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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepemimpinan

1. Teori Kepemimpinan

Teori kepemimpinan sangat variatif dikemukakan dalam berbagai literatur,

misalnya menurut Wirjana dan Susilo Supardo, membagi Teori kepemimpinan, yaitu :

a. Kepemimpinan Karismatik (Charismatic Leadership) : pengikut memberikan

atribut-atribut heroik atau kemampuan kepemimpinan yang luar biasa bila mereka

mengamati perilaku-perilaku para pemimpin itu.

b. Kepemimpinan Transformasional (Transformational Leadership), kepemimpinan

transformasional dibangun/berkembang dari kepemimpinan transaksional.

Pemimpin transaksional membimbing atau memotivasi pengikutnya kearah

tujuan yang telah ditentukan dengan cara menjelaskan ketentuan-ketentuan

tentang peran dan tugas. Sedangkan kepemimpinan transformasional memberikan

pertimbangan yang bersifat individual, stimulasi intelektual, dan memiliki

kharisma.

c. Kepemimpinan Situasional (Situational Leadership), bahwa model

kepemimpinan seorang pemimpin akan berbeda-beda, tergantung dari tingkat

kesiapan para pengikutnya, tidak adanya model kepemimpinan yang terbaik.

Kepemimpinan yang efektif adalah bergantung pada relevansi tugas, dan hampir

semua pemimpin yang sukses selalu mengadaptasi model kepemimpinan yang

tepat. Efektivitas kepemimpinan bukan hanya soal pengaruh terhadap individu

dan kelompok tapi bergantung pula terhadap tugas, pekerjaan atau fungsi yang

dibutuhkan secara keseluruhan. Jadi pendekatan kepemimpinan situasional

fokus pada fenomena kepemimpinan di dalam suatu situasi yang unik.
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Menurut Hersey dan Blanchard teori yang mendukung model kepemimpinan

adalah teori kepemimpinan situasional yang menjelaskan kebutuhan untuk memahami

kepemimpinan berdasarkan situasi tertentu.

Sedangkan Menurut Djanaid, model kepemimpinan merupakan norma

perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba

mempengaruhi perilaku orang lain. Model kepemimpinan juga didefenisikan sebagai

suatu istilah tentang bagaimana seseorang pemimpin terlihat dimata bawahannya.

Nawawi menjelaskan beberapa model kepemimpinan pemerintahan yang pada

pimpinan hingga kepemimpinan berpusat pada bawahan. Model kepemimpinan

pemerintahan tersebut diantaranya : 1

a. Model Kepemimpinan Demokratis. Kepemimpinan demokratis dalam

pemerintahan adalah cara dan irama seorang pemimpin pemerintahan dalam

menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pembagian

tugas dengan bawahan, begitu juga antar bawahan dibagi tugas secara merata dan

adil. kemudian pemilihan tugas tersebut dilakukan secara terbuka, antar bawahan

dianjurkan berdiskusi tentang keberadaannya untuk membahas tugasnya, baik

bawahan yang terendah sekali pun boleh menyampaikan saran serta diakui haknya,

dengan demikian dimiliki persetujuan dan consensus atas kesepakatan bersama.

b. Model Kepemimpinan Birokratis. Model birokratis dalam kepemimpinan

pemerintahan adalah cara dan irama seorang pemimpin pemerintahan dalam

menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan menggunakan metode tanpa

pandang bulu, artinya setiap bawahan harus diperlakukan sama disiplinnya,

spesialisasi tugas yang khusus, kerja yang ketat pada aturan sehingga kemudian

bawahan menjadi kaku dan sederhana.

1Kencana Inu, Syafiie. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. PT. Refika Susandi, 2003
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c. Model Kepemimpinan Laissez Faire. Model Laissez Faire dalam kepemimpinan

pemerintahan adalah cara dan irama seorang pemimpin pemerintahan dalam

menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pemeberian

keleluasaan pada bawahan seluas-luasnya. Dengan begitu, setiap bawahan bebas

bersaing dalam berbagai strategi ekonomi, politik, hukum, dan administrasi. Jadi

pemimpin pemerintahan memberikan peluang besar pada kegiatan organisasi.

d. Model Kepemimpinan Otokratis. Model Otokratis dalam kepemimpinan

pemerntahan adalah cara dan irama seseorang pemimpin pemerintahan dalam

menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode paksaan

kekuasaan.

2. Model Kepemimpinan Pancasila.

Dalam ajaran kepemimpinan Ki Hajar Dewantara ini terdapat apa yang disebut

dengan “TRILOGI KEPEMIMPINAN” yaitu :

a. Ing Ngarsa Sung Tuladha.

Ing berarti di; Ngarsa berarti depan; Sung berarti asung memberi; Tuladha

berarti tauladan ( di depan memberi tauladan ).

Model kepemimpinan ini menekankan peran seorang pemimpin sebagai

tokoh yang harus bisa diteladani, yang harus bisa membimbing dan memberi arah

kemana organisasi hendak dibawa. Kalau dikaitkan dengan hasta brata maka

konsep ini sama dengan sifat bintang dimana seorang pemimpin harus bisa menjadi

petunjuk arah yang jelas.

Dengan demikian, kepemimpinan yang berasaskan nilai-nilai “Ing Ngarsa

Sung Tuladha” adalah kepemimpinan yang memiliki kriteria sebagai berikut :

a. Menegakkan disiplin diri sendiri maupun para bawahan.
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b. Memberikan suri tauladan.

c. Mengabdikan diri pada kepentingan umum dan segenap anggota organisasi.

d. Bijaksana dalam memberi petunjuk, nasehat dan pertimbangan –

pertimbangan.

b. Ing Madya Mangun Karsa.

Ing berarti di; Madya berarti tengah; Mangun berarti membangkitkan;

Karsa berarti membangkitkan; Karsa berarti kehendak (ditengah membangkitkan

kehendak, semangat).

Model kepemimpinan ini berarti bahwa seorang pemimpin harus bisa

membangkitkan semangat orang-orang yang dia pimpin. Harus bisa

membangkitkan gairah untuk mewujudkan kepentingan bersama.Seorang

pemimpin adalah seorang motivator, seperti matahari yang mampu memberikan

energi kepada semua mahkluk hidup di bumi.

Dengan demikian, kepemimpinan yang berasaskan nilai-nilai “Ing Madya

Mangun Karsa” adalah kepemimpinan yang memiliki kriteria sebagai berikut :

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. Tut Wuri Handayani.

Tut berarti ikut; Wuri berarti belakang; Handayani berarti Memberi daya

kekuatan/dorongan (di belakang memberi dorongan ).
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Model kepemimpinan ini menekankan seorang pemimpin harus mampu

menyediakan kesempatan untuk berkembang bagi yang dipimpinnya. Seseorang

memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin ketika dia mampu

mengedepankan orang lain terlebih dahulu. Keberhasilan seseorang memimpin

terkait dengan keberhasilan dia membuat orang-orang yang dipimpinnya berhasil.

Secara hakiki seorang pemimpin adalah seseorang yang memegang kendaliuntuk

membuat orang lain mendapatkan kendali. Kewenangan yang dimiliki pada

hakekatnya adalah kewenangan untuk memungkinkan orang lain memiliki kendali

atas pekerjaan dan kehidupannya.

Dengan demikian, kepemimpinan yang berasaskan nilai-nilai “Tut Wuri

Handayani” adalah kepemimpinan yang memiliki kriteria sebagai berikut :

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.

B. Partisipasi Masyarakat

1. Teori Partisipasi

Yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan

masyarakat dalam proses pembangunan, baik dengan penghimpunan atau

menyumbangkan benda dan uang, pikiran atau ide maupun dengan tenaga atau gotong

royong.2

Canter mendefinisikan partisipasi sebagai feed-forward information and

feedback information. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses

2Nurcholis Hanif, dkk. Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah. Jakarta, Grasindo, 2009
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komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat

merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan

masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari

kebijakan tersebut. Dari pendapat Canter juga tersirat bahwa masyarakat dapat

memberikan respon positif dalam artian mendukung atau memberikan masukan

terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun dapat juga

menolak kebijakan.

Menurut Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Taliziduhu Ndraha menyatakan

bahwa belum ada defenisi yang memuaskan mengenai istilah partisipasi. Oleh karena

itu mereka membatasinya pada “developmental participation” atau partisipasi di

bidang pembangunan, dalam hal ini berarti partisipaasi masyarakat. Partisipasi

masyarakat sudah sekian lama diperbincangkan dan didengung-dengungkan dalam

berbagai forum dan kesempatan. Intinya adalah agar masyarakat umum atau sebanyak

mungkin orang ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuannya guna

meningkatkan, memperlancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha

pembangunan. Maka secara umum partisipasi dapat diartikan sebagai

“pengikutsertaan” atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama.

Pengertian yang lebih lengkap di kemukakan oleh Davis yang di kutip oleh

Taliziduhu Ndraha sebagai berikut : “Participation is defined as an individual mental

and emotional involvment in a group situation that encourages him to contribute to

group goals and to share responsibility for them”.3

Dalam perspektif normatif, partisipasi masyarakat tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf d, menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat

3Nasution, Zulkarnaen. Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi. Malang, UMM Press,
2009
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 2, ayat 4, huruf d
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merupakan keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka

dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Ada empat aspek penting dalam rangka partisipasi dalam perencanaan pembangunan

yaitu :

1. Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses

politik dalam suatu negara turut menentukan arah, strategi, dan kebijaksanaan

dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dalam masyarakat demokratis

maka arah dan tujuan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan

masyarakat.

2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan

terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu sebaiknya. Oleh karena itu pada

umumnya pemerintah perlu memberikan pengarahan mengenai tujuan dan cara-

cara mencapai tujuan pembangunan tersebut.

3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah,

strategi, serta rencana yang telah ditetapkan.

4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam

pembangunan yang berencana.4

Dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan maka pengertian partisipasi yang

dikemukakan oleh Davis tersebut setidak-tidaknya mengandung tiga pokok pikiran,

yaitu:

a. Titik berat partisipasi adalah pada keterlibatan dan mental serta emosional.

Kehadiran secara fisik/pribadi semata-mata dalam suatu kelompok tanpa

keterlibatan tersebut bukanlah partisipasi.

4Ramlan, Subakti, Memahami Ilmu Politik, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992
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b. Kesediaan memberikan konstribusi tergerakkan. Wujud konstribusi dalam

pembangunan dapat bermacam-macam, misalnya: barang, uang, jasa, bahan, buah

pikiran, keterampilan dan sebagainya.

c. Kesediaan untuk bertanggung jawab tergerakkan.5

Dengan demikian konsepsi partisipasi dalam perencanaan pembangunan

memiliki persfektif yang luas. Seseorang dikatakan telah berpartisipasi apabila ia telah

terlibat secara utuh dalam proses pelaksanaan pembangunan baik secara fisik maupun

mental. Keterlibatan individu tersebut dapat dimanivestasikan dalam berbagai bentuk

konstribusi baik yang bersifat material seperti jasa, tenaga, buah pikiran, keterampilan

dan sebagainya.

2. Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat penerima program

pembangunan, menurut Cohen dalam Syamsi terdiri dari partisipasi dalam

pengambilan keputusan (decision making), implementasi, pemanfaatan (benefit) dan

evaluasi program pembangunan. Keempat macam partisipasi tersebut merupakan

suatu siklus yang dimulai dari decision making, implementasi, benefit dan evaluasi,

kemudian merupakan umpan-balik bagi decision making yang akan datang. Namun

dapat pula dari decision making langsung ke benefits atau pada evaluasi, begitu pula

mengenai umpan baliknya. Disamping keempat bentuk partisipasi tersebut dari Cohen

tersebut, Conyers perlu menambahkan satu lagi, yaitu masyarakat sebagai penerima

program perlu dilibatkan dalam identifikasi masalah pembangunan dan dalam proses

perencanaan program pembangunan.

Menurut Ndraha membagi bentuk atau tahap partisipasi menjadi 4

bentuk/tahapan, yaitu :

5 Firmansyah, Saca. Partisiapsi Masyarakat. Journalist Them By Luciana E Marin, 2009
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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.6

Terjadinya partisipasi masyarakat dalam 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.7

C. Perencanaan Pembangunan

Menurut Wedgewood-oppenheim sebagaimana dikutip oleh Lawton dan Rose

(1995;119) dalam bukunya yang berjudul organization and management in the Public

sector, menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses dimana tujuan-tujuan, bukti-

bukti faktual dan asumsi-asumsi diterjemahkan sebagai suatu proses argumen logis ke

dalam penerapan kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan.

Sedangkan menurut George R.Terry, perencanaan adalah upaya untuk memilih dan

menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenal

6Cohen, dalam Syamsi, 1986. Hlm.122-123
7http://www.kompasiana.com/nsudiana/peran-masyarakat-dalam-pembangunan
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masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Siagian memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai :

“Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan
dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas
dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”.

Pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial

dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau

pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya

terhadap pendapatan nasional semakin besar.8

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinu dan terus-

menerus dari satu keadaaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik.

Dalam pelaksanaan pembangunan melibatan masyarakat luas, sesuai dengan arah dan

kebijaksanaan yang ditetapkan dalam proses pembangunan.

Menurut SP Siagian pembangunan itu sendiri adalah sebagai usaha atau

rangkaian usaha, pertumbuhan, perubahan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan

pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation Building).

Dalam pandangan Coralie Bryant dan Louise White dalam “Managing

Development in the Third World” pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan

kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama

defenisi tersebut.

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu

maupun kelompok (capacity).

8Widjaja. Otonomi Daerah, Bulat dan Utuh. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2003
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2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan kemerataan nilai dan

kesejahteraan (equity).

3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun

dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini

dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan

untuk memutuskan (empowerment).

4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri

(sustainability).

5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu dengan negara

yang lain dan menciptakan hubugan saling menguntungkan dan saling menghormati

(interdependence).9

Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai :

“suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan

pada adata-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan

suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material)

maupun nonfisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih

baik”.10

9Ndraha, 1990, Hal.15
10 Riyadi, Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta, PT.Gramedia PustakaUtama, 2003


