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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pemerintah Daerah 

1. Pengertian Pemerintah Dearah 

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah 

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
26

  Kontruksi antara 

Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonom, menjamin adanya kerjasama 

yang serasi untuk mencapai tertib pemerintahan di daerah. Pemerintah Daerah 

merupakan Kepala Daerah yang memiliki wilayah kekuasaan di suatu wilayah 

tertentu, yang untuk melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat daerah. 

Pemerintah Daerah terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. 

Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai 

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.
27

 

Dengan adanya UU No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, 

diharapkan Pemerintah Daerah mampu untuk mengelola dan mengoptimalisasi 

sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai kesejahteraan bersama. 

Pemerintah Daerah pun dapat memberdayakan potensi-potensi daerah yang 

dapat menjadi tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
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Secara etimologis, perkataan otonomi daerah berasal dari bahasa latin 

“autos” yang berarti sendiri dan “namos” yang berarti aturan.
28

 Otonomi 

daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah 

tangganya sendiri sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
29

 

Menurut Ateng Syarifudin tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk 

memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur rumah tangganya sendiri, 

agar meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan 

terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.
30

 

Berdasarkan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bagian 

ketiga tentang hak dan kewajiban daerah pasal 21, didalam penyelenggaraan 

otonomi daerah, daerah memiliki hak sebagai berikut : 

a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 

b. Memilih pemimpin daerah 

c. Mengelola aparatur daerah 

d. Mengelola kekayaan daerah 

e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah  

f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya yang berada di daerah 

g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah 

h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan 
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Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana tercantum didalam pasal 22 

UU No 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut : 

a. Melindungi masyarakat, menjaga peraturan, kesatuan dan kerukunan 

nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi 

d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan 

e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan 

f. Menyediakan fasilitas kesehatan 

g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas-fasilitas umum yang layak 

h. Mengembangkan sistem jaminan sosial 

i. Menyusun perencanaan tata ruang daerah 

j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah 

k. Melestarikan lingkungan hidup 

l. Mengelola administrasi kependudukan 

m. Melestarikan nilai sosial budaya 

n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan kewenangan 

o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
31

 

Sebagaimana telah disebutkan dalam hak dan kewajiban daerah, salah 

satunya adalah mengelola potensi daerah. Potensi daerah tersebut salah 

satunya adalah potensi pariwisata berbasis budaya. Tidak dapat dipungkiri 
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bahwa setiap daerah meliliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Hal 

tersebut dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata suatu daerah. Pengelolaan 

dan pelestarian budaya di suatu daerah merupakan hak dan kewajiban 

Pemerintah Daerah. Sektor pariwasata daerah bias meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Selain sebagai sarana menambah PAD, pengembangan 

sektor pariwisata yang baik dapat dikategorikan sebagai usaha untuk 

melestarikan budaya dan lingkungan hidup, penyedia fasilitas umum yang 

memadai. 

Otonomi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah, namun 

Pemerintah Pusat masih terlibat agar tetap terjaga integritas dari daerah 

otonom sebagai bagian dari pemerintahan Negara Republik Indonesia. 

Otonomi daerah merupakan salah satu strategi penyelenggara pemerintahan 

yang lebih mengedepankan kemandirian daerah dan partisipasi masyarakat. 

Terkait dengan pembangunan masyarakat dituntut untuk lebih berperan. 

Deengan demikian otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat dapat lebih cepat terwujud. 

2. Organisai Perangkat Daerah 

Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yaitu mengatur jalannya 

pemerintahan dan mengelola sumber daya alam yang ada di suatu daerah 

diperlukan pembagian tugas yang efektif dan efisien sehingga visi dan misi 

daerah dapat tercapai. Pembagian tersebut dilakukan oleh daerah dengan 

Organisasi Perangkat Daerah. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut sebagai Perangkat Daerah, telah diatur dalam PP No 41 tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam PP No 41 tahun 2007 disebutkan 
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bahwa Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah 

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. 

Sedangkan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Kepala 

Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari 

Sekretariat Daerah,Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 

Kecamatan, dan Kelurahan. 

Pada ruang lingkup daerah Kabupaten/Kota terdapat beberapa 

Perangkat Daerah diantaranya adalah : 

Tabel 2.1 Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 

Bagian Perangkat Daerah Kedudukan 

Pertama Sekretariat Daerah Unsur staf 

Kedua Sekretariat DPRD Unsur Pelayanan terhadap DPRD 

Ketiga Inspektorat Unsur pengawas penyelenggaraan 

pemerintah daerah 

Keempat Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Unsur perencanaan penyelenggaraan 

pemerintah daerah 

Kelima Dinas Daerah Unsur pelaksana otonomi daerah 

Keenam Lembaga Teknis Daerah Unsur pendukung tugas kepala daerah 

Ketujuh Kecamatan Wilayah kerja camat sebagai perangkat 

daerah kabupaten dan daerah kota 

Kedelapan Kelurahan Wilayah kerja lurah sebagai perangkat 

daerah kabupaten/kota dalam wilayah 

kecamatan 

Sumber : Diolah oleh Penulis dari PP No 41 tahun 2007 Tentang Organisasi 

Perangkat Daerah. 

 

Berdasarkan tabel 2.1 Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang 

harus memainkan peranan yang lebih dominan dalam rangka pelaksanaan titik 

berat otonomi daerah pada Kabupaten/Kota. Tugas dan fungsi utamanya 

adalah memberi pelayanan kepada masyarakat tanpa batas-batas tertentu. 

Dengan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, Dinas 

Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah 
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berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan. Untuk itu Dinas Daerah 

dibentuk unit pelaksana teknis untuk menunjang kegiatan teknis operasional 

dan teknis penunjang di dalam suatu wilayah kecamatan. 

Penyusunan organisasi perangkat daerah tersebut, telah disesuaikan 

dengan adanya urusan pemerintahan yang harus ditangani. Penyesuaian 

tersebut disebut sebagai perumpunan. Perumpunan tersebut kemudian 

dibentuk kedalam dinas-dinas. Dinas-dinas tersebut adalah : 

a. Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

b.  Bidang Kesehatan 

c. Bidang Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi 

d. Bidang Pehubungan, komunikasi dan informatika 

e. Bidang Kependudukan dan catatan sipil 

f. Bidang Kebudayaan dan pariwisata 

g. Bidang Pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengaira, cipta karya 

dan tata ruang 

h. Bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro kecil dan 

menengah, industri dan perdagangan 

i. Bidang Pelayanan pertanahan 

j.  Bidang Pertanian  

k. Bidang Pertambangan dan energy 

l. Bidang Pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset. 

 Dalam pelestarian budaya di daerah dibentuk Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata di tingkat daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tingkat daerah 

merupakan badan budaya dan kepariwisataan yang dibentuk pemerintah 

sebagai suatu badan yang diberi tanggung jawab dalam menjaga pelestarian 

budaya dan pembinaan kepariwisataan di tingkat daerah. 
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B. Strategi 

 Untuk membuat suatu pilihan yang cerdas diperlukan perencanaan 

strategis yang merupakan sebuah alat dari manajemen. Perencanaan strategi 

dapat membantu organisasi dalam memfokuskan visi dan prioritasnya sebagai 

jawaban terhadap lingkungan yang berubah dan untuk memastikan agar 

anggota-anggota organisasi itu bekerja kearah tujuan yang sama. 

Strategi sangat penting untuk menentukan kesuksesan orang, sehingga 

yang menjadi alasan mengapa strategi sangat bermanfaat. Dengan 

menggunakan manajemen strategi, manajer pada semua tingkat dari suatu 

perusahaan dapat berinteraksi dalam menyusun perencanaan strategi dan 

mengimplementasikan strategi. 

 Menurut Ahmad S Adnanputra dalam Rusady Ruslan yang dimaksud 

dengan strategi adalah
32

 : 

 Bagian terpadu dari suatu rencana, sedangkan rencana merupakan 

produk dari suatu perencanaan, yang pada akhirnya perencanaan adalah 

salah satu fungsi dasar manajemen. 

 

Menurut Quinn, mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang 

mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan 

dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan 

dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang 

dimiliki perusahaan atau pun organisasi menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat 

bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan 

kelemahan, antisipasi perubahan dalam lingkungan.
33
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Menurut Panji Anoraga, Strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan 

jangka panjang sebuah organisasi pemerintah, dan arah tindakan serta alokasi 

sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan dari suatu 

organisasi pemerintah itu.
34

 Manajemen strategi dibutuhkan dalam sektor 

publik atau dunia usaha maupun organisasi.  

Sedangkan menurut Kuncoro yang dimaksud dengan strategi adalah 

menentukan kerangka kerja dari aktivitas bisnis perusahaan dan memberikan 

pedoman untuk mengkoordinasi aktivitas, sehingga perusahaan dapat 

menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah.
35

 

Menurut Suryono strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan 

kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan 

cara-cara atau metode penggunaan sarana-prasarana. Strategi selalu berkaitan 

dengan 3 hal yaitu tujuan, sarana, dan cara. Strategi juga harus didukung oleh 

kemampuan untuk mengantisipasi kesempatan yang ada. Dalam melaksanakan 

fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata daerah, pemerintah 

daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan 

prasarana pariwisata.
36
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Ciri-ciri strategi utama adalah : 

 Goal Directed actions, yaitu aktivitas yang menunjukkan apa yang 

diinginkan organisasi dan bagaimana mengimplementasikannya, 

mempertimbangkan semua kekuatan internal (sumber daya dan kapabilitas), 

serta memperhatikan peluang dan tantangan. 

Pengembangan dan pengelolaan sektor kebudayaan dan pariwisata tidak 

mungkin dapat berdiri sendiri, karena baik secara langsung maupun tidak 

langsung akan dipengaruhi oleh berbagai lingkup strategi. 

Ruang lingkup strategi diantaranya adalah
37

 : 

a. Arus Globalisasi, yang terjadi secara mondial yang bersifat 

multidimensi akan dapat membawa dampak perubahan terhadap 

kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. Melalui globalisasi dirasakan 

kemajuan teknologi, komunikasi dan transportasi yang terasa sangat 

berpengaruh terhadap kehidupan manusia termasuk di bidang bisnis. 

b. Reformasi yang timbul akibat ditekannya berbagai aspek kehidupan 

oleh pemerintah yang bersifat otoriter sehingga aspirasi rakyat tidak 

dapat disalurkan secara utuh dan normal. 

c. Adanya perubahan sistem pemerintahan dan sistem sentralisasi ke 

sistem desentralisasi. Hal ini terjadi dengan ditetapkannya UU No.22 

Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang mengatur 

tatanan pemerintahan yang bersifat otonomi dengan meletakkan 

otonomi daerah pada provinsi, melainkan pada kabupaten dan kota. 
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Strategi yang dapat digunakan dalam hal ini adalah 

penyempurnaan peran pemerintah. Pemerintah berperan sebagai fasilitator 

dan regulator dalam membangun keunggulan potensi daerah faktor penting 

yang dapat menyempurnakan peran pemerintah yaitu perumusan kebijakan 

yang baik dan koheren dengan melibatkan stakeholders, disusun dan 

dijalankan secara jelas, konsisten dan transparan, dan koordinasi antara 

pembuat kebijakan (departemen terkait) agar tidak menimbulkan persepsi 

yang berbeda-beda bagi pelaksana. 

Strategi memperhatikan cara maupun tujuan, tujuan dari 

pengambilan keputusan mengenai strategi organisasi dapat direncanakan 

sebelumnya atau berevolusi begitu saja sebagai suatu pola dalam arus 

keputusan-keputusan yang bermakna. Ada tiga bentuk strategi yang 

diidentifikasi oleh Hax dan Majluf dan hal tersebut memiliki beberapa 

poin dalam keadaan biasa dalam semua identitas sebuah misi organisasi. 

Melakukan beberapa pengamatan lingkungan, spesifikasi tujuan dan hasil 

seluruh rencana strategi untuk mencapai tujuan.
38

 

Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan yang 

berkaitan dengan strategi. Strategi merupakan suatu penetapan sasaran 

ataupun tujuan yang dimiliki oleh instansi dan lembaga pemerintahan serta 

organisasi lainnya dalam memperoleh sasaran ataupun tujuan yang telah 

ditetapkan. Strategi sangat dibutuhkan dalam perencanaan ataupun 

pembangunan yang akan dilakukan ataupun dilaksanakan. Melalui strategi 

yang sudah ada atau sudah diatur, dapat menggambarkan pola keinginan 

yang diinginkan atau tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi 

pemerintah ataupun organisasi non-pemerintah.  
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Strategi diperlukan agar perencanaan dapat dilaksanakan secara praktis 

dan spesifik mungkin, maka di dalamnya harus tercakup pertimbangan dan 

penyesuaian terhadap reaksi-reaksi orang dan pihak yang dipengaruhi dalam 

kegiatan tersebut. Dalam hal yang demikian diperlukan suatu strategi yang 

dapat membantu perencanaan yang telah di buat. 

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, sudah pasti jelas sekali 

bahwa strategi itu merupakan sebuah upaya ataupun proses yang dilakukan 

oleh suatu organisasi yang berbeda dengan yang lain untuk mencapai 

tujuan organisasi tesebut. Langkah-langkah dalam perumusan strategi itu 

haruslah yang tepat, oleh karena itu strategi amat sangat penting dilakukan 

untuk tujuan organisasi agar lebih baik lagi. 

 

C.  Perubahan Sosial 

Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. 

Perubahan dapat berupa pengaruhnya terbatas maupun luas, perubahan yang lambat 

dan ada perubahan yang berjalan dengan cepat. Perubahan dapat mengenai nilai dan 

norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-

lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. 

Perubahanperubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala yang normal. 

Pengaruhnya bisa menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya 

komunikasi modern. Perubahan dalam masyarakat telah ada sejak zaman dahulu. 

Namun, sekarang perubahan-perubahan berjalan dengan sangat cepat sehingga dapat 

membingungkan manusia yang menghadapinya. 

 Definisi perubahan sosial menurut beberapa ahli sosiologi:  
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a. William F.Ogburn mengemukakan bahwa “ruang lingkup perubahan-

perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material 

maupun yang immaterial, yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur 

kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial”. 

b. Kingsley Davis mengartikan “perubahan sosial sebagai perubahan-     

perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat”. 

c. MacIver mengatakan “perubahan-perubahan sosial merupakan sebagai 

perubahanperubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau 

sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial”.  

d. JL.Gillin dan JP.Gillin mengatakan “perubahan-perubahan sosial sebagai 

suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-

perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, 

idiologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru 

dalam masyarakat”. 

e. Samuel Koenig mengatakan bahwa “perubahan sosial menunjukkan pada 

modifikasimodifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia”.  

f. Definisi lain adalah dari Selo Soemardjan. Rumusannya adalah “segala 

perubahanperubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu 

masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya 

nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam 

masyarakat”. 

 Dari definisi di atas dapat disimpulkan perubahan sosial adalah perubahan 

yang terjadi dalam struktur masyarakat yang dapat mempengaruhi sistem sosial. 
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1. Konsep Perubahan Sosial  

  Perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan sosial yang 

terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Pandangan serupa 

dikemukakan oleh Wilbert Moore yang memandang perubahan sosial 

sebagai perubahan struktur sosial, pola perilaku dan interakasi sosial. 

Sedangkan Menurut Mac Iver, perubahan sosial merupakan perubahan yang 

terjadi dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap 

keseimbangan (Robert H. Laurer, 1993:289). Setiap manusia selama hidup 

pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan dapat berupa 

pengaruhnya terbatas maupun luas, perubahan yang lambat dan ada 

perubahan yang berjalan dengan cepat. Perubahan dapat mengenai nilai dan 

norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga 

kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan 

wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Perubahan- perubahan yang 

terjadi pada masyarakat merupakan gejala yang normal. Pengaruhnya bisa 

menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya 

komunikasi modern (Soerjono Soekanto, 2009:259) 

2. Karakteristik Perubahan Sosial 

 Perubahan Sosial memiliki beberapa karakteristik yaitu: 

a. Pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsurunsur 

immaterial.  

b. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. 

c. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau 

sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial.  
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d. Suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena 

perubahan- perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi 

penduduk, idiologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-

penemuan baru dalam masyarakat. 

e. Modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. 

f. Segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga 

kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem 

sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku 

diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.  

3. Bentuk-bentuk Perubahan  

a. Perubahan lambat dan perubahan cepat 

  Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu yang lama, 

rentetan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat, 

dinamakan evolusi. Pada evolusi perubahan terjadi dengan sendirinya 

tanpa rencana atau kehendak tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena 

usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-

keperluan, keadaan-keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan 

pertumbuhan masyarakat (Soerjono Soekanto, 2009:269). Soerjono 

Soekanto (2009:271) Sementara itu perubahan-perubahan sosial yang 

berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendisendi 

pokok kehidupan masyarakat. Secara Sosiologis agar suatu revolusi dapat 

terjadi, maka harus dipenuhi syarat-syarat tertentu antara lain:  
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1) Harus ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. 

2) Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap 

mampu memimpin masyarakat tersebut. 

3) Pemimpin diharapkan dapat menampung keiginan-keinginan 

masyarakat untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak 

puas tadi menjadi program dan arah gerakan. 

4) Pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada 

masyarakat. 

5) Harus ada momentum yaitu saat dimana segala keadaan dan faktor 

sudah tepat dan baik untuk memulai suatu gerakan.  

b. Perubahan Kecil dan Perubahan Besar  

 Perubahan kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur 

unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau yang berarti 

bagi masyarakat.Perubahan mode pakaian, misalnya, tidak akan membawa 

pengaruh apa- apa bagi masyarakat dalam keseluruhannya, karena tidak 

mengakibatkan perubahan- perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. 

Sedangkan perubahan besar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada 

unsur-unsur struktur sosial yaitu membawa pengaruh besar pada masyarakat. 

c. Perubahan yang dikehendaki (intended-change) atau perubahan yang 

direncanakan (planned-chage) dan perubahan yang tidak dikehendaki 

(unitended-change) atau perubahan yang tidak direncanakan 

(unplanned-change).  

 Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan 

perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu 
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oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan didalam 

masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan agen of 

chage yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan 

masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga- lembaga 

kemasyarakatan. Sedangkan perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau 

yang tidak direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi 

tanpa dikehendaki atau berlangsung diluar jangkauan pengawasan 

masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang 

tidak diharapkan masyarakat. 

d. Faktor Penyebab Perubahan Sosial  

   Secara umum penyebab dari perubahan sosial budaya 

dibedakan atas dua   golongan besar, yaitu: Perubahan yang berasal dari 

masyarakat itu sendiri dan Perubahan yang berasal dari luar masyarakat. 

Secara jelas akan dipaparkan di bawah ini:  

a. Perubahan yang Berasal dari Masyarakat.  

1. Bertambah atau berkurangnya penduduk. Perubahan jumlah 

penduduk merupakan penyebab terjadinya perubahan sosial, seperti 

pertambahan atau berkurangnya penduduk pada suatu daerah 

tertentu. Bertambahnya penduduk pada suatu daerah dapat 

mengakibatkan perubahan pada struktur masyarakat, terutama 

mengenai lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sementara pada 

daerah lain terjadi kekosongan sebagai akibat perpindahan 

penduduk tadi.  
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2. Penemuan-penemuan baru Penemuan-penemuan baru akibat 

perkembangan ilmu pengetahuan baikberupa teknologi maupun 

berupa gagasan-gagasan menyebarkemasyarakat, dikenal, diakui, 

dan selanjutnya diterima sertamenimbulkan perubahan sosial. 

b. Perubahan yang Berasal dari Luar Masyarakat. 

1. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada 

disekitar manusia. Menurut Soerjono Soekanto sebab yang 

bersumber pada lingkungan alam fisik yang kadang-kadang 

disebabkan oleh tindakan para warga masyarakat itu sendiri. 

Misalnya, penebangan hutan secara liar oleh segolongan anggota 

masyarakat memungkinkan untuk terjadinya tanah longsor, banjir 

dan lain sebagainya. 

2. Peperangan Peperangan yang terjadi dalam satu masyarakat dengan 

masyarakat lain menimbulkan berbagai dampak negatif yang 

sangat dahsyat karena peralatan perang sangat canggih. 

3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Adanya interaksi langsung 

antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya akan 

menyebabkan saling pengaruh. Selain itu pengaruh dapat 

berlangsung melalui komunikasi satu arah yakni komunikasi 

masyarakat dengan media-media massa.
39
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D. Pelestarian Budaya 

Wujud pelestarian kebudayaan dapat meliputi budaya fisik maupun budaya 

nonfisik, warisan tersebut pada dasarnya memiliki ciri khas untuk daerahnya 

masing-masing. Oleh karena itu setiap kebudayaan perlu untuk dilestarikan dan 

dimamfaatkan supaya kebudayaan tersebut tetap terjaga. Pelestarian kebudayaan 

berarti secara tidak langsung telah membenahi masyarakat bangsa indonesia 

karena dalam kehidupan bermasyarakat kebudayaan merupakan sesuatu yang 

kompleks tidak berjalan dengan sendirinya melainkan melibatkan semua anggota 

masyarakat, dengan demikian semakin kuat kebudayaan dalam masyarakat maka 

keharmonisan dan kedamaian akan tercapai dalam lingkungan masyarakat 

tersebut, contohnya dalam masyarakat masih dipelihara sistem budaya gotong 

royong dan apabila budaya ini tetap terjaga maka dalam masyarakat akan terjalin 

keselarasan dan tidak adanya kesenjangan dan kecemburuan sosial. 

Dalam upaya pelestarian kebudayaan pastinya ada komponen yang 

menjadi pelaksana, komponen pelaksana tersebut dapat meliputi masyarakat. 

Kebudayaan merupakan hal yang mendasar bagi masyarakat sehingga diharapkan 

semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi, selain masyarakat ada juga 

pemerintah yang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan, selain itu para 

pendidik, politisi, wartawan juga harus berpartisipasi dengan cara berperan sesuai 

dengan perannya masing-masing. 

Selain adanya komponen yang menjadi pelaksana juga ada tindakan yang 

dilaksanakan dalam tindakan pelestarian hal yang dapat dilaksanakan adalah harus 

mengetahui terlebih dahulu kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki,baik itu 

kebudayaan yang menjadi adat istiadat dan tradisi maupun kebudayaan yang ada 

dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu menerima nilai-nilai kebudayaan akibat 
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globalisasi dengan terbuka akan tetapi bukan berarti langsung menerima nilai-nilai 

tersebut dan menerapkannya dalam kebudayaan, melainkan terlebih dahulu 

menyaringnya mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk 

 Menurut Effendi mengemukakan bahwa “budaya sangat tepat kalau 

dimanfaatkan untuk pembinaan sumber daya manusia”. Dari kutipan ini diartikan 

bahwa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terlebih dahulu harus 

mengedepankan moral yang tidak menerima nilai-nilai budaya yang bersifat 

negatif, dengan demikian masyarakat atau sumber daya manusianya akan tertata 

dalam pola kehidupannya.  

Kebudayaan juga memiliki fungsi disetiap unsur-unsur yang 

dikandungnya, dan fungsi ini ada keterkaitan antara unsur yang satu dengan unsur 

yang lain, oleh karena itu apabila ada perubahan dalam satu unsur maka unsur 

yang laun juga akan mengalami perubahan.  Menurut Radcliffe Brown dan 

Kaplan adalah sistem budaya memiliki syarat-syarat tertentu untuk 

memungkinkan eksistensinya, atau sistem budaya itu memiliki kebutuhan yang 

harus dipenuhi agar dapat hidup terus, dan bila tidak terpenuhi maka sistem itu 

akan mengalami disintegrasi dan mati. 

Dari kutipan ini fungsi kebudayaan dapat dipertahankan apabila ada 

kondisi dan pihak-pihak yang mendukung berlangsungnya kebudayaan tersebut, 

karena dalam pelestarian kebudayaan yang sangat berperan penting adalah orang-

orang atau masyarakat yang memiliki kebudayaan dapat dipertahankan apabila 

dapat menyelaraskan dengan perkembangan dan kemajuan zaman akan tetapi 

kalau tidak bisa menyelaraskan maka yang terjadi adalah akan terjadi perubahan 

fungsi yang tidak seharusnya.
40
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1. Kebijakan Pelestarian Budaya Lokal 

  Pelestarian budaya lokal kabupaten Lombok Tengah diatur dalam 

Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 

(2011-2031) dan Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun (2016-2021). Produk budaya 

daerah (lokal) yang telah diwariskan sampai ke anak cucu perlu dilestarikan 

secara bersama. Bukan saja hanya pemerintah, namun semua elemen 

masyarakat juga diminta secara aktif dan berpartisifasi dalam Pelestarian 

budaya lokal tersebut. Adapun unsur-unsur yang diambil dalam 

menentukan kebijakan pelestarian budaya lokal, dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Upaya Pelestarian Budaya Lokal. 

 Tugas utama yang harus dibenahi adalah bagaimana 

mempertahankan, melestarikan, menjaga, serta mewarisi seni budaya 

lokal dengan sebaik-baiknya agar dapat memperkokoh kesenian budaya 

bangsa yang akan mengharumkan nama Indonesia. Dalam hal ini 

kebijakan Pemerintah Daerah tentang pelestarian budaya tidak dalam 

arti menjaga keaslian, tetapi bersifat dinamis. Pelestarian dalam arti 

dinamis meliputi empat unsur, yaitu pembinaan, perlindungan, 

pengembangan, dan pemafaatan. Antara lain: 

1. Pembinaan budaya ialah upaya peningkatan kemampuan 

kecerdasan, keperibadian, kreaktivitas dan keterampilan pemilik 

dan pendukung kebudayaan bangsa. Ini berarti bahwa pemajuan 

budaya didak hanya diarahkan pada kebudayaan saja, tetapi juga 
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pada manusianya. Manusia sebagai pemilik dan pendukung 

kebudayaan secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam 

pemajuan kebudayaan perlu dilakukan pembinaan. Upaya 

pembinaan dapat dilakukan antara lain melalui lembaga-lembaga 

pendidikan formal dan non-formal, pelatihan dan bentuk-bentuk 

lainnya.  

2. Perlindungan budaya ialah menjaga, memelihara, dan merawat 

budaya agar tidak rusak, punah, atau hilang yang disebabkan oleh 

alam, hewan atau tangan manusia. Upaya melindungi budaya 

dilakukan melalui peraturan perundang-undangan untuk 

menginventarisasi, mendokumentasi dan merekam aset budaya 

(preserved by record). Di samping itu juga dilakukan aksi 

perlindungan dari kerusakan dan kehancuran seperti pemugaran 

dan pemagaran baik oleh pemerintah maupun masyarakat 

(preserved by practice). 

3. Pengembangan budaya ialah meneliti, menggali, dan mengkaji 

budaya untuk mengembangkan teori kebudayaan atau memperkaya 

makna budaya yang sudah ada. 

4. Pemanfaatan budaya ialah menggunakan kebudayaan untuk 

membentuk watak dan jati diri bangsa (nation and character building), 

perekat persatuan bangsa, dan menjalin persahabatan antar bangsa. 

 Kebudayaan daerah ini ditandai oleh identitas budaya seperti 

bahasa, kepercayaan, iptek, dan sejarah. Identitas budaya itulah yang 

membedakan budaya bangsa tertentu dengan budaya bangsa yang lain. 
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Perlindungan. Perlindungan ini perlu dilakukan karena sebagian besar 

masyarakat indonesia masih kurang memberi perhatian terhadap kekayaan 

tradisi yang mereka miliki. Oleh karena itu, pemerintah beserta para pihak 

(stakeholders) perlu bekerja sama secara produktif untuk melindungi 

budaya bangsa dari ancaman pihak lain (asing). 


