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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Demikin sudah menjadi kehendak alamiah bahwa setiap individu, 

kelompok, Bangsa atau Negara selalu mendambakan terciptanya sebuah 

tatanan kehidupan yang lebih baik. Namun, cita-cita tersebut tidak secara serta 

merta dapat diraih oleh setiap individu, kelompok, Bangsa atau Negara tanpa 

adanya usaha-usaha luar biasa untuk sampai pada keinginan tersebut. Sebuah 

proses yang sifatnya evolutif menjadi keharusan dalam rangka menuju dan 

mendapatkan impian tadi. Selanjutnya kerangka minimal untuk mendapatkan 

suatu masa depan yang lebih baik, aman, tentram dan makmur (bahasa 

kekuasaan-pen) paling tidak pemimpin tentunya didalam kepemimpinannya 

memiliki niat untuk maju "good will” dengan upaya-upaya maksimal, dan 

proporsional (demokratis). 

Kaitan erat dengan persoalan ini, kita mencoba masuk secara kritis dalam 

konteks lokalitas daerah Kabupaten Bima kekinian. Sebelumnya Bima raya 

(Mbojo) sebagai sebuah daerah Kabupaten dan Kota dalam bingkai NKRI 

merupakan daerah yang menarik untuk kita dialektika-kan dalam mimbar dan 

forum-forum apapun. Sebab didalamnya terdapat banyak problem yang sangat 

urgent untuk dicarikan solusi brilian dalam rangka memecahkan kebuntuan 

episteme-nya supaya tidak menggerogoti sendi-sendi kehidupan yang lain.
1
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Dalam perspektif kenegarawan, kemasyarakatan, dan kedaerahan 

(lokalitas) hanyalah semacam satu diskursus klasifikasikan yang berada 

didalam dan diluar stuktural yaitu masyarakat. Masyarakat merupakan kata 

kunci dalam sebuah Negara atau bangsa, selain wilayah dan pemerintah tanpa 

masyarakat/rakyat tidak mungkin ada sebuah Negara. Dalam diskursus 

kenegaraan dan kebangsaan, Indonesia adalah satu Negara yang secara politis 

resmi merdeka sejak tanggal 17 agustus tahun 1945. Keutuhan kedaulatan ini 

selama lebih dari setengah abad merdeka, bangsa Indonesia baru memilik 

enam orang pemimpin (presiden).
2
 Bangsa yang besar ini berdiri tonggak 

sejak berabad-abad dari sabang sampai merauke bejejer pulau-pulau dengan 

komposisi dan konstruksi yang bagus. Dari pulau-pulau tersebut berdiam 

dihuni oleh penduduk yang bervariasi sosio-historis dan sosio-kultural-nya. 

Mengenai sejarah pemimpin di Indonesia tercatat bahwa ada tiga kerjaan 

terbesar tumbuh dan berkembang sebagai leluhur Bangsa yaitu kerajaan 

Sriwaijaya, Majapahit dan kerajaan Mataram.
3
 Demikian dalam kerjaan-

kerjaan tersebut memiliki pemimpin dan tentunya memiliki gaya 

kepemimpinan serta pola hubungan dengan masyarakat masing-masing. 

Dengan terus lajunya arus perkembangan zaman melalui perubahan-perubahan 

yang fundamental, secara alamiah pemimpin dan kepemimpinanpun 

mengikuti rangkaian sirkulasi perubahan kearah yang lebih baik demi 

memenuhi kebutuhan secara komprehensif. 
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Secara singkat mereview pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) dan paling penting mengenai gaya kepemimpinan serta pola 

hubungannya dengan masyarakat di mulai sejak Era Orde Lama hingga Era 

Reformasi. Pertama,  era orde lama dan orde baru, Indonesia pada masa ini 

nampaknya sangat diwarnai oleh paradigma Hobbesian. Hal ini dapat dilihat 

dari demikian besarnya peran negara dalam melakukan "tindakan penaklukan" 

terhadap wilayah-wilayah kerakyatan. Hak-hak rakyat benar-benar dimatikan 

negara dengan melakukan penentuan secara assertive tentang apa yang disebut 

dengan hak-haknya. Salah satu diskursus penting yang selalu menarik diulas 

dalam konteks relasi antara masyarakat dan negara pada dua rezim ini adalah, 

terlalu eksesif dan hegemonic-nya peran negara terhadap rakyat, sehingga 

berakibat hilang dan matinya kemampuan inisiatif serta kreatif rakyat untuk 

melakukan aktualisasi dirinya secara wajar dan proporsional dalam konteks 

civil society. Maksudnya, peran negara selama ini ternyata terlalu jauh 

mencampuri "domain-domain rakyat", domain mana semestinya dapat 

dikelola sendiri oleh rakyat tanpa intervensi Negara. Akibatnya kemudian 

adalah, lahirnya sebuah sistem otoriter yang dikembangkan melalui pranata 

Negara dan tidak berkembangnya budaya Demokrasi Emansipatif pada 

masyarakat luas.
4
 

Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, rezim orde lama dan orde baru 

mengklaim diri sebagai pemerintahan demokratis. Sejak demokrasi liberal, 

demokrasi terpimpin hingga demokrasi pancasila, ketiganya gagal dalam 
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menyelenggarakan Negara yang demokratis. Dibawah komando rezim 

Soekarno, sistem politik dibangun berdasarkan filosofi anatara kaulo dan gusti 

dalam tradisi jawa kuno. Gusti dimaknai sebagai sang pendito yang memiliki 

hak otoritas kepemimpinan dan pengetahuan ditakdirkan lebih baik dari kaum 

kaulo, sementara kaum kaulo sendiri hadir sebagai pelayan untuk memenuhi 

kepentingan politik kepemimpinan sang pendito (gusti). Dalam hal ini, Peter 

L. Berger menyebutnya sebagai suatu hubungan antar patron-client. 

Akibatnya dari paradigma itulah menempatkan Soekarno sebagai pemimpin 

demokrasi dengan penafsiran menurut kehendaknya sendiri (totaliteriasme-

otoriter). Sebagai contoh pengkultusan presiden seumur hidup dan propaganda 

“Pemimpin Besar Revolusi”, “Tuan Presiden Yang Agung” adalah idiom-

idiom yang sengaja untuk mengukuhkan diri sebagai sang pendito. 

Sementara itu dibawah rezim orde baru dalam kepemimpinan Soeharto, 

dengan tekad awal melaksankan pemerintah berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945 secara murni dan konsekuen, akhirnya juga mengalami distorsi yang 

cukup tajam oleh karena dominasi penafsiran Pancasila dan UUD 1945 rezim 

penguasa. Dengan melalui jargon “Pembangunan Ekonomi” sebagai tulang 

punggung utama berjalannya roda kekuasaan melalui pendekatan keamanan 

(security approach) menempatkan militer di garda terdepan. Pada 

perkembangannya relasi pemerintah dengan masyarakat tentunya berpengaruh 

pada gaya kepemimpinannya, pemerintah (militer) melakukan tindakan 

represif, tirani, intimidatif dan bahkan pembunuhan secara sistematis terhadap 

mereka yang dianggap penentang rezim. 



5 

 

Dalam kaitan eksistensi Negara berhadapan (hubungan) dengan 

masyarakat, gaya kepemimpinan seperti demikian, masyarakat berada dalam 

posisi lemah dipandang dalam kerangka nation-state.
5
 Kedua, di era kekinian 

yaitu era reformasi, Indonesia dalam era ini sedang memasuki periode transisi 

demorasi yang pada hakihatnya upaya mencapai tatanan kehidupan 

kebangsaan dan kemasyarakatan kearah yang lebih baik. Sebagai salah satu 

wujud dari penerapan sistem demokrasi ini melalui pandangan politik, bahwa 

dengan sistem demokrasi dimana kebebasan rakyat menyuarakan aspirasi hak-

hak politiknya, salah satunya dengan terwadahi melalui pemilu seperti yang 

termaktub dalam Undang-Undang pemilu Nomor 22 Tahun 2007. Hal lain 

sebagai pilar dalam mewujudkan perubahan tatanan masyarakat menjadi salah 

satu skala prioritas dalam kehidupan berdemokrasi, adalah asas pemanfaatan 

dan tatakelola potensi yang ada di dalamnya seperti: Sumber Daya Manusia 

(SDA) dan Sumber Daya Alam (SDM). Demikian di era ini, perubahan yang 

diharapkan masyarakat itu juga akan tertumpu pada periodesasi 

kepemimpinan Negara baik pemimpin pusat maupun lokal, dimana pergantian 

seorang pemimpin memberikan harapan tersendiri bagi masa depan Bangsa 

maupun daerah. 

Transisi demokrasi dari era orde baru ke era reformasi akan selalu penting 

sebagai bahan kajian para politisi mempelajari secara mendalam dan utuh 

diperiode ini memang, paling tidak sebagai refleksi bahan rujukan bagaimana 
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penguasa yang begitu kuat dapat tumbang dengan tiba-tiba. Akademisi 

mungkin lebih ingin memahami hubungan anatara jatuhnya rezim dengan 

krisis ekonomi dan social movement. Sementara pengusaha atau ahli-ahli 

ekonomi melihat era ini sebagai akhir dari bubble economy. Ini buah paling 

nyata akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap suatu rezim kekusaan 

(pemimpin) tunggal. Tanggal 21 Mei 1998 boleh jadi adalah hari yang paling 

bersejarah dalam jejak politik Indonesia kontemporer. Pada saat itu Soerhato 

menyatakan berhenti sebagai presiden Republik Indonesia setelah 32 tahun 

lebih menjadi penguasa. Jatuhnya Soeharto adalah tonggak baru bagi sejarah 

Indonesia. Sebagai fase awal transisi, peralihan estafet pemerintahan oleh 

Habibie dan pemerintahan Abdurrahman Wahid lebih merupakan tonggak 

legislasi pergantian dari rezim yang masih merupakan kroni Orba ke rezim 

yang relative tidak memiliki ikatan politik dan psikologis dangan rezim Orba. 

Redupnya dominasi Orba telah mendorong kembali semangat dan harapan 

baru bagi masyarakat akan tegaknya demokrasi. Setelah lebih tiga dasawarsa 

dibawah kungkungan dua rezim otoriterian, yaitu Soekarno tahun (1959-1966) 

dan Soeharto tahun (1966-1998). 

Pasca itu Indonesia memasuki babak baru sejarah kepemimpinan nasional, 

episode pemerintahan B.J.Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno 

Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam gaya kepemimpinan dan pola 

hubungannya dengan masyarakat yang ditempuh adalah lebih pada model 

akomodasi untuk memperkuat dan pelanggengan posisi politiknya masing-

masing penguasa, dan masih belum mampu membawa Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia (NKRI) ini pada nilai idealnya (hubungan demokratis 

Negara dengan masyarakat) yaitu demokrasi yang terkonsolidasi, sejahtera 

dan damai. Berdasarkan studi perbandingan dengan Negara lain yang juga 

mengalami transisi demokrasi, Indonesia sekarang sedang berada disimpang 

jalan (paradoks demokrasi).
6
 Artinya ruh yang cita-citakan reformasi belum 

tersentuh secara substansial bahkan melenceng jauh dari apa yang dicita-

citakan yaitu sebagai contoh kongkrit bahwa semakin maraknya praktek 

Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada mereka pelaku kebijakan. 

Perubahan-perubahan fundamental yang lebih berarti untuk Negara, baik 

dalam bidang politik, hukum, ekonomi maupun bidang lainnya tidak ada yang 

begitu signifikan. 

Kembali menyoroti dalam konteks kedaerahan, Kabupaten Bima adalah 

salah satu daerah peradaban dalam catatan sejarah yang pernah berjaya di 

Bumi Nusantara. Dimana daerah Kabupaten Bima merupakan tempat 

berteduhnya dari semua entitas suku, agama maupun golongan.
7
 Sumber Daya 

Alam (SDA) serta didukung oleh Sumbar Daya Manusia (SDM) yang cukup 

potensial sehingga secara riil memberikan kehidupan yang layak bagi para 

kaum yang menetap. Hal tersebut segera dapat dipahami dengan mengingat 

kelengkapan kebudayaan di Kabupaten Bima juga menyuguhkan seperangkat 

nilai-nilai (sets of values) yang mendasari kehadiran dan perkembangan 

peradaban umat manusia di masa sekarang maupun yang akan datang. 
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Kabupaten Bima adalah salah satu teritorial penting di Indonesia, selain 

karena faktor historis, letaknya yang cukup strategis, tingkat kemajuan sumber 

dayanya yang tinggi mampu ikut memberi andil dalam peta pembangunan 

nasional. Iklim investasi yang kondusif dan akses eksternalnya yang luas 

menjadikan Kabupaten Bima sebagai salah satu daerah potensial di Indonesia 

yang sudah siap mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri setelah 

diberlakukannya sistem otonomi daerah dan mampu menghadapi arus 

globalisasi yang semakin kompotitif saat ini. Dalam era otonomi daerah, 

tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah 

kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan 

mengontrol penyelenggaraan roda pemerintahan. 

Sejalan dengan kewenangan tersebut, usaha-usaha pemerintah daerah 

diharapkan lebih mampu optimal, profesional, akuntabel, inovatif dan 

bertangungjawab menjalankan mandat dari rakyat serta sesuai dengan tujuan 

dasar otonomi daerah. Maka ketersediaan akan Sumber Daya Manusia 

“pemimpin” yang berdaya saing, entrepreneur dan tentunya memiliki jiwa 

kepemimpinan pada akhirnya merupakan sebuah tuntutan dan kebutuhan 

mendasar didalam mengelola, menghadapi globalisasi dunia yang dinamis, 

progres dan kompetitif diera sekarang. Paradigma kebijakan yang sebelumnya 

bersifat top down (sentralistik) semenjak rezim otoriterian orde baru kini 

menjadi buttom up setelah adanya kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi 

yang tertuang dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang otonomi 

daerah dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. 
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Pada era ini merupakan pintu masuk bagi masyarakat daerah untuk lebih 

berdaya di segala aspek dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

guna mendukung pencapaian visi dan misi suatu daerah. Namun tidak dapat 

dipungkiri dalam realitasnya, kebijakan otonomi daerah juga melahirkan 

persoalan baru,  baik bagi daerah otonom itu sendiri maupun bagi Indonesia 

sebagai sebuah Negara Bangsa (nation state). Sebagai contoh semakin 

maraknya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh 

kabanyakan penguasa lokal hampir disetiap dearah otonom. Kebijakan 

otonomi daerah yang sesungguhnya memberikan peluang bagi pemerintah 

daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri dan bertanggungjawab 

belumlah optimal seperti yang di cita-citakan. Sebagai salah satu aspek lain 

dalam hal ini adalah masih lemahnya pemimpin (penguasa) daerah 

memahamitujuan dari otonomi daerah secara komprehensif. Sehingga dalam 

prakteknya tidak jarang melahirkan pemimpin pemerintah daerah yang 

memiliki pola pikir instan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan publik. 

Hal ini ter-deskripsi-kan dengan jelas dalam orientasi pembangunan daerah 

kekinian. Dimana Sumber Daya Alam yang dimiliki daerah ini menjadi 

sasaran utama dijadikan alat untuk mengeruk keuntungan pragmatis dengan 

dalih untuk kepentingan pembangunan masyarakat. 

Namun berkenaan dengan itu mengenal sebuah daerah, apalagi jika daerah 

tersebut baru memasuki daerah yang otonom dan masih dalam pertumbuhan 

seperti daerah Kabupaten Bima sekarang ini, tidaklah cukup hanya dengan 

mengenal namanya, letak dan batas wilayahnya atau berbagai hal yang bersifat 
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normative belaka. Dibalik semua itu, terangkum berbagai aspek kehidupan 

yang kesemuanya merefleksikan adanya peroses interaksi antara berbagai 

unsur di dalam komunitas sosial kemasyarakatan. Rumusan sejarah 

masyarakat berfungsi untuk melihat tahapan-tahapan klasifikasi, karena 

dengan kenyataan sejarah masyarakat akan mudah memahami akar-akar 

persoalan yang terjadi kekinian dan seterusnya. Sedangkan dalam rumusan 

problem masyarakat bertujuan untuk menginfentarisasikan berbagai problem 

yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian sebagai pemimpin melalui Gaya 

Kepemimpinannya akan membentuk Pola Hubungan yang ideal sehingga 

mudah membuat skala prioritas kebijakan sebagai platform perubahan. Karena 

tanpa perumusan sejarah problem masyarakat sebuah kebijakan diperkirakan 

akan rancu dan sia-sia serta relative tidak memiliki kekuatan inheren ketika 

kebijakan yang dibangun tidak memiliki fragmentasi sosial yakni nilai-nilai 

sosial yang terkandung didalamnya terlihat lemah. Maka demikian yang 

mampu mengakomodir dan kemudian mengaktualisasikan semua itu adalah 

dengan keberadaan pemimpin daerah yang terlegitmasi secara konstitusional. 

Beberapa hal yang patut untuk dikemukakan yaitu sejak Pemilihan 

Langsung Kepala Daerah Kabupaten Bima 2005 silam, dan Pemilihan 

Langsung Kepala Daerah Kota Bima pada pertengahan tahun 2007. Dalam hal 

ini Kota Bima yang sebelumnya adalah sebagai kota administratif-nya 

Kabupaten Bima memekarkan diri dari induknya. Visi atau cita-cita awal 

dimekarkannya Kota Bima dari Kabupaten Bima, salah-satunya adalah agar 

bagaimana terwujudnya masyarakat Kabupaten dan Kota Bima yang lebih 
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baik, bahwa visi kesejahteraan rakyat memang menjadi topik utama dalam 

wacana pemekaran. Hingga pada tahun 2003 Kota Bima akhirnya resmi 

menjadi daerah baru yang otonom. Konsekuensi pemekaran ini melahirkan 

dua-pemimpin baru dari proses demokrasi langsung pertama di Bima (Mbojo). 

Namun yang menjadi problem selanjutnya dalam duo-pemimpin di sini masih 

belum mampu menjawab kehendak perubahan nasib yang telah di idamkan 

oleh masyarakat/rakyat sesuai dengan janji politik yang pernah diucapkan 

dihadapan ratusan ribu masyarakat Kabupaten dan Kota Bima. Realitasnya 

sampai saat ini tanda-tanda perubahan tidak pernah muncul di Bumi Garuda, 

justru yang ada kita saksikan berdiri kokohnya duo-penguasa pongah.
8
 

Dengan lebih mengerucut khusus pada kondisi Kabupaten Bima dimulai 

dari sejak Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Bima 2005 silam 

atau pasca pemekaran, yang pada periode ini melahirkan pemimpin (Bupati) 

produk dari damokratisasi lokal pilihan langsung masyarakat/rakayat, dan 

dalam periode (Pemilukada) selanjutnya dimenangkan oleh orang yang sama. 

Dari sejumlah masalah seperti yang dipaparkan diatas secara garis besarnya, 

segela keruwetan lainnya yang justru muncul secara sistematis dan 

berkelanjutan adalah masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, 

kesehatan, dan pendidikan. Demikian memang beberapa problem sosial klasik 

ini adalah gejala umum yang terjadi di Negara kita secara horizontal, namun 

pada konteks lokalitas Kabupaten Bima sebetulnya mampu diatasi jika saja 

elit pengambil kebijakan (Bupati) memiliki since of crisis atau katakanlah 
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kemauan baik yang didukung pertimbangan yang rasional untuk keluar dari 

masalah tersebut. Lain dari pada itu masalah cukup besar yang tidak kalah 

penting dalam sejak awal pemekaran yang pernah dijanjikan melalui janji 

kampanye politinya Bupati yang berkuasasaat ini bahwa akan diupayakan 

secepat mungkin (pembangunan sekala prioritas) yaitu di bangun ulang 

(pemindahan) infrastruktur kota administratif Kabupaten yang hingga 

sekarang masih menyisahkan ironi. 

Fenomena lain yang terjadi dan berkembang di daerah Kabupaten Bima 

kekinian yaitu sering terjadinya konflik horisontal, gejolak aksi-aksi 

demonstarasi (perlawanan) terkait dengan berbagai macam tuntutan orasi 

perbaikan kebijakan karena di nilai tidak berpihak pada kebutuhan publik 

(sarat dengan kepentingan politik pragamatis penguasa) serta masalah lain 

yang dipandang ironi degradasi sosial. Ini kemudian menjadi awal hilangnya 

kepercayaan publik terhadap elite penguasa daerah Kabupaten Bima. 

Ironisnya, kondisi ini dibiarkan seolah-olah tidak menjadi masalah selama 

tidak mengganggu stabilitas politik dan terutama pelanggengan kekuasaan, 

padahal kenyataan sosial semacam itu dapat mengarah kepada yang namanya 

pembangkangan sipil (civil dis abodian). Namun yang paling penting 

timbulnya multi persoalan yang sedang dihadapi daerah ini salah satu yang 

menjadi sebabnya penyakit kekuasaan adalah ketidakpekaan (apatisme) elite 

pemerintah terhadap problem masyarakat yang di pimpinnya. Melalui 

kerangka pandangan umum seperti itu, gaya kepemimpinan dan pola 

hubungan Bupati dengan masyarakat pada periode ini dapat dideskipsikan 
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gaya kepemimpinan yang diterapkan  cenderung mengarah pada era orde baru. 

Sebagai contoh siapa saja yang tidak setia atau loyal pasti lengser dari posisi.  

Intervensi dan dokrin terhadap bawahan sampai tingkat Desa menjadi 

rutinitas. Penerapan gaya kepemimpinan otoriter seperti ini diakui banyak 

pejabat pemerintah sendiri maupun masyarakat Daerah Kabupaten Bima. 

Fenomena diatas merupakan deskripsi realitas kekinian Kabupaten Bima baik 

pasca pemekaran maupun sebelum diberlakukannya otonomi daerah.
9
 

Berangkat dari landasan pemikiran tersebut, dengan adanya kesempatan 

yang dikemas melaui penelitan ini di harapkan dapat memberikan satu 

rangkap temuan gagasan ilmiah konstruktif tentang kebutuhan vital 

sesungguhnya daerah Kabupaten Bima baik dalam kapasitasnya sebagai 

sebuah intisusi pemerintah maupun sebagai komunitas kehidupan yang lebih 

konprehensif. Jika dikaitkan dengan berbagai program yang telah dan akan 

dilaksanakan menuju perwujudan visi dan misi pemerintah Kabupaten Bima, 

adanya hasil penelitian ini semoga dapat menemukan benang merah antara 

sosio-historis maupun sosio-kultural pemimpin dalam gaya kepemimpinannya 

serta model hubungan dengannya masyarakat secara substansial. 

  

                                                 
9
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kepemimpinan Bupati Ferry Zulkarnain (2009) 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas peneliti mencoba melakukan penelitian untuk 

mengetahui gaya kepemimpinan Bupati dan pola hubungannya dengan 

masyarakat pada era Daerah di Kabupaten Bima mulai dari periode 2005 s/d 

2010 dan periode 2010 s/d Selama kepemimpinannya. Maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan Bupati Bima periode 2005 s/d 2010 dan 

periode 2010 s/d Selama kepemimpinannya? 

2. Bagaimana pola hubungan Bupati dengan masyarakat Daerah Kabupaten 

Bima selama periode kepemimpinannya? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan Bupati Bima periode 

2005 s/d 2010 dan periode 2010 s/d Selama kepemimpinannya? 

2. Untuk mengetahui bagaimana pola hubungan Bupati dengan masyarakat 

Daerah Kabupaten Bima selama periode kepemimpinannya? 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan keilmuan baik dari aspek teoritis maupun praktis, diantaranya: 

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

penambahan khazanah keilmuan pemerintahan, terutama berkenaan 

dengan gaya kepemimpinan  Bupati Daerah (struktural local) dan pola 

hubungannya dengan masyarakat. 
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2. Manfaat praktis, penelitian  ini bisa digunakan sebagai bahan rujukan baik 

bagi praktisi sosial, politisi, maupun pemerintah yang berkaitan dengan 

gaya kepimimpinan Bupati (elite struktural local) dan pola hubungannya 

dengan masyarakat. 

E. Definisi Konsep dan Definisi Operasional 

a. Definisi Konsep 

1. Perspektif Kepemimpinan 

Beberapa ahli mendefinisikan leadership (kepemimpinan) sebagai 

berikut: 

a) Secara sederhana pada tingkatan yang paling mendasar dan praktis, 

kepemimpinan adalah mengkomunikasikan kepada orang lain nilai 

dan potensi mereka secara amat jelas sehingga mereka bisa melihat 

halitu dalam diri mereka.
10

 

b) Kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan 

membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi 

efektivitas dan keberhasilan organisasi.
11

 

2. Pemerintah Daerah 

Dari Undang-undang No. 5 tahun 1974 yang mengilustrasikan 

sturktur pemerintahan lebih bersifat top-down ke bottom-up atau 

sentralisasi ke desentralisasi. Dengan adanya perubahan paradigama 

bahwa tidak relevansinya lagi dengan perubahan kebutuhan jaman 

penyelenggaraan pemerintahan dari segi regulasi. Maka terbitnya 

                                                 
10

Menurut Steven R. Covey dalam The 8th Habit 
11

House et. Al (1999) 
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Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. 

Penyempurnaan desentralisasi dilakukan lagi dengan melalui Undang-

undang No. 32 tahun 2004. Prinsip dasar yang melatar belakangi 

perubahan Undang-undang ini yakni, mengembalikan hak-hak rakyat 

melalui azas desentralisasi, dangan memberikan kewenangan dan 

tanggungjawab seluas-luasnya kepada daerah untuk mengelola 

kebutuhan rumah tangga daerah. 

b. Definisi Operasional 

1) Pemimpin Pemerintah Dearah 

Kepemimpinan dalam penelitian ini adalah pemimpin bentukan 

otoritas individu, kelompok atau masyarakat dengan melalui hak-hak 

konstitusionalnya. Adalah pemimpin yang dipilih secara langsung 

bebas dengan berazaskan Konstitusi dan demokrasi yaitu melalui 

PILKADA, prinsip dasarnya untuk melayani kepentingan umum atas 

nama pemerintah dan Negara. Bukan pemimpin dalam organisasi 

privat, ataupun organisasi masyarakat lainnya. Bergerak atas dasar 

aturan-aturan pemerintah daerah, dan bekerja atas nama daerah, 

dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Aparat tersebut birokrat, yang bergerak dibidang organisasi birokrasi 

pemerintah dan diberi status BUPATI, serta memperoleh pembiayaan 

dari anggaran Negara. 
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2) Masyarakat 

Definisi masyarakat dalam kaitannya penelitian ini adalah 

masyarakat keseluruhan hubungan-hubungan antarmanusia yang 

menginginkan beberapa nilai untuk memenuhi kebutuhan materi 

maupun kebutuhan spritualnya.
12

 Demikian dengan atas dasar 

partisipasi aktif masyarakat memilih langsung pemimpin daerah 

berlandaskan konstitusi, dituntut ada sinergi hubungan masyarakat 

dengan penyelenggraan pemerintahan daerah sebagai upaya memenuhi 

beberapa komponen kebutuhannya. 

3) Indikator dalam Melihat Gaya Kepemimpinan dan Pola Hubungan 

Bupati dengan Masyarakat 

Setidaknya ada indikator penting untuk dapat meneropong atau 

mengukur bagaimana gaya kepemimpinan dan pola hubungan Bupati 

dengan masyarakat selama periode kepemimpinannya. Adalah melihat 

secara umum terkait korelasi kebijakan publik yang dikeluarkan; yaitu 

menyangkut pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat 

seutuhnya dengan memberikan ruang keterlibatan masyarakat 

(stakeholders) dalam pengambilan keputusan kebijakan serta cara 

Bupati sebagai pejabat publik dalam memimpin (berkoordinasi-

berhubungan interaksi intensif) yaitu baik secara horisontal maupun 

vertikal dengan yang dipimpin, dengan cara pandang perimbangan 

sosio-historis pememimpin/masyarakat daerah.  

                                                 
12

 Mariam Budiarjo. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008. Hlm 46-47 
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F. Metode Penelitian 

Bagian ini menjelaskan desain penelitian yang akan digunakan untuk 

menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah 

penelitian. Pembahasan akan menjelaskan rasionalisasi terhadap rancangan 

penelitian yang dipilih, untuk memahami secara proporsional metode yang 

akan digunakan. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Bahwa 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh 

informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan.
13

 Dan tipe 

penelitian bersifat deskriptif yang berupaya untuk menggambarkan, 

menjabarkan, menjelaskan dan menganlisis karakteristik gaya 

kepemimpinan, model/pola hubungan antar kepala pemerintahan yang 

diberi satus Bupati dengan masyarakat.
14

 Demikian juga dijelaskan, 

metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati.
15

 Jenis penelitian ini digunakan untuk melukiskan secara 

sistematis fakta bermaksud untuk memehami tentang fenomena apa yang 

dialami subyek penelitian. 

  

                                                 
13

Furchan (2004: 447) 
14

Indar Arifin (2010:11) 
15

lexy J.Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung, 2002. hal, 

4 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bima Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. Lokasi ini tidak akan menjadi suatu generalisasi untuk 

melihat gaya kepemimpinan pemerintah di daerah kabupaten (Bupati) dan 

pola hubungannya dengan masyarakat. Hal ini penting dikatakan agar 

Indonesia tidak dilihat sebagai suatu bentuk keseragaman, mengingat 

bahwa Indonesia dalam konteks budaya dan letak geografis tidak bisa 

dipandang sebagai suatu keseragaman adalah dengan filososfi ”Bhineka 

Tunggal Ika”. Lokasi ini bukan sampel (mewakili daerah lain yang berada 

di Provinsi Nusa Tenggara Barat) melainkan hanya pertimbangan 

memperkecil wilayah penelitian untuk memperoleh hasil yang lebih 

objektif serta akurat. 

3. Subjek Penelitian 

Dalam bukunya Suharsimi Arikunto (Manajemen Penelitian) Subjek 

penelitian adalah subjek yang dituju menjadi pusat perhatian atau sasaran 

penelitian untuk diteliti oleh peneliti. 

Dalam penelitian ini subjek penelitian sebagai informan intern aparatur 

pemerintahan (elite struktural) adalah sebagai berikut: 

a. The strategic apex (pucuk pimpinan) yang bertanggungjawab penuh 

jalannya roda pemerintahan daerah Kabupaten Bima, yaitu antara lain: 

1) Bupati/Wakil Bupati Bima periode 2005 s/d 2010 dan periode 

2010 s/d 2015 atau yang mewakili 

2) Sekretaris daerah (SEKDA) Kabupaten Bima  
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b. Civil society (kelompok masyarakat) 

Dalam kelompok masyarakat (Civil society) yang dipilih sebagai 

informan adalah 5 (lima) kelompok yakni: 

1) Budayawan 1 orang 

2) Agamawan 1 orang 

3) Elite modern 

a) Mantan Bupati Bima: 1 orang 

b) Akademisi: 1 orang 

4) Kelompok masyarakat biasa 

a) Tokoh Pemuda: 3 orang 

b) Tokoh Petani: 1 orang 

c) Tokoh Nelayan: 1 orang 

5) Pempinan Pers/Media: 1 orang 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan ini, maka akan 

digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Library Research (Penelitian Kepustakaan) 

Teknik pengumpulan data yang sumber informasinya meliputi 

bahan tertulis dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan 

dengan masalah yang sedang diteliti. Dokumen-dokumen tersebut 

mencakup teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

yang meliputi teori tentang pemberdayaan dan faktor-faktor yang 
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mempengaruhinya.
16

 Menggunakan triagulasi, yakni memeriksa 

kebenaran data yang diperoleh kepada pihak lain. 

b. Field Research (Penelitian Lapangan) 

Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara 

langsung kepada obyek yang diteliti atau lokasi penelitian. 

Cara ini meliputi: 

Wawancara secara mendalam (in-depth interview), yaitu cara 

pengumpulan data melalui kegiatan tanya jawab secara langsung 

mendalam dengan responden untuk memperoleh informasi yang 

berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
17

 Instrument 

penelitian dalam metode ini adalah peneliti sendiri, jadi peneliti 

sebagai key instrument, sehingga peneliti harus terjun sendiri 

kelapangan. 

5. Teknik Analisa Data 

Analisa data adalah penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan di interpretasikan. Sebagimana yang dijelaskan didepan, 

penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan analisa datanya 

bersifat kualitatif.
18

 Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan 

bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan persepsi gaya 

kepemimpinan elite struktural (Bupati) di daerah Kabupaten Bima dan 

hubungannya dengan masyarakat umum. Hal lain yang menjadi 

                                                 
16

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. rineka Cipta, 

2002, hal. 206 
17

Suharsimi Arikunto,Ibid hal. 132 
18

Effendi, Sofian & Masri Singrimbun. Metode Penelitian Survai. LP3ES, Jakarta, 1989, hal.263 
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pertimbangan pokok yakni: pertama, metode kualitatif lebih mudah 

dihadapkan dengan gejala fenomena sosial yang kompleks. Kedua, lebih 

peka dan mudah menyesuaikan diri terhadap pola ataupun model yang 

terjadi dalam proses hubungan pejabat pemerintah dan masyarakat. Sesuai 

sifatnya yang kualitatif, maka akan disajikan data dan uraian secara verbal 

(bahasa). Apabila ada angka-angka yang muncul dalam penelitian ini 

berarti hanya digunakan sebagai alat bantu untuk pendukung analisa. 

Dalam pengelolahan data kualitatif, data yang diolah adalah hal-hal 

yang tercantum dan terekam dalam catatan-catatan lapangan hasil 

wawancara, pengamatan, ataupun dokumen. Hal ini dikarenakan data 

kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata, kalimat, gambar atau 

simbol. Analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif.
19

 

6. Tahap-tahap Analsis Data Kualitatif sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Merupakan proses penyederhanaan dan pengkategorian data. 

Proses ini pada dasarnya merupakan upaya penemuan tema dan 

pembentukan konsep. 

b. Display Data 

Merupakan kegiatan menampilkan data hasil reduksi dan 

kategorisasi kedalam matrik berdasarkan kriteria tertentu. Proses ini 

dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menghubungkan 

konstruksi data ke dalam sebuah gambaran sosial yang utuh.  

                                                 
19

Sutono. Thn 2007. Hlm 128 
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c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah upaya mengkonstruksi dan 

menafsirkan data dengan motode-metode tertentu untuk 

menggambarkan secara mendalam dan utuh mengenai masalah yang 

akan diteliti. 

 


