupakan tuntutan dari masyarakat teradap individu untuk 

memberi sumbangan sosial dari anggotanya dalam rangka menjaga keutuhan 

sosial dan meningkatkan kebaikan dalam masyarakat tersebut. Peran sosial bisa 

berupa aktivitas individu dalam masyarakat dengan cara mengambil bagian dalam

kegiatan yang ada di masyarakat dalam berbagai sektor, baik sektor pertanian, 

ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Pengambilan peran ini tergantung pada 

tataran masyarakat atau kemampuan individu dalam melihat keadaan masyarakat 

(Soekamto, 2000: 62). Peran sosial merupakan peran yang dijalankan seseorang 

untuk berpartisipasi di dalam kegiatan kemasyarakat maupun pemerintah dalam 

menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama.

Peran sama halnya dengan peranan, Menurut Soeijono Soekanto (2007: 

212) perenan mengandung dua arti, setiap orang mempunyai 

peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti

macam-macam

peranan menentukan apa yang di perbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan- 

kesempatan apa yang di berikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan 

adalah karena ia mengatur prilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang
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pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. 

Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan prilaku sendiri dan prilaku 

orang-orang kelompoknya. Hubungan- hubungan sosial yang 

masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan 

masyarakat.

ada dalam

individu dalam

Peranan yang telah melekat pada diri seseorang harus di bedakan dengan 

posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat 

merupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu pada organisasi 

masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan 

sebagai suatu proses. Jadi seorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta

menjalankan suatu peranan (Soeijono Soekanto 2007: 213). Peranan mencakup 

tiga hal yaitu sebagai berikut:

a. Peranan yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaiaan peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan.

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.

Perlu juga disinggung perihal fasilitas-fasilitas bagi peranan individu 

(role- fcicilities). Masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu 

untuk dapat menjalankan peranan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan
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bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan 

Kadang-kadang perubahan suatu struktur golongan kemasyarakatan 

menyebabkan fasilitas-fasilitas bertambah.

Sejalan dengan adanya status- conflict, juga ada conflict of r oles. Bahkan 

kadang-kadang suatu pemisahan antara individu dengan peranannya yang 

sesungguhnya arus dilaksanakannya. Hal ini dinamakan role distance. Gejala tadi 

timbul apabila individu merasakan dirinya tertekan karena dia merasa dirinya 

tidak sesuai untuk melaksanakan peranan yang diberikan masyarakat kepadanya. 

Dengan demikian, dia tidak melaksanakan peranannya dengan sempurna atau 

bahkan menyembunyikan dirinya, apabila dia berada pada lingkaran sosial yang 

berbeda. Lingkaran social atau social circle adalah kelompok sosial dimana

peranan.

seseorang mendapat tempat serta kesempatan untuk melaksanakan peranannya. 

Setiap peran bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan tadi 

dengan orang-orang di sekitarnya yang tersangkut, atau ada hubungannya dengan 

peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial tersebut.

Seorang senantiasa berhubungan dengan pihak lain. Biasanya setiap pihak 

mempunyai perangkat peranan tertentu (set of roles). Terdapat macam-macam 

peranan yang menyangkut pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi

hal-hal berikut:

1. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat 

hendak dipertahankan kelangsungannya.
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2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh 

masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih 

dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.

3. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tidak 

melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh

masyarakat karena pelaksanaannya memerlukan pengorbanan dalam arti 

kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.

4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, 

belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang 

seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa 

membatasi peluang-peluang tersebut.

Tokoh masyarakat merupakan seseorang yang berpengaruh dan 

ditokohkan oleh lingkungannya. Penokohan tersebut karena pengaruh posisi, 

kedudukan, kemampuan, dan kepiawaiannya. Segala tindakan dan ucapannya 

akan diikuti oleh masyarakat sekitarnya.

Seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari 

pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat. Pemimpin 

informal ialah sorang pemimpin yang tidak mendapatkan pengangkatan formal 

sebagai pemimpin namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul dia 

mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis 

dan prilaku suatu kelompok atau masyarakat.

Maka kriteria pemimpin informal (Informal Leaders):

Tidak memiliki penunjukan formal atau legitimasi sebagai pemimpin.

mampu

1.
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2. Kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya, dan mengakui 
dirinya sebagai pemimpin. Status kepemimpinannya berlangsung selama 
kelompok yang bersangkutan masih mau mengakui dan menerima 
pribadinya.

3. Dia tidak mendapatkan dukungan/ backing dari suatu organisasi formal 
dalam menjalankan tugas kepemimpinannya.

4. Biasanya tidak mendapatkan imbalan balas jasa atau imbalan jasa itu 
diberikan secara suka rela.

5. Tidak dapat dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi, tidak memiliki 
atasan. Dia tidak perlu memenuhi persyaratan formal tertentu.

6. Apabila dia melakukan kesalahan, dia tidak adapat di hukum, hanya saja 
respek orang terhadap dirinya jadi berkurang, pribadinya tidak diakui, atau 
dia ditinggalkan oleh massanya. (Kartini Kartono 2001: 9)

Peran tokoh masyarakat itu tergantung pada besar kecilnya dampak sosial 

yang disebabkan oleh kepemimpinannya, serta tinggi rendahnya status sosial yang 

di perolehnya. Kedudukan (status) dapat di artikan sebagai tempat atau posisi 

seseorang dalam kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya adalah tempat 

seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain, dalam 

arti lingkungan pergaulannya, prestasinya, dan hak-hak serta kewajiban- 

kewajibannya.

Dalam menganalisis tentang kepemimpinan ini dalam kacamata Weber

lebih memjelaskan tentang wewenang yang terbagi dalam tiga bentuk wewenang

yaitu:

Wewenang rasional atau legal: adalah wewenang yang didasarkan pada 

sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum tersebut dipahami 

sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui dan ditaati masyarakat dan bahkan yang 

telah diperkuat oleh Negara. Pada wewenang yang didasarkan pada sistem hukum, 

harus dilihat juga apakah sistem ukumnnya bersandar pada tradisi, agama, atau 

faktor-faktor lain. Kemudian, harus ditelaah pula hubungannya denga sistem
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diuji oleh sistem hukum cocok atau tidak dengan sistem 

kebudayaan masyarakat supaya kehidupan dapat beijalan dengan tenang dan

kekuasaan serta

tentram.

dapat dipunyai oleh seseorang maupun 

tersebut dimiliki oleh orang-

Wewenang tradisional:

sekelompok orang. Dengan kata lain, wewenang 

orang yang menjadi anggota kelompok, yang sudah lama sekali mempunyai 

kekuasaan di dalam suatu masyarakat. Wewenang tradisional dipunyai oleh

seseorang ataupu sekelompok orang bukan karena mereka mempunyai 

kemampuan-kemampuan khusus seperti wewenang kharismatik, tetapi karena 

mereka mempunyai kekuasaan dan wewenang yang telah melembaga dan bahkan 

menjiwai masyarakat. Dengan demikian lamanya seseorang atau golongan 

memegang tampuk kekuasaan hingga membuat masyarakat percaya dan megakui

kekuasaannya.

Pada masyarakat di mana penguasa mempunyai wewenang tradisional,

tidak ada pembatasan yang tegas antara wewenang dengan kemampuan- 

kemampuan pribadi seseorang. Kepercayaan serta kehormatan yang diberikan 

kepada mereka yang mempunyai wewenang tradisional biasanya mempunyai 

fungsi memberikan ketenangan pada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat 

selalu mengingatkan pada tradisi.

Wewenang Kharismatik: merupakan wewenang yang didasarkan pada 

charisma, yaitu didasarkan pada kemampuan khusus (wahyu, pulung) yang ada 

pada diri seseorang. Kemampuan khusus yang melekat pada diri 

tersebut merupakan anugrah dari tuhan. Orang-orang disekitamya mengakui akan

seseorang
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adanya kemampuan tersebut atas dasar kepercayaan dan pemujaan karena mereka 

bahwa sumber kemampuan tersebut merupakan sesuatu yang 

berbeda di atas kekuasaan dan kemampuan manusia pada umumnya. Jadi, dasar 

kharismatik bukanlah terletak pada suatu peraturan (hukum), tetapi

menganggap

wewenang

bersumber pada diri pribadi individu yang bersangkutan. Kharisma semangkin 

meningkat sesuai dengan kesanggupan individu yang bersangkutan untuk 

membuktikan manfaatnya bagi masyarakat, dan pengikut-pengikumya akan

menikmati. Wewenang kharismatik akan berkurang bila ternyata individu yang 

memilikinya berbuat kesalahan-kesalahan yang merugikan masyarakat sehingga 

kepercayaan masyarakat terhadapnya menjadi berkurang. Wewenang kharismatik 

tidak diatur oleh kaidah-kaidah, baik tradisional maupun rasional.

Istilah dan konsep Karisma dicetuskan Max Weber untuk 

mengkarakterisasi pemimpin yang mengangkat diri sendiri dan diikuti oleh 

mereka yang dirundung kesulitan berat dan butuh mengikuti pemimpin karena 

mereka mempercayainya sebagai memiliki keutamaan luar biasa. Contoh: para 

Nabi, pahlawan militer yang perkasa, dan tokoh-tokoh yang dianggap memiliki 

karunia yang istimewa, yang berasal dari Tuhan atau kekuatan supranatural.

Konsep Karisma yang dicetuskan Weber berbeda dari pemahaman yang 

berkembang sesudah tokoh sosiologi Jerman tersebut memperkenalkannya. Weber 

tidak menyangkat adanya para pemimpin yang secara personal memiliki ciri yang 

menonjol (anugerah istimewa), tetapi konsep pemimpin Karismatik itu bagi 

Weber lebih tergantung pada kelompok pengikut dan bagaimana mereka 

mendefinisikan pemimpin karismatik”. Menurut Weber, jika para pengikut
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mendefinisikan pemimpin mereka sebagai seseorang yang berkarisma, maka ia 

cenderung sebagai pemimpin karismatik terlepas dari benar-tidaknya ia memiliki 

ciri yang menonjol, yang krusial dalam proses ini adalah ketika seorang pemimpin 

dipisahkan dari orang biasa dan diperlakukan seolah-olah ia memiliki kekuatan 

atau kualitas supranatural, supermanusia atau sekurang-kurangnya kekuatan tidak 

lazim yang tidak dimiliki oleh orang biasa” (Miyahara, 1983; Ritzer, 2004). 

Karisma lebih sebagai konstruksi ketimbang realitas di dalam dirinya.

> Karisma “mumi” tidak mengenal legitimasi, yang dikenal ialah 
ketangguhan (“karunia”) yang dimiliki si pemimpin di mata pengikutnya.

> Pemimpin karismatik memperoleh dan mempertahankan otoritasnya 
semata-mata dengan membuktikan ketangguhannya selaku pemimpin 
“maharesi”, sebutlah Nabi dengan mukjizat, panglima perang dengan 
heroismenya, dll.

> Pemimpin/penguasa yang benar-benar karismatik harus membuktikan 
tanggungj awabnya kepada mereka yang dimpimpin.

> Jika pengikut sudah memandang pemimpin karismatik hilang “karunia” 
yang dimilikinya, ia menjadi orang biasa

Otoritas karisma bagi Weber memiliki kekuatan revolusioner yang 

penting dalam dunia sosial, tetapi lama kelamaan otoritas rasional-lah yang akan 

memiliki kekuatan revolusioner di dunia modem dan menggantikan otoritas 

karisma. Bagi Weber, otoritas karisma akan berhenti seiring dengan kematian 

pemimpin karismatik. Dalam keadaan yang demikian, akan teijadi 

Rutinisasi Karisma” melalui empat proses: (1) Mencari pemimpin karismatik 

baru; (2) Menyusun serangkaian aturan yang memungkinkan dihadirkannya 

pemimpin baru, yang aturan ini berubah menjadi tradisi; (3) Membuka peluang 

pemimpin karismatik sebelum mati menunjuk/mengangkat penerusnya; dan (4) 

Para pengikut merencanakan penerus pemimpin karismatik yang dapat diterima

proses
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tersebut tidak mudah karena padakomunitasnya secara luas. Semua proses 

akhirnya rutinisasi karisma yang dilakukan akan mengarah pada dua kemungkinan 

yakni jatuh ke otoritas tradisional atau otoritas legal-rasional.

Conger mencoba memproyeksikan kepemimpinan karismatik dalam

organisasi, sehingga kepemimpinan karismatik bukan dilihat sosoknya semata 

tetapi peran atau fungsinya dalam sistem kehidupan.

Tipe kepemimpinan di daerah perdesaan lebih mengarah kepada 

kepemimpinan patemalistik dimana masayarakat membutuhkan pemimpin yang 

memiliki pribadi yang bersifat kepabaan yang dapat melindungi dan mengayomi 

masyarakat. Kalau kepala desa berperan dalam pemerintahan yang bersifat formal, 

tokoh masyarakat dapat menjalankan perannya dalam melindungi masyarakat 

yang dilihat dari segi tokoh masyarakatnya.

Persepsi seorang pemimpin yang patemalistik tentang peranannya dalam

kehidupan organisasi dapat dikatakan diwarnai oleh harapan bawahan kepadanya.

Harapan bawahan berwujud keinginan agar pemimpin mampu berperan sebagai

bapak yang bersifat melindungi dan layak dijadikan sebagai tempat bertanya dan 

untuk memperoleh petunjuk, memberikan perhatian terhadap kepentingan dan

kesejahteraan bawahannya. Pemimpin yang patemalistik mengharapkan agar 

legitimasi kepemimpinannya merupakan penerimaan atas peranannya yang

dominan dalam kehidupan organisasional. Berdasarkan persepsi tersebut, 

pemimpin patemalistik menganut nilai organisasional yang mengutamakan 

Nilai tersebut mengejawantah dalam sikapnya seperti kebapakan, 

terlalu melindungi bawahan. Sikap yang demikian tercermin dalam perilakunya

kebersamaan.
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berupa tindakannya yang menggambarkan bahwa hanya pemimpin yang 

mengetahui segala kehidupan organisasional, pemusatan pengambilan keputusan 

pada diri pemimpin. Dengan penonjolan dominasi keberadaannya dan penekanan 

kuat pada kebersamaan, gaya kepemimpinan patemalistik lebih bercorak 

pelindung, kebapakan dan guru.

Kepemimpiana dalam masyarakat tradisional seperti pada masyarakat 

pedesaan yang homogen, perlu adannya penyesuaian dengan susunan masyarakat 

tersebut yang memperlihatkan nilai-nilai peguyuban hubungan pribadi antara yang 

mminpin dengan yang dipimpin sangat dihargai. Kepemimpinan masyarakat 

pedesaan pada umumnya dilaksanakan secara kolegal (besama-sama). Segala 

keputusan di ambil kepala desa secara bersama-sama melalui musyawarah.

Sistem kepemimpinan pada masyarakat desa dibedakan menjadi dua yaitu: 

kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal. Kepemimpinan informal ini 

adalah tokoh masyarakat yang dilibatkan perannya dalam pengambilan keputusan 

yang di ambil oleh kepala desa.

Beberapa pengertian masyarakat menurut beberapa ahli (Soekanto 1990: 

26) Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang 

dan kerja sama dari berbagai kelompok dan penggolongan, pengawasan tingkah 

laku serta kebiasaan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini dinamakan 

masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat itu 

sendiri selalu berubah. Pengertian masyarakat menurut Selo Soemardjan 

menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, dan 

mengasilkan kebudayaan. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang
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berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan 

yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. (Pengantar Ilmu Antropologi: 146)

Masyarakat pedesaan adalah sekelompok masyarakat yang terikat oleh 

kebudayaan yang mereka anggap sama, yang penduduknya mempunyai 

pencaharian utama pertanian dan di dukung oleh sistem sosial budaya. Sedangkan 

masyarakat desa adalah suatu bentuk persekutuan yang diteruskan oleh 

penduduknya dengan lembaga adat diwilayah setempat dan kampung menjadi 

pusat segala aktivitas bersama.

Menurut Roucek dan Waren (Rahaijo, 1999: 40) masyarakat desa 

memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Besarnya peranan kelompok primer
b. Hubungan lebih bersifat intim dan awet
c. Masyarakat bersifat homoen (sama)
d. Faktor geografis yang menentukan sebagai dasar pembentukan kelompok
e. Mobilitas social rendah
f. Tingkat pendidikan yang relative rendah.

Pemerintahan desa diselenggarakan dibawah pimpinanan seorang kepala 

desa beserta para pembantunya, selain bentuk kepemimpinan formal tetapi ada 

kepemimpinan informal dimana tokoh-tokoh masyarakat yang masih memiliki 

peran yang penting dalam mendukung perkembangan desa. Tokoh masyarakat 

disini merupakan orang-orang yang sering dilibatkan dalam musyawarah desa 

dalam mengambil keputusan yang menyangkut perkembangan dan kemajuan desa 

serta kesejahteraan masyarakt desa Tanjung Tiga Kecamatan Belida Darat 

Kabupaten Muara Enim.

mata
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Bagan 1

Alur Kerangka Pemikiran

Perankedudukan ►

Wewenang ( Weber)

Tokoh Masyarakat• wewenang legal ,

> Kepala Adat• wewenang 
kharismatik

Pemerintah
Desa

-► >> Kyai/haji
<■

• wewenang 
Tradisional

> Ustadz/ustadzah
i > Tokoh Remaja

Teori Otoritas Kharismatik 
(pemikiran Weber)

(hasil musyawarah)

Pengambilan Keputusan

Di Desa Tanjung Tiga

Sumber: Teori Wewenang dan Otoritas Kharismatik dari Marx Weber. 

(Soerjono Soekanto, 2010:243)
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1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Sifat dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka jenis metode 

penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan 

dan Taylor mendefinisikan metodelogi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghadirkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

prilaku yang dapat diamati. Penelitian ini bersifat deskriptif yang berusaha untuk 

menemukan fakta serta memberikan gambaran suatu pengalaman atau peristiwa 

dari kehidupan masyarakat adalah peran kepemimpinan formal di masyarakat 

yang dalam hal ini melihat peran tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh kepala desa dalam masyarakat dapat tergambar dengan jelas.

1.7.2 Strategi Penelitian

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini strategi penelitian studi 

kasus. Menurut Stake (dalam Denzin dan licoin, 1994:202) menyatakan bahwa 

studi kasus merupakan salah satu strategi yang banyak dilakukan dalam penelitian 

kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus intrinsik dimana peneliti 

berusaha menggali lebih dalam tentang peran tokoh masyarakat dalam 

pengambilan keputusan sesuai dengan penelitian ini karena peneliti melihat kasus 

yang melibatkan tokoh masyarakat dalam pembangunan desa sehingga dapat 

melihat peran tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan di bidang 

pembangunan desa.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah di Desa Tanjung Tiga 

Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi
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penelitian karena berdasarkan pengamatan yang telah peneliti lakukan, diketahui 

bawa lokasi ini masih terdapat tokoh-tokoh masyarakat atau pemangku adat yang 

masih berperan penting dalam masyaraka. Desa Tanjung Tiga berada pada 

masyarakat yang sudah memiliki pemimpin resmi atau kepala Desa akan tetapi 

keberadaan tokoh masyarakat di desa ini masih sangat diperlukan.

Maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam peran 

tokoh masyarakat dalam pengambilan kepurusan di desa Tanjung Tiga.

1.7.4 Batasan konsep 

a. Peran

Peran merupakan realitas dari seperangkat hak dan kewajiban yang 

memberi suatu kontribusi tertentu sesuai dengan bidang yang di tekuninya untuk 

mencapai tujuannya. Seubungan dengan ini Soeijono Soekanto (1982 : 273) 

menyatakan peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) dimana hak dan

kewajiban, prilaku aktual dari pemegang kedudukan dan bagian dari aktivitas

yang dimainkan seseorang.

Peran yang di mainkan oleh tokoh masyarakat merupakan peran yang 

harus di lakukannya karena kedudukannya yang di anggap penting sebagai orang 

yang di hormati dan orang yang di anggap pemangku adat yang mempunyai 

pengaruh besar dalam pengambilan keputusan oleh kepala desa. Dengan kata lain 

tokoh masyarakat mempunyai tanggung jawab penuh dalam memainkan peran

karena itu merupakan kewajibannya, selain itu juga tokoh masyarakat mempunyai 

hak-hak yang harus di dapatkannya karena mereka telah memainkan perannya
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sebagai tokoh masyarakat yang sanggat memabantu masyarakat dengan adanya 

keberadaan tokoh masyarakat.

b. Tokoh Masyarakat

Menurut Anonim (2006), pemimpin informal adalah pemimpin yang tidak 

diangkat secara resmi berdasarkan surat keputusan tertentu. Dia memperoleh 

kekuasaan / wewenang karena pengaruhnya terhadap kelompok. Apabila 

pemimpin formal dapat memperoleh pengaruhnya melalui prestasi, maka 

pemimpin informal memperoleh pengaruh berdasarkan ikatan-ikatan psikologis. 

Tidak ada ukuran obyektif tentang bagaimana seorang pemimpin informal 

dijadikan pemimpin.

Menurut UU Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol bahwa 

tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima 

kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah. Sedang pengertian tokoh 

masyarakat menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia) bahwa bahwa tokoh masyarakat ialah pimpinan 

informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.

Setiap keputusan yang diambil didahului dengan prosedur yang 

akhirnya sampai pada kenyataan bahwa keputusan itu penting untuk diambil. 

Sahnya keputusan sangat tergantung pada mereka yang berpartisipasi dalam 

proses pengambilan keputusan yaitu siapa yang memprakarsai dan siapa yang 

terlibat dalam proses pengabsahan, sebab pengambilan keputusan masyarakat 

mencakup sebuah dimensi kekuasaan. Pengambilan keputusan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah pengambilan keputusan dalam pembangunan yang

=
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ada di desa Tanjung Tiga Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim, 

c. Masyarakat

Masyarakat merupakan suatu kelompok orang yang mendiami suatu 

wilayah dan terjadi interaksi antar mereka untuk mencapai suatu tujuan bersama. 

Dalam hal ini Masyarakat pedesaan adalah sekelompok masyarakat yang terikat 

oleh kebudayaan yang mereka anggap sama, yang penduduknya mempunyai mata 

pencaharian utama pertanian dan di dukung oleh sistem sosial budaya. Sedangkan 

masyarakat desa adalah suatu bentuk persekutuan yang diteruskan oleh 

penduduknya dengan lembaga adat diwilayah setempat dan kampung menjadi 

pusat segala aktivitas bersama.

1.7.5 Unit Analisis Data

• Unit penelitian adalah unit yang akan diteliti dan dianalisis. Sedangkan

menurut Suharsini Arikunto, unit analisis adalah satuan-satuan yang menunjuk

pada subjek penelitian unit atau kesatuan yang menjadi sasaran dalam penelitian.

Berdasarkan pengertian mengenai unit analisis, maka unit analisis dalam

penelitian ini adalah individu, dalam hal ini adalah kepala desa, tokoh masyarakat, 

dan masyarakat desa Tanjung Tiga.

1.7.6 Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memerikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitia (Moleong 1999: 90). Teknik 

yang digunakan untuk menentukan informasi kunci (key informan) atau situasi 

social tertentu yang syarat informan, dilakukan secara sengaja yaitu (purposive)
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sesuai dengan fokus penelitian (Bungin 2003: 53). Jadi penentuan informan dalam 

penelitian ini digunakan secara purposive.

Informan peneliti yang dimaksudkan disini, informan yang mampu 

memberikan sebanyak-banyaknya data dan informasi yang akan digunakan untuk 

membentuk konsep dan reposisi sebagai temuan peneliti. Adapun Kriteria 

informan yang di pakai untuk mendapatkan informasi adalah sebagai berikut:

a. Tokoh masyarakat desa Tanjung Tiga yang selalu hadir dan ikut serta 

dalam musyawarah desa untuk pengambilan keputusan yang 

menyangkut desa.

b. Masyarakat Desa Tanjung Tiga yang ikut serta dalam musyawarah

desa.

1.7.7 Data dan Sumber Data

Menurut lofland (1994) sumber data utama dalam penelitian kualitatif

adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti

dokumentasi dan lain-lain (Moleong, 2001: 112).

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang berupa kata-kata dan tindakan serta 

keterangan-keterangan yang berasil di kumpulkan dari subjek penelitian. Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi

dari beberapa informan. Hasil wawancara mendalam dan observasi tersebut 

dipergunakan untuk menggali informasi atau data tentang apa saja yang
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melatarbelakangi peran tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa 

Tanjung Tiga, kecamatan Belida Darat, kabupaten Muara Enim.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pelaksanaan penelitian dan 

diperoleh dari pemanfaatan sumber-sumber tertulis seperti: buku keterangan dari 

sumber pendukung, artikel majalah dan laporan penelitian yang relevan.

1.7.8 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan oleh peneliti 

sendiri, yang melalui tiga tahapan kegiatan, (Miles dan Huberman, 1992) yaitu 

sebagai berikut:

1. Memasuki Lokasi Penelitian (Getting Iri)

Tahapan Getting In (persiapan memasuki lokasi penlitian), ialah 

melakukan izin penelitian kepada intansi yang terkait. Untuk mendapatkan 

informan yang sesuai dengan fokus penelitian, peneliti menginformasikan atas 

kegiatan penelitian kepada intansi yang dijadikan sebgai situs penelitian dalam 

melampirkan surat rekomendasi penelitian. Ketika memasuki lokasi penelitian, 

peneliti harus menempuh pendekatan informal dan formal. Untuk memperoleh 

suatu data yang valid, peneliti melakukan adaptasi dan proses belajar dari sumber 

data tersebut dengan berlandaskan yang etis dan simpatik sehingga bias 

mengurangi jarak antara peneliti denga para informan. Peneliti berperilaku sopan, 

baik dalam kata bahasa dan bertindak. Pada tahap ini yang di utamakan adalah 

bagaimana peneliti dapat di terima dengan baik pada saat memasuki setting area.
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2. Lokasi Penelitian (Getting Along)

Dalam tahapan ini peneliti melakukan pendekatan secara pribadi dengan 

subyek penelitian. Kedudukan subyek harus dihormati dan diberikan kebebasan 

untuk mengungkapkan semua persoalan, data serta informasi yang diketahui, 

peneliti tidak boleh mengarahkan dan melakukan intervensi terhadap worldview 

subyek penelitian. Dalam proses ini peneliti berusaha untuk memperoleh 

informasi selengkapnya serta menagkap intisari dan berbagai informasi yang 

didapat tersebut sesuai dengan fokus penelitian yang telah di tetapkan.

3. Pengumpulan Data (Logging Data)

a. Wawancara Mendalam (Depth Interview)

Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua piak yaitu (mterviewer) yang mengajukan

pertanyaan dan yang diwawancarai (nterviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut. Metode ini di gunakan untuk mengungkap peran tokoh 

masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa Tanjung Tiga kecamatan Belida 

Darat kabupaten Muara Enim. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat 

pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara yaitu instrument 

berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada informan 

yang kemudian jawaban dari informan tersebut menjadi data yang di gunakan 

dalam penelitian ini.

yang

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena 

yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat
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(partisifatif) ataupun nonpertosifatif. Dalam penelitian ini menggunakan observasi 

partisipan. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipan karena 

observasi ini dilakukan dengan melihat langsung kelapangan serta mengikuti 

langsung musyawarah desa untuk mengetahui lebih mendalam tentang 

bagaimana peran tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa 

Tanjung Tiga kecamatan Belida Darat kabupaten Muara Enim.

secara

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini ,penelitian ini mengungkap sejumlah fakta-fakta data social

yang tersimpan, seperti konvensi yaitu kebiasaan-kebiasaan yang terkait, buku-

buku tentang kepemimpinan informal, pola kepemimpinan, sosiologi suatu

pengantar, artikel, skripsi dan dokumentasi lainnyayang berkaitan dengan 

penelitian baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

1.7.9 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data ialah proses pencarian dan 

penyusunan data yang sistematis melalui traskrip wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap 

yang ditemukan.

Unit analisis penelitian ini adalah peran tokoh masyarakat dalam 

pengambilan keputusan di desa. Interpretasi data dilakukan dengan analisis 

deskriptif kualitatif. Sifat analisis deskriptif kualitatif bukan 

menggeneralisasikan dari data yang didapat, tetapi hanya untuk menggambarkan

untuk

varian-varian dalam kerangka holistik dari realitas sosial mengenai peran tokoh
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masyarakat dalam pengambilan keputusan di di desa Tanjung Tiga Kecamatan 

Belida Darat Kabupaten Muara Enim. Ketika dilapangan, peneliti memlakukan 

pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan 

data yang ada kemudian dikelompok-kelompokkan.

Teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Habermas melalui tiga 

tahap, yaitu reduksi data, penyajian, dan kesimpulan.

dari

1. Reduksi Data

Peneliti pada tahap ini memusatkan peratian pada data lapangan yang telah 

terkumpul, yaitu hasil dokumentasi yang diperoleh dilapangan serta data hasil

wawancara mendalam kepada informan. Data dilapangan tersebut selanjutnnya

dipilih dalam arti kata menentukan derajat relevansinya dengan maksud

penelitian. Data yang cocok dengan maksud penelitian yang akan peneliti ambil,

yakni tentang bagaimana peran tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan

di desa Tanjung Tiga Kecamatan Belida Darat melalui analisis persepektif

struktur legal rasional.

Data yang dipilih sesuai dengan pertanyaan penelitian akan 

disederhanakan dalam arti mengklasifikasikan data atas dasar tema-tema

memadukan dua data yang tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan 

data tambahan kemudian peneliti melakukan abstraksi data menjadi data uraian 

singkat.

2. Display Data

Peneliti pada tahap ini melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks 

naratif terlebih dahulu, artinya data mengenai peran tokoh masyarakat dalam



37

pengambilan keputusan di desa Tanjung Tiga Kecamatan Belida Darat. Uraian- 

uraian singkat yang diperoleh dari data tersebut disajikan kedalam sebuah tulisan 

cerita dengan menggunakan kerangka pemikiran yang telah ada. Disini peneliti 

mendeskripsikan proses peran kepemjmpinan formal dalam masyarakat desa 

Tanjung Tiga Kecamatan Belida Darat melalui analisis perspektif struktur legal 

rasional. Pendeskripsian tersebut disajikan dalam sebuah cerita tema mengenai 

analisis mengunakan pemikiran weber tentang wewenang dalam masyarakat 

terhadap peran tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa Tanjung 

Tiga Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.

3. Mengambil Keputusan

Peneliti pada tahap ini selalu melakukan uji kebenaran dengan teori yang 

digunakan pada setiap makna yang muncul dari data mengenai analisis wewenang 

legal rasional, kharismatik, dan tradisional untuk menganalisis peran tokoh 

masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa Tanjung Tiga Kecamatan 

Belida darat Muara Enim.

1.7.10 Teknik Triangulasi Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan suatu teknik pemeriksaan 

data yang akurat. Teknik pemeriksaan data yang digunakan adalah teknik 

Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan kata lain bahwa dengan teknik 

triangulasi peneliti dapat merecheck temuannya dengan jalan membandingka 

dengan berbagai sumber, metode, atau teori.

yang
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Teknik triangulasi data yang di gunakan dalam penelitian ini adalahteknik 

triangulasi data sumber. Menurut Patton teknk triangulasi sumber dapat dicapai

dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa

yang dikatakannya secara pribadi.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang

berpendidikan tinggi, orang beradadan orang pemerintah.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

\
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