
 
 

 

BAB  1 

  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu bermasyarakat, hal ini 

terkait dengan keterlibatannya dalam suatu organisasi tertentu. Pada 

masyarakat modern organisasi yang besar, kompleks , canggih banyak 

bermunculan, dimana salah satu organisasi yang penting adalah organisasi 

pada pemerintahan pada suatu negara. Didalam negara terdapat susunan 

organisasi pemerintah yang mana sesuai trias politika ada legislatif, 

eksekutif dan yudikatif.  

Pemilihan lurah yang ditunjuk oleh kabupaten mungkin sudah 

tidak asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi 

politik masyarakatnya sekaligus sebagai sarana pergantian atau 

kelanjutan pemerintahan lurah diharapkan mampu memenuhu keinginan 

dan harapan masyarakatPeneliti akan menjelaskan budaya politik di 

Kelurahan Gunung Simping Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten 

Cilacap. Kelurahan Gunung Simping termasuk kelurahan yang berada di 

wilayah Cilacap Tengah. Budaya politik di Kelurahan Gunung Simping 

lebih menekankan kepada budaya politik partisipatif artinya ini dapat 

berinteraksi dan berkonsultasi dengan bawahan dan dapat menggunakan 

saran mereka sebelum mengambil suatu keputusan.  Sebagai masyarakat 

yang bijak, peran partisipasi dari rakyat harus tutut serta dalam proses 

pemilu dalam rangka menentukan pemimpin yang akan memimpin 

rakyatnya, Dengan demikian secara tidak langsung rakyat akan 

menentukan pembuat kebijakan yang akan berusaha mensejahterakan 

masyarakat secara umum. Sebagai pemilih hak memilih dalam pemilu 

rakyat jangan sampai menyia-nyiakan hak suara hanya untuk iming-

iming sementara yang dalam artian rakyat harus memberikan hak suara 

kepada calon pemimpin yang tepat. 
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Ketidakikutsertaan rakyat sebenarnya justru akan membuat rakyat 

susah sendiri karena rakyat tidak turut pemilih melainkan harus mengikuti 

pemimpin yang kita pilih. Dalam situasi yang seperti inilah peran partai 

politik sangat diharapkan untuk meredam konflik yang terjadi di 

masyarakat. Selain itu, dalam meningkatkan masyarakat pada pemilu 

bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah . Masyarakat juga 

hendaknya dijadikan objek dalam pemilu tetapi diberikan peran yang 

cukup besar sehingga ada rasa bertanggung jawab dalam pemilu sehingga 

secara nyata ikut berpartisipasi penuh dalam pemilu. Salah satu yang dapat 

memberikan pemahaman dan kesadaran pentingnya pemilu adalah 

memberikan motivasi, pendidikan politik masyarakat agar ada kemauan 

dan memiliki kemampuan serta pada masyarakat diberikan 

kesempatanuntuk berpartisipasi yang sebesar-besarnya.  

Kepemimpinan lurah di Kelurahan Gunung Simping disini 

menunjukkan bahwa pemimpin yang jujur dan mampu membawa 

bawahannya ke arah yang lebih baik dan pemimpin yang baik juga harus 

mempunyai dampak kepada orang lain serta mampu berinteraksi. Di 

Kelurahan Gunung Simping terjadi beberapa penyimpangan misalnya 

penyimpangan pada staf anggota yang ada pada lingkup kelurahan, 

penyimpangan pada aturan yang diberikan oleh lurah terhadap masyarakat 

melalui staf anggota kelurahan kurang diterima dengan baik oleh 

masyarakat yang menyebabkan kurangnya keberhasilan yang akan dicapai 

oleh lurah.  

Peran kepemimpinan lurah dalam pilkada yaitu dapat memberikan 

peranannya untuk membantu mensukseskan pemilu karena biar 

bagaimanapun sebagai kepala wilayah atau lurah memiliki peranan 

penting untuk mengajak masyarakatnya ikut berpartisipasi  mensukseskan 

pemilu. Dalam pelaksanaan pilkada, penilaian lurah akan dilihat dari 

tingkat partisipasi masyarakatnya dalam menentukan pilihannya di tiap 

lokasi tempat pemungutan suara (TPS). Adapun pelanggaran yang 

seringkali terjadi pada masyarakat misalnya pembuatan KTP tanpa adanya 
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dasar persetujuan dari pihak ketua RT/RW, ada beberapa masyarakat 

menerima dana dari kelurahan yang tidak langsung disampaikan kepada 

masyarakat setempat, melakukan kegiatan posyandu, ibu-ibu PKK yang 

data-datanya tidak langsung disampaikan ke kelurahan.  

Meskipun situasi di Kelurahan Gunung Simping terlihat kondusif 

dan aman  namun tetap saja terdapat kendala-kendala yang dihadapi 

didalam peran kepemimpinan lurah yaitu karena masyarakat di wilayah 

Gunung Simping lebih mendominasi kepada individualisme atau 

kesibukan pekerjaan mereka masing-masing yang berada di lingkup 

perkotaan sehingga apabila ada pemberitahuan untuk mengadakan 

pertemuan dari lurah yang akan disampaikan kepada perwakilan RT/RW 

belum tentu dapat dikunjungi langsung pada waktu itu juga dan belum 

tentu pada setiap pertemuan bisa dapat langsung dilaksanakan karena 

keterbatasan individu yang sulit dikunjungi sehingga seringkali waktu 

pertemuan tersebut dibatalkan dan waktunya diganti menjadi malam hari. 

Penyimpangan situasi yang seperti ini menimbulkan kesenjangan antara 

lurah dengan staf anggota kelurahan, lurah dengan masyarakat, staf 

anggota kelurahan dengan masyarakat, masyarakat satu dengan 

masyarakat lainnya yang dapat menghambat ketercapainya tujuan.  

Pada dasarnya negara yang demokratis bisa didapatkan jika budaya 

politik masyarakat yang partisipan. Namun pada kenyataannya kembalikan 

lagi kepada  budaya politik masyarakat yang terdapat di Indonesia. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa dengan mengembangkan budaya politik 

partisipan mempunyai tujuan dalam rangka mewujudkan sistem aturan 

yang lebih baik.  
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1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti dapat 

memberikan batasan masalah yang akan diteliti dalam penyusunan skripsi ini, 

yaitu : 

a. Bagaimana peran kepemimpinan lurah dalam mengembangkan budaya 

politik di Kelurahan Gunung Simping Kecamatan Cilacap Tengah 

Kabupaten Cilacap Tahun 2016? 

b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepemimpinan lurah dalam 

mengembangkan budaya politik di Kelurahan Gunung Simping 

Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Tahun 2016? 

c. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi kepemimpinan lurah 

dalam mengembangkan budaya politik di Kelurahan Gunung Simping, 

Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap Tahun 2016 ? 

d. Upaya dan solusi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-

kendala yang mempengaruhi kepemimpinan lurah dalam 

mengembangkan budaya politik di Kelurahan Gunung Simping, 

Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap Tahun 2016? 

 

2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maksud dari 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan Kepemimpinan Lurah dalam 

Mengembangkan Budaya Politik Di Kelurahan Gunung Simping Kecamatan 

Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap. Sedangkan tujuan dari penulisan ini 

adalah : 

a. Untuk mengetahui  kepemimpinan lurah dalam mengembangkan budaya 

politik di Kelurahan Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah, 

Kabupaten Cilacap Tahun 2016. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan lurah 

dalam mengembangkan budaya politik di Kelurahan Gunung Simping, 

Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap Tahun 2016. 
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c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dapat mempengaruhi 

kepemimpinan lurah dalam mengembangkan budaya politik di Kelurahan 

Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap Tahun 

2016. 

d. Untuk mengetahui upaya dan solusi  yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi kepemimpinan lurah 

dalam mengembangkan budaya politik di Kelurahan Gunung Simping, 

Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap Tahun 2016. 

 

3. Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti penelitian ini berguna untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan khususnya tentang ilmu pemerintahan, kepemimpinan dan 

pengembangan budaya politik. 

b. Untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang kepemimpinan lurah 

dalam mengembangkan budaya politik di Kelurahan Gunung Simping, 

Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. 

c. Bagi organisasi hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

peluang kepada masyarakat untuk ikut mengemban dalam berbagai 

kegiatan yang diberikan oleh lurah yang khususnya akan kita bahas dalam 

proposal ini yaitu mengenai kepemimpinan lurah dalam mengembangkan 

budaya politik di Kelurahan Gunung Simping, Kecamatan Cilacap 

Tengah, Kabupaten Cilacap. 
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