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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemimpin adalah seseorang yang memunyai kemampuan untuk memengaruhi

individu dan kelompok untuk dapat bekerja sama mencapai tujuan yang telah

ditentukan. Pemimpin dan kepemimpinan masa depan, erat kaitannya dengan

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa ini. Bangsa ini masih

membutuhkan pemimpin yang kuat di berbagai sektor kehidupan masyarakat,

pemimpin yang berwawasan kebangsaan dalam menghadapi permasalahan

bangsa yang demikian kompleks.

“Kepemimpinan secara luas meliputi proses memengaruhi dalam menentukan

tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan,

memengaruhi untuk memerbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga

memengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya,

pengorganisasian dan aktivitas-akitivitas untuk mencapai sasaran, memelihara

hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama

dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi. Konsep kepemimpinan erat

sekali hubungannya dengan kekuasaan pemimpin dalam memeroleh alat untuk

memengaruhi perilaku para pengikutnya. Terdapat beberapa sumber dan

bentuk kekuasaan yaitu kekuasaan paksaan, legitimasi, keahlian, penghargaan,
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referensi, informasi, dan hubungan. Pada dasarnya kemampuan untuk

memengaruhi orang atau suatu kelompok untuk mencapai tujuan tersebut ada

unsur kekuasaan. Kekuasaan tak lain adalah kemampuan untuk memengaruhi

orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan oleh pihak lainnya”

(Rivai, 2013: 4).

Kepemimpinan merupakan salah satu isu dalam manajemen yang masih cukup

menarik untuk diperbincangkan hingga dewasa ini. Media massa, baik

elektronik maupun cetak seringkali menampilkan opini dan pembicaraan yang

membahas seputar kepemimpinan. Peran kepemimpinan yang sangat strategis

dan penting bagi pencapaian misi,visi, dan tujuan, merupakan salah satu motif

yang mendorong manusia untuk selalu menyelidiki seluk-beluk yang terkait

dengan kepemimpinan.

Kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting dalam

kemajuan atau kemunduran suatu daerah, biasanya dipersepsikan sebagai

keberhasilan atau kegagalan pemimpin. Begitu pentingnya peran pemimpin

sehingga isu mengenai pemimpin menjadi fokus yang menarik perhatian para

peneliti. Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap pemimpin berkewajiban

memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk membina, menggerakkan,

mengarahkan semua potensi bawahannya agar terwujud volume dan beban

kerja yang terarah pada tujuan. Pemimpin perlu melakukan pembinaan yang

sungguh-sungguh terhadap bawahan agar dapat menimbulkan kepuasan dan

komitmen sehingga pada akhirnya dapat meningkatkna kinerja yang tinggi.
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Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui kesuksesan

pemimpin ialah dengan memelajari gayanya, karena gaya kepemimpinan

banyak memengaruhi keberhasilan seorang pemimpin dalam memengaruhi

perilaku bawahannya. Pentingnya gaya kepemimpinan diterapkan kepada

bawahan sesuai dengan kedewasaan/kematangan bawahan merupakan

persyaratan mutlak keefektifan kepemimpinan dalam keberhasilan organisasi.

“Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh

seseorang pada saat orang tersebut mencoba memengaruhi perilaku orang lain

seperti yang ia lihat. Usaha menyelaraskan persepsi diantara orang akan

memengaruhi menjadi amat penting kedudukannya“ (Thoha, 2003: 53).

Gaya kepemimpinan yang tepat akan membawa sebuah bangsa ke arah yang

lebih baik. Maka dari itu, diperlukan pembahasan lebih lanjut tentang gaya

kepemimpinan nasional Indonesia.Hal ini diperlukan sebagai bahan evaluasi

untuk melihat gaya kepemimpinan seperti apa yang sesuai dengan bangsa

Indonesia.

Pengaruh dalam pemerintahan kepemimpinan seorang bupati memunyai nilai

yang sangat penting, karena dengan kepemimpinan yang dimiliki seseorang

itulah akan ditentukan seberhasil apakah proses pemerintahan berjalan sesuai

dengan rencana yang telah ditentukan. Berbagai macam tipe dan gaya yang

ditunjukkan masing-masing orang dalam menjalankan kepemimpinan

pemerintahan tentulah tidak sama tergantung karakter masing-masing

pemimpin dan juga kondisi masyarakat yang dipimpinnya,untuk mencapai

tujuan yang diinginkan yaitu masa depan yang lebih baik.
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Agung Ilmu Mangkunegara merupakan Bupati Kabupaten Lampung Utara

terpilih melalui Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) tahun 2014. Pada tanggal

25 Maret 2014 Agung Ilmu Mangkunegara dilantik berdasarkan Surat

Keputusan Mendagri Nomor 131.18-309 tahun 2014 tentang Pengesahan,

Pengangkatan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung, dan Sri Widodo SK

Nomor 132.18-240 tahun 2015 tentang Pengesahan, pengangkatan Wakil

Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung, Peraturan Pemerintahan Nomor 102

Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur,

Wakil Bupati, dan Wakil Wali Kota.

Berdasarkan visi dan misinya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

termasuk bidang kesehatan dan pendidikan gratis serta perbaikan infrastruktur

jalan dan fasilitas umum lainnya untuk kepentingan masyarakat, serta

memaksimalkan potensi sektor strategi daerah untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat fokus pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan,

perdagangan, pertambangan dan pariwisata. Visi misi tersebut yang selalu

disampaikannya pada saat kampanye pilkada yang memengaruhi kemenangan

pasangan Agung Ilmu Mangkunegara dan Paryadi. Pada saat pemerintahan

Agung Ilmu Mangkunegara sebagai Bupati Lampung Utara ternyata janji-janji

politiknya pada saat kampanye tidak terealisasi seperti memastikan program

sekolah gratis disetiap tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK dan program

kesehatan yang termasuk janji politiknya di masa kampanye belum

dilaksanakan sampai saat ini.
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Hasil pra riset yang dilakukan oleh peneliti tanggal 7 April 2015 pada 2 orang

perwakilan masyarakat Kelurahan Tanjung Aman yaitu Romli (48 tahun) dan

Suratman (50 tahun) menyatakan bahwa Bupati Lampung Utara belum mampu

memimpin Kabupaten Lampung Utara, seperti yang disebutkan masyarakat

bahwa dalam penentuan calon Wakil Bupati, Bupati tidak mengirimkan calon

nama-nama Wakil Bupati ke DPRD, hal ini jelas melanggar Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kekosongan Wakil Bupati. Selain itu ada

beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang

dinonaktifkan secara massal dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Tidak adanya realisasi dari janji-janji politik oleh Bupati Lampung Utara ini

memunculkan respon-respon masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk demo

masyarakat melalui kelompok Gerakan Rakyat Lampung Utara (Garpu), yang

di beritakan pada media teras Lampung berikut:

“Ratusan massa yang tergabung dalam gerakan rakyat lampung utara (garpu),
menggelar Aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD setempat, selasa (6/1) sekira
pukul 10.00 WIB. Mereka meminta agar para wakil rakyat dapat menggunakan
hak angket guna menurunkan Agung Ilmu Mangkunegara dari jabatannya
sebagai Bupati Lampura. Langkah itu dilakukan, karena Garpu menilai agung
tidak mampu memimpin Lampura, lantaran banyak kebijakannya yang tidak
sesuai peraturan serta undang-undang yang berlaku.”

Berbagai kebijakan yang dianggap kontroversial atau tidak sesuai aturan
tersebut diantaranya menonjobkan para pejabat Lampura, kriminalisasi para
rekanan atau kontraktor, ‘pembusukan’ karakter anggota DPRD, telat
mengajukan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2014-2019, serta turut menandatangani Rancangan Peraturan Daerah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2015 meski tidak
kuorum.

Sedangkan Wakil Ketua II, Yusrizal, menyatakan pada pihaknya siap
menindaklanjuti aspirasi para pendemo sesuai dengan mekanisme atau aturan
yang ada.”DPRD ini rumah rakyat Lampura.  Tentu aspirasi yang disampaikan
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akan menjadi kewajiban kami untuk menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme
yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan,”katanya. Pertemuan
akhirnya ditutup  dengan penandatanganan persetujuan sejumlah anggota
DPRD yang hadir untuk menindaklanjuti aspirasi atau tuntutan Garpu berupa
penggunaan hak angket. Meski begitu, tidak semua anggota DPRD yang hadir
turut menandatangani permintaan perwakilan.
(http://www.teraslampung.com/2015/01/lsm-garpu-demo-tuntut-mundur-
bupati.html), diakses pada tanggal 12 Februari 2015, Pukul 20:00 WIB

Selain ketidakpuasan yang muncul dari masyarakat terdapat juga masyarakat

yang menyatakan dukungannya pada gaya kepemimpinan Bupati Lampung

Utara, di antaranya  seperti yang diungkapkan oleh Trisno yaitu salah satu

warga Kelurahan Tanjung Aman yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya, selaku Bupati Agung Ilmu Mangkunegara mempunyai
ketegasan pada kerja yang dilaksanakan oleh PNS, hal ini terlihat dari jam
kerja PNS yang bekerja mulai dari pukul 08.00 WIB-16.00 WIB. Selain itu
Bupati menjalankan visi dan misinya yang jelas yaitu aman, maju, sejahtera,
agamis dan disiplin untuk pegawai.”

Alasan pengambilan Kelurahan Tanjung Aman sebagai tempat penelitian di

latarbelakangi oleh kondisi masyarakat yang ada di perkotaan yang memunyai

pola pikir dan tingkat pendidikan yang lebih maju sehingga persepsi

masyarakat pada gaya kepemimpinan Bupati Lampung Utara akan memunyai

tingkatan yang sama pada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian di

Kabupaten Lampung Utara dengan judul: Persepsi Masyarakat Kelurahan

Tanjung Aman terhadap Gaya Kepemimpinan Bupati Lampung Utara.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang sudah terjadi dalam penelitian ini sesuai

dengan penjelasan latar belakang di atas adalah sebagai berikut: Bagaimana
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persepsi masyarakat Kelurahan Tanjung Aman terhadap gaya kepemimpinan

Bupati Lampung Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan persepsi

masyarakat Kelurahan Tanjung Aman terhadap Gaya Kepemimpinan Bupati

Lampung Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil yang akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi kegunaan

sebagai berikut :

1. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan

yang menangani langsung tentang Persepsi Masyarakat Kelurahan Tanjung

Aman Terhadap Gaya Kepemimpinan Bupati Lampung Utara.

2. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini dapat turut mengembangkan teori-

teori dalam perkembangan Ilmu Pemerintahan khususnya yang berhubungan

dengan Gaya Kepemimpinan.


