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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Public governance adalah suatu konsep yang mempresentasikan

kemampuan pemerintah membantu kemampuan warga masyarakatnya secara

inklusif, tanpa diskriminasi, dan memenuhi kepuasan individual dan

kemakmuran rakyat. Public governance tidak terlepas dari kemampuan

pemerintah dan masyarakatnya untuk bertahan dalam segala tantangan global

dengan tetap menjaga keberlangsungan pemerintahan, baik dari segi kehidupan

ekonomi, sosial, budaya, dan kedaulatan politik.

Salah satu faktor penting yang mendasari public governance adalah

kecakapan pemimpin. Kepemimpinan daerah maupun negara memegang kendali

untuk menciptakan, memfasilitasi, dan menjaga iklim yang kondusif untuk

penyelenggaraan publicness, yaitu public interest dan public affair, dalam relasi

kekuasaan yang mendukung terciptanya human governance, yaitu sesuai dengan

kontekstual masyarakat baik dalam hal politik, ekonomi, dan pertumbuhan

kesadaran kewarganegaraan. Kepemimpinan memerlukan instrument kebijakan

publik untuk mengaktualisasikan kemampuan kepemimpinannya mengelola

publicness. Kebijakan publik adalah instrument pemerintah untuk mengatur

sumberdaya, termasuk sumber daya alam, finansial, dan sumber daya manusia

bagi pencapaian tujuannya.1

Kepemimpinan seseorang dalam organisasi sangat ditentukan dengan

bagaimana pimpinan dalam menerapkan model kepemimpinan untuk mencapai

1
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tujuan. Model kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang

pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain.

Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan

kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di dalam satu bidang. Sehingga

dia mampu untuk mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan

aktifitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Oleh karena itu

seorang pemimpin dianggap perlu untuk mengetahui metode atau cara

menumbuhkan atau meningkatkan kinerja para pegawainya dan salah satu

caranya ialah model kepemimpinan yang dimiliki. Model kepemimpinan

merupakan dasar dalam mengklasifikasikan tipe kepemimpinan. Model

kepemimpinan memiliki tiga pola dasar yaitu yang mementingkan pelaksanaan

tugas, yang mementingkan hubungan kerjasama dan yang mementingkan hasil

yang dapat dicapai.

Suatu hal yang nyata dan tidak dapat dielakkan lagi yaitu bahwa seorang

pemimpin menghadapi pegawai dengan berbagai macam sifat dan tingkah laku

berbeda satu dengan yang lainnya dan dalam melaksanakan tugas yang

diembannya tidak selalu sama, kadang-kadang menunjukkan sikap sebaliknya

yaitu tidak taat. Jadi, sebaiknya seorang pemimpin harus mempunyai model

kepemimpinan yang baik dan yang terpenting model tersebut dapat disesuaikan

dengan keadaan serta kondisi pekerjaan, agar bawahan dapat bekerja dengan

nyaman dan maksimal.2

Namun, dalam kepemimpinannya itu seringkali pejabat publik malah

menyalahgunakan jabatannya sehingga terjadi penyimpangan jabatan. Jabatan

publik adalah jabatan yang diberikan kepada seseorang untuk memimpin dan

2Kartini Kartono. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta. PT. Raja Granfindo Persada, Cetakan X,
2002
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mengelola suatu aktivitas yang terstruktur serta mengikuti prosedur yang

bertujuan untuk mencari keuntungan dan sosial dengan sasaran sesuai dengan

visi dan misi organisasi/lembaga yang bersangkutan. Hal ini sering menjadi

sorotan publik sekarang ini, disebabkan bahwa jabatan yang diamanahkan

kepada seseorang sering disalahgunakan, bahkan sering terjadinya korupsi yang

terjadi seperti di perusahaan listrik negara (PLN), perusahaan daerah, serta

badan usaha milik negara (BUMN-BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD-

BUMD) yang merugikan perusahaan yang dipimpin, dan perilaku-perilaku yang

cenderung negative lainnya. Contoh kepemimpinan yang cenderung negative

yaitu : Menteri Olah Raga (Sdr. Dr. Andi Malarangeng) yang sekarang

mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri negara, dan sekaligus tidak

lagi menjadi anggota dan menjabat di partainya. Bupati Garut yang diajukan

oleh panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk tidak lagi

menjabat sebagai bupati, dikarenakan masalah pelecehan nasib wanita remaja

berkat kawin siri, dan perihal koruptor penipuan seseorang warga yang diminta

Bupati tersebut dana kontan sebesar Rp 250 juta untuk dijanjikan sebagai Wakil

Bupati Garut, sehingga Bupati Garut mendapat tekanan agar segera

mengundurkan diri sebagai Bupati Garut.3

Sikap arogan, semena-mena, dan bertindak mumpung jadi pejabat atau

mentang-mentang menjabat bukanlah pemimpin yang pantas. Satu hal yang

betul-betul harus dipahami adalah kepemimpinan bukan hanya berbicara

mengenai siapa yang dipimpin, namun juga bagaimana cara memimpin. Cara

3
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memimpin inilah yang kemudian akan lebih banyak disorot publik, pantas atau

tidaknya pejabat tersebut menjabat.

Beberapa langkah penting yang dapat ditempuh agar persoalan

rendahnya nilai kepemimpinan ini tidak terjadi di kemudian hari adalah,

pertama, secara berkala melakukan evaluasi kinerja oleh pemerintah pusat,

dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri, untuk memperoleh gambaran

jelas bagaimana pelaksanaan pembangunan telah dilakukan selama kepala

daerah tersebut menjabat. Selain itu, untuk mengetahui kemampuan leadership

yang dimiliki, sehingga diperoleh pemahaman yang mapan mengenai struktur,

fungsi dan manajerial lembaga birokrasi. Kedua, pada konteks yang lebih besar,

agaknya memang layak didirikan sekolah khusus calon bupati. Dengan

kurikulum yang telah diatur sedemikian rupa, sehingga mampu melahirkan

calon-calon Bupati berkualitas. Diharapkan kasus yang terjadi pada Bupati

Temanggung tidak terulang kembali. Ketiga, birokrasi juga perlu segera

direformasi agar mampu memberikan akses dan pelayanan maksimal bagi

masyarakat.

Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat dan daerah adalah

bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat

mengemban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus

melakukan pembangunan.

Agenda peningkatan optimalisasi dan partisipasi masyarakat dalam

perencanaan pembangunan pada era globalisasi seperti saat ini semakin memiliki

nilai strategis untuk dibicarakan. Hal ini cukup penting, mengingat dari
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rangkaian pembicaraan yang terjadi, diharapkan akan memunculkan pemikiran-

pemikiran, ide-ide serta gagasan-gagasan yang inovatif, kreatif serta

berwawasan ke depan bagi kemajuan hubungan yang lebih erat antara

pemerintah dan masyarakat. Dari pembicaraan itu juga bisa saja ditemukan

kesimpulan-kesimpulan yang baik bagi pengembangan serta peningkatan

partisipasi masyarakat. Sebagimana kita tahu, saat ini partisipasi masyarakat

telah berada dalam posisi yang semakin penting. Ini terjadi sebagai konsekuensi

logis dari terbukanya kebebasan berekspresi masyarakat akibat proses reformasi

yang terjadi tahun 1998 di Indonesia. Dampaknya, masyarakat menjadi lebih

kritis dan terbuka mengkaji serta mengkritisi kebijakan-kebijakan yang akan dan

sedang dilakukan pemerintah.

Dalam pelaksanaan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah

partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan

proses pembangunan itu sendiri. Karena masyarakatlah yang mengetahui secara

obyektif kebutuhan mereka. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah

tentunya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga posisi

masyarakat merupakan posisi yang penting dalam proses pelaksanaan

perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunan

tidak akan pernah mencapai tujuannya jika selalu meninggalkan masyarakat.

Pembangunan akan dinilai berhasil jika pembangunan tersebut membawa sebuah

perubahan kesejahteraan dalam masyarakat. Sehingga proses perencanaan

pembangunan merupakan proses tawar menawar antara kebutuhan masyarakat

dengan keinginan pemerintah.

Melalui partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan

menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun
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itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam

penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas

(urutan berdasar besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian

pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara

efektif dan efisien. Dengan penyusunan rencana/program pembangunan secara

terarah dan serasi terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan

(implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti

distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal,

demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan

masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran,

berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan

masyarakat akan terwujud secara optimal pula.

Soetrisno memberikan dua macam definisi tentang partisipasi masyarakat

dalam perencanaan pembangunan, yaitu : pertama, partisipasi masyarakat dalam

pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/proyek pembangunan

yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi

rendahnya partisipasi masyarakat dalam definisi ini diukur dengan kemauan

masyarakat untuk ikut bertanggungjawab dalam pembiayaan pembangunan, baik

berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan

pemerintah. Kedua, partisipasi rakyat merupakan kerjasama yang erat antara

perencana dan masyarakat, dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan

dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi

rendahnya partisipasi masyarakat tidak hanya diukur dengan kemauan

masyarakat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada
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tidaknya hak masyarakat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang

akan dibangun di wilayah mereka.

Program perencanaan pembangunan dan patisipatif memposisikan

masyarakat sebagai agen pembangunan yang otonom, mandiri, mampu bekerja

sama dan mempunyai potensi untuk bangkit dari ketidakberdayaan atau

keterpurukan dengan mengandalkan pada kekuatan yang dimiliki. Secara umum

pembangunan masyarakat berdampak pada perubahan tata kehidupan

bermasyarakat yang meliputi dua aspek yaitu perubahan secara fisik dan

teknologi serta perubahan sistem nilai dan sikap. Jadi perencanaan pembangunan

bukan saja masalah penyediaan pelayanan sosial, akan tetapi juga tergantung

pada faktor politik, ekonomi, kelembagaan dan budaya yang bersama-sama

semakin penting perannya dalam pemberantasan kemiskinan. Dalam proses

pembangunan masyarakat, yang paling tahu kebutuhan apa yang diperlukan

sehingga perencanaan pembangunan di masyarakat haruslah dimulai dan

direncanakan oleh masyarakat, bottom up dan tidak top down.

Begitu pentingnya model kepemimpinan seorang pemimpin ini didalam

partisipasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan, menyebabkan peneliti

tertarik untuk mengambil sebuah kajian ilmiah yang lebih mendalam dengan

judul “Model Kepemimpinan Bupati Malang Dalam Meningkatkan Partisipasi

Masyarakat Untuk Perencanaan Pembangunan”.

B. Rumusan Masalah

Dalam mengadakan penelitian, perlu dirumuskan masalah secara jelas

untuk mengadakan hasil penelitian yang baik. Berdasarkan latar belakang

masalah di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :
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Bagaimana Model Kepemimpinan Bupati Malang Dalam Meningkatkan

Partisipasi Masyarakat Untuk Perencanaan Pembangunan ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai,

yang dimaksud untuk memberikan arah kepada setiap penyusun dalam

menjalankan tugasnya. Berdasarkan perumusan masalah yang telah

dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Model

Kepemimpinan Bupati Malang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Untuk Perencanaan Pembangunan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengharapkan akan adanya manfaat yang

positif. Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini, diantaranya :

a. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

pembelajaran dan pengetahuan untuk peneliti akan pentingnya model

kepemimimpinan Bupati Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

untuk perencanaan pembangunan, dan untuk menambah wawasan, sebagai

bahan pembelajaran dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu

pemerintahan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi

pemerintah, pihak-pihak terkait dan masyarakat agar dapat mengerti mengenai

pentingnya berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan, dan sebagai

bahan masukan kepada pemerintah untuk dapat meningkatkan pembangunan
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masyarakat baik fisik maupun non fisik dengan dukungan modal partisipasi dari

masyarakat secara optimal dalam pembangunan kabupaten.

E. Defenisi Konseptual dan Definisi Operasional

1. Definisi Konsep

Berdasarkan judul penelitian yang dipilih oleh peneliti, maka yang

menjadi defenisi konsep dalam penelitian ini adalah :

a. Model Kepemimpinan

Model Kepemimpinan adalah pola atau tingkahlaku yang digunakan

seseorang pada saat orang tersebut mencoba untuk mempengaruhi perilaku

orang lain, di mana model kepemimpinan yang digunakan adalah model

kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu Ing Ngarso Sun Tulodho,

Ing Madyo Mangun Karso dan Tut Wuri Handayani.4

1. Ingarso Sung Tulodo.

Sebagai seorang pemimpin, di depan harus bisa memberi teladan yang

baik terhadap anak buahnya dengan cara berdisiplin, jujur artinya tidak

korupsi, penuh toleransi, dan selalu bertindak adil.

2. Ing Madyo Mangunkarso

Sebagai seorang pemimpin, di tengah-tengah harus bisa memberi

inspirasi, motivasi, semangat dan mengatur sumberdaya yang ada agar anak

buahnya dengan senang hati melaksanakan tugas bersama-sama dengan baik.

Pemimpin tidak hanya memerintah saja tetapi juga ikut melaksanakan tugas

4Sujatno Aji, Moral dan Etika Kepemimpinan, Team 4AS, 2007, Jakarta



10

dengan anak buahnya agar sasaran dan tujuan bersama dapat tercapai dengan

baik dan memuaskan.

3. Tut Wuri Handayani

Sebagai seorang pemimpin, di belakang harus bisa memberi nasehat,

memberikan daya, dorongan atau kekuatan, semangat dan pelimpahan

wewenang kepada anak buahnya sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal

ini pemimpin memberikan kepercayaan penuh kepada anak buahnya. Selama

anak buahnya melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan yang

berlaku, penuh dedikasi dan tanggungjawab maka pemimpin tinggal merestui

saja.

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi, karena

keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah menyangkut dan

mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga berhak ikut serta

menentukan isi keputusan tersebut. Menurut Ramlan Subakti yang dimaksud

partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam

menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Pembahasan mengenai masyarakat yang mana merupakan tatanan

ideal masyarakat partisipatif mempunyai konsep dimana masyarakat madani

merupakan konsep tentang keberadaan satu masyarakat yang dalam batas-

batas tertentu mampu memajukan diri sendiri melalui penciptaan aktivitas

mandiri, dalam satu gerak yang tidak memungkinkan Negara melakukan

intervensi. Dalam hal ini masyarakat yang ikut berpartisipasi di dalam

perencanaan pembangunan maupun pembuat kebijakan tahap awal atas

pembangunan tidak harus selalu dapat dicampuri oleh pemerintah.
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Dari pengertian atau pembahasan yang telah diuraikan mengenai

pasrtisipasi masyarakat dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat

merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan maupun

proses pelaksanaan pembangunan yang dapat mempengaruhi kebijakan

pemerintah maupun hidupnya yang berdampak pada lingkungan. Sedangkan

partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah keikutsertaan

atau keterlibatan masyarakat baik secara fisik, mental maupun materi dalam

menyusun program-program kegiatan perencanaan pembangunan demi

terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.5

2. Definisi Operasional

Defenisi operasional pada dasarnya adalah petunjuk bagaimana caranya

mengukur suatu variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui

indikator apa saja yang melekat dalam variabel sebagai pendukung untuk

dianalisis ke dalam variabel tersebut. Berikut ini akan diuraikan variabel yang

diteliti beserta indikator yang dipakai sebagai alat pengukurnya, yaitu :

1. Model Kepemimpinan indikatornya :

a. Kepemimpinan Ingarso Sung Tulodo diukur dengan :

a. Menegakkan disiplin diri sendiri maupun para bawahan.

b. Memberikan suri tauladan.

c. Mengabdikan diri pada kepentingan umum dan segenap anggota

organisasi.

d. Bijaksana dalam memberi petunjuk, nasehat dan pertimbangan –

pertimbangan.

5Subakti Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,
1992,Hlm.40
Prawirosentono, Hlm.176
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b. Kepemimpinan Ing Madyo Mangunkarso diukur dengan :

a. Merasa senasib dan seperjuangan.

b. Mampu menggugah dan membangikitkan semangat juang dan etos

kerja yang tinggi.

c. Tanggap, mampu berpikir dan bertindak cepat dan tepat sesuai dengan

tuntutan situasi dan kondisi.

d. Mampu bersabar, berlapang dada menerima kelemahan dan kekurangan

anak buah, tanpa kecewa dan mengeluh.

c. Kepemimpinan Tut Wuri Handayani diukur dengan :

a. Selalu memberikan dorongan dan kebebasan agar bawahan mau

berprakarsa, berinisiatif dan memiliki kepercayaan diri untuk berkarya

dan berkreatifitas.

b. Selalu mengikuti aktifitas pengikutnya dengan cermat dan teliti,

waspada, dan tepat waktunya. Memberikan koreksi dan pengarahan

apabila terjadi kesalahan dan penyimpangan.

2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan

indikatornya

adalah :

a. Frekuensi kehadiran dalam rapat yang membicarakan program-program

tentang perencanaan pembangunan.

b. Pernah tidaknya mengajukan saran untuk perencanaan pembangunan

Kabupaten.

c. Frekuensi keterlibatan secara fisik dalam pelaksanaan operasional

program perencanaan pembangunan.
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d. Intensitas pemberian sumbangan/konstribusi yang bersifat material

seperti uang, barang atau bahan.

e. Pernah tidaknya mengadakan evaluasi terhadap program perencanaan

pembangunan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, dengan alasan agar

dapat menggali informasi yang mendalam mengenai objek yang diteliti. Metode

deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-

fakta, sehingga tujuan dari metode deskriptif adalah untuk menggambarkan

tentang suatu masyarakat atau kelompok tertentu atau gambaran tentang gejala

sosial. Digunakan metode deskriptif dengan alasan bahwa dalam penelitian ini

berupaya menggali data, yaitu data berupa pandangan responden dalam bentuk

cerita rinci atau asli.

2. Subyek Penelitian

Penentuan subjek penelitian dilakukan secara snow ball sampling, yaitu

dari jumlah subjek yang sedikit semakin lama berkembang menjadi banyak.

Dengan teknik ini, jumlah informan yang akan menjadi subjeknya akan terus

bertambah sesuai dengan kebutuhan dan terpenuhinya informasi.6

Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai

informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini

meliputi beberapa macam, seperti : (1) informan kunci, yaitu Ibu Shanty

Purwaningtyas Kabag Tata Pemerintahan Umum (2) informan utama, Ibu Endah

Sriyani Kasubag Tata Pemerintahan Umum, Bapak Gatut Irawadi Kasubag

6Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Cetakan XVII, 1999
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Pengembangan dan Kelembagaan Desa, (3) informan tambahan, yaitu Bapak

Mardiyanto Camat Donomulyo. Adapun subjek yang menjadi sasaran penelitian

adalah sebagai berikut : Bupati dan staf pemerintahan di Kantor Bupati Malang.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian yang dilakukan adalah :

a. Data Primer

Sumber data primer berupa data kata-kata dan tindakan tentang Model

Kepemimpinan Bupati Malang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Untuk Perencanaan Pembangunan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder bisa berupa dokumentasi dan sumber buku

serta sumber tertulis dari arsip yang ada di Kantor Bupati Malang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian untuk

mengumpulkan data-data secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan oleh

peneliti ialah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi berguna untuk menjelaskan, memberikan dan merinci

gejala yang terjadi pada staf pemerintahan di kantor bupati malang, kemudian

mengamati secara langsung objek yang diteliti sehingga memperoleh data

yang diperlukan.

b. Wawancara
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Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dua pihak yaitu

pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang

memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan).

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, dalam melakukan

wawancara peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan secara rinci khususnya

yang berkaitan dengan model kepemimpinan Bupati Malang dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan.

Pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui

tatap muka langsung dengan informan. Jawaban yang diperoleh direkam dan

dirangkum sendiri oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan arsip

atau dokumen sebagai sumber data yang dapat diperinci dengan cara melihat,

mencatat dan mengabadikan dalam gambar.

5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September – Oktober 2016 di

Kantor Bupati Malang Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Alasan utama

mengambil penelitian di kantor Bupati karena data utama yang diperlukan adalah

wawancara dan hasil observasi di lapangan yaitu di Kantor Bupati Malang. Oleh

karena itu perlu data tambahan yang disebut sebagai sumberdata sekunder.

Sumberdata sekunder bisa berupa dokumentasi dan sumber buku serta sumber

tertulis dari arsip yang ada di Kantor Bupati Malang.

6. Teknik Analisis Data
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Secara khusus penelitian ini difokuskan untuk mengkaji lebih mendalam

tentang Model Kepemimpinan Bupati Malang Dalam Meningkatkan Partisipasi

Masyarakat Untuk Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang dengan

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan

pendekatan yang menafsirkan dan menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa

sosial di masyarakat secara ilmiah. Sesuai dengan definisi diatas penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha mendapatkan informasi yang

selengkap mungkin mengenai Model Kepemimpinan Bupati Malang Dalam

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Perencanaan Pembangunan di

Kabupaten Malang. Informasi yang digali lewat observasi dan wawancara serta

dokumentasi terhadap informan yaitu Bupati ataupun staf yang berada di

bawahnya.

Teknik analisa data adalah proses mengatur urusan data, pengorganisasian

ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan

tema yang dirumuskan. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan,

interview, gambar, foto dan dokumen berupa laporan, biografi, artikel, kemudian

direduksi dan diolah untuk memperoleh kesimpulan informasi tersebut. Proses

analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai

sumber yang kemudian dilakukan reduksi dengan membuat rangkuman inti dalam

penelitian tersebut. Dalam penelitian ini data dianalisa secara normative melalui

studi literature dan analisa bersifat kualitatif atau uraian. Adapun tahapan dalam

menganalisa data ini adalah :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisa yang mempertegas, memperpendek,

memfokuskan, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa
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sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Reduksi data berlangsung terus-

menerus selama penelitian berlangsung.

b. Display Data

Display data adalah rakitan organisasi yang memungkinkan kesimpulan

dapat dilakukan yang meliputi gambar atau skema, jaringan kerja berkaitan

dengan kegiatan dan tabel. Dengan demikian, maksud peneliti melakukan display

data bertujuan untuk menyajikan data yang berkaitan ke dalam tabel sesuai

dengan data yang diperoleh.

c. Pengambilan Keputusan

Akhir dari seluruh kegiatan analisa data kualitatif terletak pada

pemahaman atau penuturan tentang apa yang berhasil kita mengerti berkenaan

dengan suatu masalah yang diteliti.7

d. Validitas Data

Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas

yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran

tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data

yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran.

G. Kerangka Berpikir

7Purnomo. Pengantar Statistik. Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2000

Bupati

(Pemimpin)

Masyarakat

(Yang dipimpin)
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Sumber : Penulis

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh dari

pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin

yang dapat bekerja lebih baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan bersama.

Banyak faktor yang bisa dipertimbangkan dan salah satu diantaranya adalah masalah

model kepemimpinan.

Semakin sesuai model kepemimpinan yang ditampilkan oleh seorang

pemimpin maka bawahan akan merasa puas. Jika seorang pemimpin mengetahui

bawahannya merasa puas dengan model kepemimpinannya, maka pemimpin akan

mengulangi model kepemimpinan yang ditampilkannya pada bawahan. Mereka akan

semakin giat dan semangat sehingga partisipasi akan semakin tinggi.

Permasalahan yang terus berkembang dalam kepemimpinan adalah mengenai

model kepemimpinan, bagaimanakah model kepemimpinan yang efektif untuk

diterapkan oleh seorang pemimpin terhadap bawahannya, dengan kata lain apa yang

membuat seorang pemimpin menjadi sukses. Dalam hal inilah teori yang

dikemukakan para ahli mengenai model kepemimpinan terus dilaksanakan.

Menurut Ki Hajar Dewantara dalam buka Aji Sujatno Moral, terdapat tiga

model kepemimpinan adalah sebagai berikut :

Model Kepemimpinan :

1. Ingarso Sung Tuladha

2. Ing Madya Mangun

Karsa

3. Tut Wuri Handayani

Partisipasi Masyarakat Untuk

Perencanaan Pembangunan :

1. Perencanaan

Pembangunan

2. Pelaksanaan

Pembangunan

3. Pengawasan/Pegendalian

4. Evaluasi Pembangunan
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a. Ingarso Sung Tulodo.

Sebagai seorang pemimpin, di depan harus bisa memberi teladan yang baik

terhadap anak buahnya dengan cara berdisiplin, jujur artinya tidak korupsi, penuh

toleransi, dan selalu bertindak adil.

b. Ing Madyo Mangunkarso

Sebagai seorang pemimpin, di tengah-tengah harus bisa memberi inspirasi,

motivasi, semangat dan mengatur sumberdaya yang ada agar anak buahnya

dengan senang hati melaksanakan tugas bersama-sama dengan baik. Pemimpin

tidak hanya memerintah saja tetapi juga ikut melaksanakan tugas dengan anak

buahnya agar sasaran dan tujuan bersama dapat tercapai dengan baik dan

memuaskan.

c. Tut Wuri Handayani

Sebagai seorang pemimpin, di belakang harus bisa memberi nasehat, memberikan

daya, dorongan atau kekuatan, semangat dan pelimpahan wewenang kepada anak

buahnya sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini pemimpin memberikan

kepercayaan penuh kepada anak buahnya. Selama anak buahnya melaksanakan

tugasnya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, penuh dedikasi dan

tanggungjawab maka pemimpin tinggal merestui saja.

Dari adanya berbagai teori kepemimpinan diatas, diketahui bahwa teori

kepemimpinan tertentu akan sangat mempengaruhi model keemimpinan, yakni

pemimpin yang menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan segenap filsafat,

keterampilan dan sikapnya. Model tersebut bisa berbeda-beda atas dasar sikap, kuasa

ataupun situasi dan kondisi terhadap tingkat partisipasi bawahan tempat pemimpin

berada.
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Menurut Hersey dan Blanchard teori yang mendukung model kepemimpinan

diatas adalah teori kepemimpinan situasional yang menjelaskan kebutuhan untuk

memahami kepemimpinan berdasarkan situasi tertentu.

Proses timbulnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

daerah menurut Cohen dalam Syamsi disebabkan karena empat hal. Pertama, dari

segi basisnya, yaitu partisipasi karena desakan (impetus) dan partisipasi karena

adanya insentif. Kedua, segi bentuk yaitu partisipasi terjadi secara terorganisasi, ada

pengarahan dari pimpinan kelompok, dan partisipasi yang dilakukan secara langsung

oleh individu itu sendiri. Ketiga, segi keluasannya, yaitu partisipasi terjadi dengan

mengorbankan waktu dan dengan menambah kesibukan di luar untuk kepentingan

pribadinya. Keempat, dari segi efektivitasnya, yaitu dengan menjadi partisipan

berharap bisa memberikan masukan/saran atau kontribusi yang tentunya pada

akhirnya akan memberi manfaat terhadap dirinya.

Menurut Ndraha membagi bentuk atau tahap partisipasi menjadi 4

bentuk/tahapan, yaitu :

a. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.

c. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil

pembangunan.

d. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam

menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh

mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.


