
6 
 

 
 

BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

a. Peran 

Peran merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan 

diri sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang menjadi 

tugas dan tanggung jawabnya. Peran juga merupakan perilaku yang 

dituntut untuk memenuhi harapan dari apa yang di perankannya. 

Menurut Soekanto peran adalah segala sesuatu oleh seseorang atau 

kelompok orang dalam melakanakan suatu kegiatan karena kedudukan 

yang dimilikinya. Sedangkan menurut Berry dan Suparlan (dalam 

Soekanto), 1992:105) peranan adalah seperangkat harapan yang 

dikenakan pada masyarakat yang menempati kedudukan sosial 

tertentu. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan 

untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tersebut 

terjadi suati interaksi antar manusia. Munculnya interaksi diantara 

mereka menunjukkan bahwa mereka saling ketergantunan satu sama 

lain. Pada kehidupan suatu masyarakat akan muncul adanya peran, 

baik peran perorangan maupun peran kelompok. Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Peranan lebih 

banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu 

proses (Soekanto, 1992:127). Peranan adalah suatu konsep perihal apa 

yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan 

dengan posisi atau tempat  seseorang dalam masyarakat, peranan 

dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang 

membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan (Soekanto, 

1992:131). 

Berdasarkan berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

peran adalah keikutsertaan individu atau kelompok dalam suatu 
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kegiatan guna mencapai tujuan individu maupun tujuan bersama. 

Soekanto (1992:140) menyebutkan bahwa suatu peranan paling sedikit 

mecakup tiga hal, yaitu : 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi 

atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. 

b. Peran adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peran juga dapat dikatakan perilakuan individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

 

Berdasarkan ketiga hal diatas, maka dalam peran perlu 

adanya fasilitas-fasilitas bagi seseorang atau kelompok untuk dapat 

menjalankan perannya. Peranan yang melekat pada setiap individu 

dan suatu masyarakat memiliki kepentingan dalam hal-hal sebagai 

berikut : 

a. Bahwa peran-peran tersebut harus dilaksanakan apabila struktur 

masyarakat hendak mempertahankan kelangsungannya. 

b. Peran hendaknya dilekatkan pada individu yang oleh masyarakat 

dianggap mampu untuk melaksanakannya. 

c. Dalam masyarakat kadang dijumpai individu yang tidak mampu 

melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan. Hal 

ini mungkin disebabkan karena dalam pelaksanaannya 

memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak kepentingan-

kepentingan pribadinya. 

d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melakanakan 

peranannya, belum tentu masyarakat dapat memberikan 

peluang-peluang yang seimbang, bahkan sering kali terlihat 

masyarakat terlalu membatasi peluang-peluang tersebut 

(Soekanto, 1992:149). 
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Masyarakat merupakan organisasi yang kolektif dimana 

masing-masing bagian saling tergantung memberikan manfaat pada 

keseluruhan. Kata masarakat yang berasal dari bahasa Arab ‘syaraka’ 

yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Menurut Koentjaningrat 

(1986: 146-147) adalah suatu kesatuan hidup manusia yang 

berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat 

kontinu dan keterkaitan oleh suatu rasa identitas. 

Manusia hidup dalam suatu lingkungan yang kompleks. 

Lingkungan kehidupan itu menjadi kompleks karena adanya 

perkembangan dan perubahan zaman. Dalam suatu lingkungan 

masyarakat, peranan seseorang sangat dibatasi dengan aturan atau 

norma-norma yang ada dan berlaku dalam masyarakat tersebut. 

Seseorang dituntut untuk dapat melakukan penyesuaian atau adaptasi 

dengan lingkungan masyarakat sekitar yang telah memiliki 

kebudayaan atau aturan adat istiadat sendiri (Khirudin, 2002:35). 

Ciri-ciri khusus pada setiap masyarakat antara lain tercermin dalam : 

a. Nilai sosial dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. 

b. Pandangan hidup masyarakat yang bersangkutan khususnya 

cita-cita dan tanggung jawabnya. 

c. Pengaruh atau keadaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

bidang kehidupan masyarakat yang bersangkutan. 

 

b. Kepemimpinan 

Kepemimpinan seorang lurah dalam roda pemerintahannya harus 

mempunyai impian bukan sekedar mimpi saja, dimana ia harus 

mempunyai visi dan misi yang akan berkembang dan terciptanya program-

program yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan harapan dari 

suatu pembangunan. Untuk patut kita pahami apa itu kepemimpinan. 

Berdasarkan kata dasar “pimpin” (lead) yang berarti bimbing atau tuntun, 

yang mana didalamnya ada dua pihak yaitu yang dipimpin (umat) dan 

yang memimpin (imam) dan kemudian setelah ditambahkan awalan “pe” 
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menjadi “pemimpin” (leader) berarti orang yang mempengaruhi pihak lain 

melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga oranglain tersebut 

bertindak sesuai dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya apabila 

ditambah akhiran “an” menjadi “pimpinan” artinya orang yang 

mengepalai. Antara pemimpin dan pimpinan dapat dibedakan, yaitu 

pimpinan (kepala) cendrung lebih otokratis, sedangkan pemimpin (ketua) 

cendrung lebih demokratis, dan kemudian setelah dilengkapi dengan 

awalan “ke” menjadi “kepemimpinan” (leadership) berarti kemapuan dan 

kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain 

agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan 

demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses 

kelompok, (kepemimpinan pemerintahan indonesia, 2003:1). 

Kepemimpinan seperti dikatakan bahwa merupakan kemampuan 

seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam mencapai apa yang 

diinginkannya. Oleh sebab itu Menurut B.H. Raven 

(kepemimpinan,2005:4) mendefenisikan pemimpin sebagai “seseorang 

yang menduduki suatu posisi di kelompok itu sesuai dengan ekspektasi 

peran dari posisi tersebut dan mengkoordianasi serta mengarahkan 

kelompok untuk mempertahankan diri serta mencapai tujuan. Seperti yang 

dikatakan D.O. Sears (kepemimpinan,2005:4) menyatakan bahwa 

pemimpin adalah seseorang yang memulai suatu tindakan, memberi arah, 

mengambil keputusan, menyelesaikan perselisihan diantara anggota 

kelompok, memberi dorongan, menjadi panutan, dan berada di depan 

dalam aktivitas-aktivitas kelompok. Dan disamping itu kemampuan 

memimpin pun tidak begitu saja muncul bagaikan mimpin melainkan 

melalui proses sesorang dalam perkembangan dilingkunganya maupun 

dalam keluarga sehingga tiap-tiap pemimpin memiliki ciri sendiri-sendiri 

dalam seni memimpin. Untuk itu seorang lurah harus memiliki 

pengalaman yang baik dalam kehidupan sehari-hari dalam memiliki 

pengetahuan akan wilayah kelurahan yang dipimpinnya sehingga ia 

mampu memberikan seni memimpinnya dengan baik dihati warganya. 
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Kemudian kemampuan seseorang dalam menjalankan kepemimpinan akan 

sangat lebih baik dengan pendekatan secara emosional dibandingkan 

dengan melalui tindakan dengan sistem atau dengan modal kekuasaan 

secara politik tanpa adanya modal hubungan emosianal dengan orang atau 

kelompok yang dipimpinnya. Sebab itu seperti yang dikatakan oleh G.U. 

Cleeton dan C.w. Mason (kepemimpinan pemerintahan indonesia, 2003:2) 

kepemimpinan menunjukan kemampuan mempengaruhi orang-orang dan 

mencapai melalui himbauan emosional dan ini lebih baik dibandingkan 

dengan melalui penggunaan kekuasaan. 

Disamping itu kita perlu memahami dan mengetahui seni-seni 

dalam memimpin itu sendiri sehingga kita bisa paham dan mengerti model 

dalam kepemimpianan seseorang dalam memimpin orang atau kelompok 

yang dipimpinnya. Karena dalam proses kepemimpinan tidak terlepas dari 

gaya kepemimpinan seseorang dalam mempengauhi kelompok atau orang 

yang mendapat pengaruh tersebut. Jadi kepemimpinan kepala lurah juga 

harus mampu memiliki ciri khas memimpin sesuai kondisi ruang dalam 

pola kehidupan serta kultur yang berlaku didaerah kepemimpinannya. 

Dalam buku (kepemimpinan pemerintahan indonesia, 2003:7) yang 

mengatakan sebagai berikut : 

a. Gaya Demokrasi dalam Kepemimpinan Pemerintahan 

Gaya demokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara 

dan irama seorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi 

bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode  pembagian 

tugas dengan bawahan, begitu juga antara bawahan dibagi tugas secara 

merata dan adil, kemudian pemilihan tugas tersebut dilakukan secara 

terbuka, antar bawahan di anjurkan berdiskusi tentang keberadaannya 

untuk membahas tugasnya, baik bawahan terendah sekali pun boleh 

menyampaikan sara serta diakui haknya, dengan demikian dimiliki 

persetujuan dan konsesus atas kesepakatan bersama. 
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b. Gaya Birokrasi dalam Kepemimpinan pemerintahan 

Gaya birokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara 

dan irama seseorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi 

bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode tanpa pandang 

bulu, artinya setiap bawahan harus di perlakukan sama disiplinnya, 

spesialisasi tugas yang khusus, kerja yang ketat pada aturan (rule), 

sehingga kemudian bawahan menjadi kaku tetapi sederhana (zakelijk). 

Dalam kepemimpinan pemerintahan seperti ini segala 

sesuatunya dilakukan secara resmi di kantor pada jam dinas tertentu 

dan dengan tata cara formal, pengaturan dari atas secara sentralistis, 

serta harus berdasarkan logika bukan perasaan (irrasional), taat dan 

patuh (obedience) kepada aturan (dicipline) serta terstruktur dalam 

kerja. 

 

c. Gaya Kebebasan dalam kepemimpinan Pemerintahan 

Gaya kebebasan dalam kepemimpinan pemerintahan adalah 

cara dan irama seseorang pemerintahan dalam menghadapi bawahan 

dan masyarakatnya dengan memakai metode pemberian keleluasaan 

pada bawahan seluas-luasnya, metode ini di kenal juga dengan Laissez 

Faire atau liberalism. 

Dengan begitu dalam gaya ini setiap bawahan bebas bersaing 

dalam berbagai strategis ekonomi, politik, hukum, dan administasi. 

Jadi pimpinan pemerintahan memberikan peluang besar pada kegiatan 

organisasi. Hal ini hanya cocok pada daerah yang sudah modren 

dengan pola pikir bisa dipertanggungjawabkan, tetapi bila di daerah 

tradisioanal akan membuat masyarakat semakin berada di dalam 

keterbelakangan. 
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d. Gaya Otokratis dalam Kepemimpinan Pemerintahan 

Gaya otokratis dalam pemimpinan pemerintahan adalah cara 

dan irama seseorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi 

bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode paksaan 

kekuasaan (coercive power). 

Cara ini cocok untuk mempercepat waktu di kalangan militer, 

karena itu diterapkan sistem komando dengan one way traffic dalam  

komunikasi pemerintahannya sehingga efektif hasilnya. Tetapi sangat 

berakibat fatal bagi daerah-daerah yang sudah maju karena ketakutan 

bawahan hanya ketika pemimpin pemerintahan sedang memiliki 

kekuasaan saja. 

Dengan melihat dari gaya kepemimpinan ini dapat dijadikan 

suatu pandangan seperti telah dikatakan sebelumnya. Dimana seorang 

pemimpin yaitu kepala lurah selaku pemimpin yang memimpin 

masyarakat di kelurahannya dalam mencapai tujuan dalam 

pembangunan maka ia juga harus mampu memainkan peranan serta 

memiliki model atau gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi 

kelurahan nya.  

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi 

contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai 

tujuan organisasi. Menurut Kartasasmit (2001:5) kepemimpinan 

sangat penting dan amat menentukan dalam kehidupan setiap bangsa 

karena maju mundurnya masyarakat, jatuh bangunnya bangsa 

ditentukan oleh pemimpinnya. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat 

kita simpulkan bahwa untuk membentuk suatu negara yang maju, 

kuat, dan sejahtera dibutuhkan sosok seorang pemimpin yang 

memiliki gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi 

yang ada dinegaranya. 
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Gaya kepemimpinan di negara kita Indonesia, peran seorang 

pemimpin dengan gaya kepemimpinannya dinilai belum menemukan 

kecocokan atau keselarasan dengan kondisi negara dan masyarakatnya. 

Hal ini dapat dilihat dengan seringnya masyarakat Indonesia memberikan 

respon yang kontra akan kepemimpinan pemerintah. Sebelum menyatakan 

gaya kepemimpinan yang seperti apa yang cocok diterapkan di Indonesia, 

terlebih dahulu kita harus tahu mengenai macam-macam gaya 

kepemimpinan. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin dapat kita 

klasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu : 

a. Gaya otoriter adalah gaya kepemimpinan yang memusatkan segala 

keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya secara penuh, 

segala 

pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin 

yang otoriter tersebut. Gaya kepemimpinan ini kurang cocok 

diterapkan di Indonesia yang mana berdasarkan sejarahnya 

masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bersifat demokratis dan 

suka bermusyawarah. Gaya kepemimpinan seperti ini lebih cocok 

diterapkan dalam satuan militer. 

b. Gaya Laissez Faire adalah gaya kepemimpinan jenis ini hanya terlibat 

dalam kuantitas yang kecil dimana para bawahannya yang secara aktif 

menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Gaya 

kepemimpinan seperti ini kurang tepat apabila diterapkan di 

Indonesia, karena masyarakat Indonesia membutuhkan seorang 

pemimpin yang  peduli dan kreatif dalam penyelesaian setiap masalah 

yang dihadapi mereka. 

c. Gaya demokratis yaitu gaya kepemimpinan yang memberikan 

wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan 

selalu mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam 

gaya kepemimpinan demokratis pemimpin memberikan banyak 

informasi tentang tugas dan tanggung jawabnya kepada bawahannya.  
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Gaya kepemimpinan ini apabila ditinjau dari kultur budaya 

masyarakat Indonesia yang sering bermusyawarah dalam setiap 

penyelesaian masalahnya dinilai sesuai dengan negara Indonesia, 

namun apabila ditinjau dari sisi negatifnya gaya kepemimpinan seperti 

ini dinilai kurang efektif didalam menyelesaikan masalah yang 

sifatnya urgent dan butuh penyelesaian dalam waktu cepat. Sebagai 

contoh masalah penanggulangan bencana alam dan perang yang 

membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tepat. Apabila seorang 

pemimpin harus bermusyawarah terlebih dahulu untuk mencari solusi 

dari permasalahan tersebut maka akan timbul hal-hal negatif yang 

tidak diinginkan sebelumnya. 

 

Berdasarkan tiga gaya kepemimpinan diatas belum ada model atau 

gaya kepemimpinan yang cocok dengan kondisi masyarakat yang ada di 

Indonesia. Lalu gaya kepemimpinan apa yang cocok diterapkan di 

Indonesia? Gaya kepemimpinan yang cocok diterapkan di Indonesia 

adalah gaya kepemimpinan yang situasional yaitu gaya kepemimpinan 

yang mampu mengkolaborasikan gaya-gaya kepemimpinan yang telah ada 

untuk diterapkan pada waktu dan kondisi yang tepat. Gaya kepemimpinan 

seperti ini dapat bersifat otoriter apabila masyarakat membutuhkan sebuah 

kebijakan yang sifatnya cepat dan tepat. Dan dalam hal ini membutuhkan 

kebijakan yang bersifat penting dan butuh pertimbangan serta masukan-

masukan agar kebijakan tersebut dapat sesuai dengan keinginan 

masyarakat, pemimpin yang situasional dapat bersikap secara demokratis. 

Peneliti akan menjelaskan beberapa contoh gaya kepemimpinan di 

Indonesia yaitu di Kelurahan Pamurus Luar Kecamatan Banjarmasin 

Timur Kota Banjarmasin disini menjelaskan bahwa menurut peneliti, 

pembangunan pada hakikatnya harus berjalan secara serasi dan saling 

menunjang sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 

bagi kehidupan masyarakat. Disini terdapat empat gaya kepemimpinan 
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untuk berbagai tingkat kematangan bawahan yang mencakup perilaku 

tugas (direktif dan perilaku hubungan suportif):   

Gaya pertama, memberitahukan atau instruktif. Gaya 

kepemimpinan yang pertama ini sesuai untuk bawahan yang memiliki 

tingkat kematangan rendah. Disini bawahan pada umumnya tidak mampu 

dan tidak mau memiliki tanggung jawab pekerjaan. Dalam banyak hal, 

ketidak mampuan mereka adalah karena ketidak yakinan untuk 

melaksanakan tugas tersebut, dengan demikian gaya kepemimpinan 

memberitahukan atau instruksi yang menyediakan arahan dan supervisi 

yang spesifik dan jelas memiliki peluang yang paling tinggi jika 

diterapkan terhadap bawahan yang tingkat kematangannya rendah.  

Gaya kedua, menjajakan atau konsultatif, gaya kepemimpinan 

kedua ini sesuai diterapkan bagi bawahan yang tingkat kematangannya 

rendah menuju ke sedang. Bawahan yang tidak mampu akan tetapi mau 

memikul tanggungjawab untuk melaksanakan suatu tugas merasa yakin 

tetapi kurang memiliki keterampilan untuk mengerjakannya. Karena 

situasi yang demikian, maka gaya kepemimpinan menjajakan atau 

konsultasi menyediakan perilaku direktif karena bawahan kurang mampu 

dan perilaku suportif untuk memperkuat kemauan serta antusias bawahan. 

Gaya ketiga, mengikutsertakan atau partisipasi, gaya 

kepemimpinan ini cocok diterapkan bagi para bawahan yang tingkat 

kematangannya berada pada posisi sedang ke tinggi. Bawahan yang berada 

pada posisi mempunyai kemampuan akan tetapi tidak mau melaksanakan 

hal-hal yang diinginkan pemimpin. Disini gaya kepemimpinan berdiri 

suportif tetapi tidak direktif dan pemimpin sudah melimpahkan sebagian 

tanggungjawab kepada para bawahan.  

Gaya keempat, mendelegasikan, gaya kepemimpinan yang 

keempat ini cocok untuk diterapkan kepada bawahan yang memiliki 

kematangan tinggi, sebab meraka mampu dan bersedia memikul tanggung 

jawab yang dibebankan kepadanya. Dalam gaya ini bawahan 

diperkenankan melaksanakan sendiri pekerjaan dan memutuskan tentang 
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bagaimana, bilamana dan dimana pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dari 

keempat gaya kepemimpinan tersebut, sebenarnya Lurah Pemurus luar 

dapat menentukan gaya yang sesuai dan dapat diterapkan dalam situasi 

tertentu. Untuk menentukan gaya yang sesuai perlu diperhatikan beberapa 

hal yaitu: memutuskan aspek mana dari pekerjaan yang hendak 

dilaksanakan, kemudian menentukan kemampuan (kematangan) bawahan 

terhadap pekerjaan tersebut dan terakhir barulah menetapkan gaya 

kepemimpinan yang dianggap tepat untuk diterapkan. 

 

Berdasarkan beberapa contoh yang sudah dipaparkan, Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi dan ekonomi. 

Pendekatan ini penting adanya, karena berkaitan dengan kegiatan sosial 

ekonomi yang terjadi pada pemimpin lurah di Kelurahan Gunung Simping 

Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap. Menurut Kartodirjo 

(1992:4) menyatakan pendekatan sosiologi akan melihat segi peristiwa 

yang dikaji seperti golongan sosial yang beperan, nilai-nilainya serta 

hubungan dengan golongan lain.  

 

c. Kelurahan 

1. Pengertian Kelurahan 

Kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukun 

Warga (RW). Pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan merupakan 

unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. 

Dalam menjalankan semua perencanaan pembangunan di kelurahan 

terdapat Dewan Kelurahan (Dekel). Dewan Kelurahan berfungsi 

sebagai pemberi masukan kepada lurah tentang rencana pembangunan 

di wilayahnya. 

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di 

bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, 

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah 

Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang 
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berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit 

pemerintahan terkecil setingkat dengan desa.  

Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur 

wilayahnya lebih terbatas. Dalam  perkembangannya, sebuah desa 

dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. 

 

2. Ciri – Ciri Kelurahan 

a. Berada di kecamatan kota/ibukota kabupaten/kotamadya 

b. Merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah 

c. Pendanaan jadi satu dalam APBD 

d. Tidak ada otonomi 

e. Tidak ada demokrasi dalam pemilihan lurah. Lurah dipilih oleh 

Bupati/Walikota melalui Sekda 

f. Bersifat administratif 

g. Bukan bagian dr otonomi desa 

 

3. Fungsi Kelurahan 

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan 

b. Pemberdayaan masyarakat 

c. Pelayanan masyarakat 

d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 

e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan 

f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.  

 

4. Perangkat Kelurahan 

Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan. 

Perangkat kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi 

sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional. 
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5. Lembaga Kelurahan 

Lembaga kelurahannya yaitu Lembaga Musyawarah Kelurahan 

(LMK) adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk 

menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan 

masyarakat. 

6. Pemimpin Kelurahan 

Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah berdasarkan Surat 

Keputusan Bupati/Walikota atas usulan Camat dari Pegawai Negeri 

Sipil. Maka lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui 

Camat. 

7. Status Jabatan Lurah 

Lurah memiliki status jabatan sebagai perangkat pemerintahan 

kabupaten / kota yang melakukan tugas di kelurahan yang 

dipimpinnya. 

8. Status Kepegaiwaian Lurah 

Lurah memiliki status kepegawaian sebagai PNS (Pegawai Negeri 

Sipil). 

9. Proses Pengangkatan Lurah 

Lurah dipilih berdasarkan pilihan bupati / walikota. 

10. Masa Jabatan Lurah 

Masa jabatan lurah tidak dibatasi, dan disesuaikan dengan aturan 

pensiun PNS (umur 58 tahun). 

11. Pembiayaan Pembangunan Kelurahan 

Dana yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan adalah 

berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah) Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat 

daerah ataupun dari bantuan pemerintah, pemerintah propinsi, 

pemerintah kabupaten /kota dan bantuan pihak ketiga serta sumber-

sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 
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12. Dewan Kelurahan 

Dalam Perda No. 5 tahun 2000 dinyatakan bahwa Dewan 

Kelurahan merupakan lembaga konsultatif perwakilan Rukun Warga 

(RW), sebagai wahana partisipasi masyarakat di Kelurahan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, sebagai perwujudan demokrasi di 

Kelurahan. Lebih lanjut ditegaskan, Dewan Kelurahan merupakan 

mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pemrintahan 

dan pemberdayaan masyarakat. 

 

d.  Budaya Politik 

1. Pengertian Budaya Politik 

a.  Pengertian Budaya  

Secara etimologis, istilah kebudayaan berasal dari beberapa 

bahasa, antara lain: Culture (Bahasa Inggris) artinya budaya, Colore 

(Bahasa Latin) artinya budaya, dan Akhlaq (Bahasa Arab) artinya 

peradaban atau budi. 

Kata “kebudayaan” berasal dari bahasa Sanskerta yaitu 

buddhaya yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi, artinya 

akal. Selanjutnya dikembangkan menjadi kata budidaya yang artinya 

kemampuan akal budi seseorang ataupun sekelompok orang. 

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan 

sistim gagasan, tindak dan hasil karya dalam rangka kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan cara belajar. 

Sedangkan menurut Moh. Hatta , kebudayaan adalah ciptaan dari 

suatu bangsa. 

Menurut Zoetmulder, kebudayaan adalah perkembangan 

terpimpin oleh manusia budayawan dari kemungkinan-kemungkinan 

dan tenaga-tenaga alam terutama alam manusia, sehingga merupakan 

satu kesatuan harmonis. 

Salah satu unsur kebudayaan yang bersifat universal adalah 

sistem kemasyarakatan yang didalamnya terdapat organisasi 

Peran Kepemimpinan Lurah..., Aida Dwi Rahmadani, FKIP UMP, 2016



20 
 

 
 

kekuasaan atau  politik. Kebudayaan dimiliki oleh setiap masyarakat 

dan selalu berkembang dalam upaya memenuhi segala kebutuhan 

masyarakat. 

b.  Pengertian Politik 

Pada umumnya istilah politik dapat diartikan sebagai 

bermacam-macam kegiatqn dalam suatu sistem politk atau negara 

yang menyangkut proses menetukan tujuan-tujuan dari system itu 

dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik menyangkut tujuan-

tujuan seluruh masyarakat, termasuk kegiatan berbagai kelompok 

baik partai poltik maupun individu. Konsep-konsep pokok politik 

adalah  negara, kekuasaaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan 

pembagian kekuasaan. 

Pengambilan keputusan menyangkut seleksi antara beberapa 

alternative dan penyusutan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang 

telah dipilih. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu, perlu ditentukan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan 

dan pembagian sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan 

kebijaksanaan itu, perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan yang 

akan dipakai, baik untuk membina kerja sama maupun untuk 

menyelesaikan konflik yang mungkin akan timbul dalam proses 

tersebut. 

Menurut Almond dan Powell memberi definisi tentang 

kebudayan politik sebagai suatu konsep yang terdiri dari sikap, 

keyakinan dan nilai-nilai serta keterampilan yang sedang berlaku 

bagi seluruh anggota masyarakat termasuk pola kecenderungan-

kecenderungan khusus serta pola-pola kebiasaan yang terdapat pada 

kelompok-kelompok masyarakat.  

Walaupun telah dikatakan bahwa budaya politik merupakan 

sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat, 

namun harus disadari pula bahwa tida ada satu masyarakat pun yang 
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tiap anggotanya mempunyai satu budaya politik yang tepat sama dan 

seragam. 

Almond dan Powell berpendapat pula bahwa budaya politik 

sebenarnya merupakan “dimensi psikologi dari sistem politik”. Jika 

psikologi mempelajari perilaku lahiriah dari manusia maupun proses 

dalam diri manusia (termasuk alam sadar dan tidak sadar), maka 

budaya politik berhubungan dengan perilaku lahiriah dari manusia 

yang bersumber pada penalaran-penalaran yang  sadar. 

Menurut Almond dan Verba (1963), budaya politik 

merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-

komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat 

dimainkan dalam sebuah sistem politik. 

Berdasarkan beberapa pengertian budaya politik menurut 

para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa budaya politik adalah 

aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri dari ide, 

pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuanya ini 

dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik 

tersebut memberi rasional untuk menolak atau menerima  nilai-nilai 

dan norma lain. Didalam buku ini, budaya politik dianggap sama 

dengan konsep “ideologi” yang berarti “sikap mental”, “pandangan 

hidup”, dan “struktur pemikiran”. Budaya politik yang dipakai di sini 

menekankan ideologi yang umum berlaku dimasyarakat, bukan 

ideologi perorangan yang sifatnya sering khusus dan beragam. 

 

2.  Manusia sebagai Insan politik 

a.  Hakikat Manusia 

Sebagai makhluk social, setiap manusia mempunyai hasrat 

untuk hidup bersama sehingga muncul kelompok-kelompok. 

Timbulnya kelompok-kelompok terseebut disebabkan oleh dua sifat 

manusia yang bertentangan satu sama lain. Di satu pihak dia ingin 

kerjasama, tetapi dilain pihak, dia cenderung untuk bersaing dengan 
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sesame manusia. Akan tetapi, manusia mempunyai naluri untuk 

hidup berkawan dan hidup bersama dengan orang lain secara rukun. 

Dimasa modern ini hampir dapat dipastikan bahwa tidak 

seorang pun dapat melepaskan diri dari pengaruh politik, seseorang 

dapat saja mengalami dampak dari berbagai bentuk dan tahapan 

proses politik. Setidaknya, salah satu dari bentuk proses politik, 

seperti konflik, manipulasi sumber kekuasaan, paksaan, dan tawar 

menawar politik dapat mempengaruhi seseeorang dalam waktu 

tertentu. Namun demikian, kadar pengaruh poltik terhadap setiap 

orang tidaklah sama, kesediaan menerima pengaruh dan kekuatan 

diri untuk menghindar akan menentukan gradasi pengaruh politik 

terhadap individu. Berbeda dengan posisi seseorang terhadap 

pengaruh prosese politik, di sisi lain terdapat kemampuan setiap 

orang untuk mempengaruhi proses politik.  

Apabila seseorang tidak luput dari pengaruh politik maka 

hanya orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan 

mempengaruhi proses politik. Mereka itu adalah orang yang 

menguasai sumber daya dan teknologi politik serta mempunyai tekad 

atau daya juang. 

b.  Hubungan Manusia dengan Politik 

Secara etimologis, poltik berasal dari kata “polis” yang 

berarti Negara kota, yaitu suatu kelompok manusia yang terorganisir 

yang menepati suatu wilayah tertentu sebagai tempat tinggal 

bersama untuk mewujudkan kesejahteraan umum. 

Politik juga diartikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan 

yang mengandung pengertian adanya hubungan dan kerja sama yang 

meliputi hubungan setiap individu dengan yang lainnya, hubungan 

individu atau kelompok individu dengan Negara, dan hubungan 

Negara dengan Negara. Jadi, politik dalam arti luas berkaitan dengan 

pemerintahan, sisitem kekuasaan untuk mengatur hubngan individu 

dan kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan 
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antara Negara dengan Negara. Didlamnya juga terdapat bentuk, cara 

memperoleh, dan lembaga-lembaga kekuasaanserta pelaksanaan 

hak-hak warga Negara dalam turut serta dan berperan dalam 

mengambil keputusan. 

c.  Suasana Kehidupan Politik Suatu Bangsa 

Suasana kehidupan politik suatu bangsa dapat dibedakan 

menjadi dua bagian. Pertama, suasana kehidupan politik 

pemerintahan yang berkaitan dengan kehidupan lembaga-lembaga 

Negara, fungsi dan wewenang serta hubungan kewenangan antar 

lembaga Negara yang ada. Kedua, suasana kehidupan politik rakyat 

yang berkaitan dengan pengelompokkan warga Negara atau anggota 

masyarakat kedalam berbagai macam golongan yang biasanya 

disebut sebagai kekuatan social poltik. Peran rakyat sebagai pelaku 

politik berfungsi sebagai input yang berwujud keinginan, harapan, 

dan tuntutan. 

Suasana kehidupan politik pemerintahan biasanya disebut 

suprastruktur politik. Dan sebaliknya suasana kehidupan politik 

rakyat disebut infrastruktur politik. Suprastruktur politik terdiri atas 

lembaga legislative, eksekutif, dan yudikatif. Sementara infrastruktur 

politik didalamnya terdiri atas beberapa asosiasi atau kelompok 

pertain politik (political party), kelompok kepentingan (interest 

group), kelompok penekan (pressure group), media komunikasi 

politik (media of political communication), kelompok wartawan 

(journalism group), kelompok mahasiswa (student group), dan para 

tokoh politik (political figures). 

d.  Pendidikan politik 

Panggabean memberikan batasan pendidikan politik sebagai 

cara suatu masyarakat mentransfer kultur politiknya dari generasi ke 

generasi. Kultur politk adalah keseluruhan paduan dari nilai, 

keyakinan empiric, dan lambing-lambang ekspresif. Nilai yang 

dimaksud adalah nilai-nilai instrinsik yang terkandung didalam 
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pancasila dan UUD 1945. Keyakinan empiric ialah keyakinan 

fundamental yang dihayati masyarakat mengenai sifat hakikat dari 

system politik yang dianggap memadai dengan pandangan hidup 

masyarakat yang bersangkutan. 

 

3. Budaya Politik yang Berkembang dalam Masyarakat Indonesia  

a. Masyarakat Politik 

1. Tatanan Kehidupan Masyarakat Politik 

Dalam perkembangannya kehidupan masyarakat 

selalu mengalami perubahan-perubahan baik positif amupun 

negative. Hal ini disebabkan manusia sebagai anggota dari 

masyarakat selalu berkembang secara dinamis yang 

memungkinkan terciptanya suatu kondisi tertentu yang 

diinginkan. Dalam upaya mencapai kondisi itu, tidak jarang 

diliputi suasana-suasana konflik. 

Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus 

suasana antagonistis dan penuh pertentangan. Konflik-konflik 

ideologis berbagai golongan di masyarakat Indonesia 

khususnya, telah menjadi sebab timbulnya kesulitan-kesulitan 

untuk mengembangkan aturan permainan (rules of the game). 

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila konflik-konflik 

ideologis tersebut tumbuh berdampingan dengan timbulnya 

konflik-konflik yang bersifat politis akibat pertentangan-

pertentangan didalam pembagian status, kekuasaan, dan 

sumber-sumber ekonomi yang terbatas dalam masyarakat. 

 

Ada beberapa indikasi yang biasa dipakai oleh para 

ahli ilmu-ilmu social untuk menilai intensitas pertentangan-

pertentangan politik dalam suatu masyarakat. 

a. Demonstrasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah 

orang yang dengan tidak menggunakan kekerasan untuk 
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melakukan protes terhadap suatu rezim, pemerintah, 

pejabat pemerintah, ideology, kebijaksanaan yang sedang 

dilaksanakan atau bahkan baru direncanakan. Misalnya, 

demo menolak kenaikan harga BBM, demo menuntut 

pengusutan kasusu-kasu hak asasi manusia, dan lain 

sebagainya. 

b. Kerusuhan, kerusuhan dalah pada dasarnya sama dengan 

demonstrasi. Bedanya, kerusuhan menggunkan kekerasan 

secara fisik yang biasanya diikitu pengrusakan barang-

barang, pemukulan atau bahkan pembunuhan. Ciri lain 

yang membedakan kerusuhan dari demonstarsi adalah 

kenyataan bahwa kerusuhan terutama ditandai oleh 

spontanitas sebagai akibat dari suatu insiden dan perilaku 

kelompok yang kacau. Misalnya, kerusuhan Mei 1998, 

kerusuhan 27 Juli 1996, atau peristiwa 27 Juli, kerusuhan 

Poso, dan sebagainya. 

c. Serangan bersenjata, (armed attack), yakni suatu tindakan 

kekerasan yang dilakukan untuk kepentingan suatu 

kelompok tertentu dengan maksud melemahkan atau 

bahkan menghancurkan kekuasaan daari kelompok lain. 

Misalnya, konflik yang terjadi di Nangroe Aceh 

Darussalam (NAD) sebagai akibat dari upaya Gerakan 

Aceh Merdeka (GAM) yang ingin melepaskan diri dari 

pangkuan NKRI. 

d. Banyaknya jumlah kematian sebagai akibat dari kekerasan 

politik, misalnya penculikan dan pembunuhan dengan 

motif politik dan sebagainya. 
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Suatu integrasi nasional yang tangguh hanya akan berkembang 

diatas consensus nasional mengenai batas-batas suatu masyarakt politik 

dan system politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat tersebut. 

Pertama, merupakan kesadaran dari sejumlah orang bahwa mereka 

bersama-sama merupakan warga dari suatu bangsa yang membedakan 

apakah seseorang termasuk sebagai warga dari suatu bangsa atau tidak. 

Kedua, merupakan consensus nasional mengetahui bagaimana suatu 

kehidupan bersama sebagai bangsa harus diwujudkan atau 

diselenggarakan. Suatu consensus nasional mengenai “sisitem nilai” yang 

akan mendasari hubungan-hubungan social diantara para anggota suatu 

masyarakat bangsa. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat ketahanan 

nasional di bidang politik, yaitu faktor umum dan khusus. Faktor umum 

merupakan faktor yang mempengaruhi terciptanya ketahanan nasional 

dibidang ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 

Sedangkan faktor khusus yang menentukan tingkat ketahanan nasional di 

bidang politik, meluputi sebagai berikut: 

a. Adanya ideologi nasional yang dapat mewujudkan suatu realitas 

politik dan memiliki fleksibilitas yang dapat menyesuaikan dan 

mengisi kebutuhan dan tuntutan zaman. Ideologi nasional harus 

benar-benar dimengerti, dipahami, diyakini, dihayati, dan diamalkan 

serta diamankan oleh seganap lapisan masyarakat. 

b. Adanya pimpinan nasional yang kuat dan berwibawa, mampu 

mengisi aspirasi dan cita-cita rakyat, serta mendapatkan kepercayaan 

dan dukungan dari rakyat. 

c. Adanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, mampu 

menyelenggarakan pemerintahan yang demoratis. Selain itu, mampu 

menyelenggarakan pembangunan dalam meningkatkan taraf hidup 

rakyat dan mampu melindungi seluruh tumpah darah dan segenap 

bangsa Indonesia sehingga tercipta suasana dan perasaan aman, bebas 

dari bahaya dan ketakutan. 
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d. Adanya masyarakat yang mempunyai kesadaran politik, disiplin 

nasional, dan dinamika sosial yang tinggi sehingga tumbuh motivasi 

dan aktivitas konstruktif yang membangkitkan partisipasi aktif dalam 

pembangunan nasional. 

 

2. Tipe-tipe Budaya Politik yang Berkembang dalam Masyarakat 

Indonesia 

Dalam masyarakat atau kehidupan politik dikenal tiga tipe 

budaya, antara lain: 

a) Budaya Politik Parokial 

Budaya politik parokial berlangsung dalam masyarakat 

tradisional, dimana masyarakatnya masih sederhana dengan 

spesialisasi yang sangat kecil. Para pelaku politik sering melakukan 

peranannya serempak dengan perananya dalam bidang ekonomi, 

keagamaan, dan lain-lain.anggota masyarakat cenderung tidak 

menaruh minat terhadap objek-objek politk yang luas. Kesadaran 

yang menonjol dari anggota masyarakat dalam bidang poltik, bahwa 

mereka mengakui adanya pusat kewenangan atau kekuasaan politik 

dalam masyarakat. 

 

b) Budaya Politik Kaula 

Dalam budaya politik kaula (subjek), anggota masyarakat 

mempunyai minat, perhatian, mungkin pula kesadaran, terhadap 

system keseluruhan, terutama dari segi output politik. Orientasi 

anggota masyarakat yang nyata terhadap objek politik dapat dilihat 

dari pernyataannya, baik berupa kebanggaan, ungkapan sikap 

dukungan, maupun sikap bermusuhan terhadap system politik. 

Posisinya sebagai kaula, anggota masyarakat dapat dikatakan sebagai 

posisi yang pasif. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya 

mempengaruhi atau mengubah system politik, dan oleh karena itu, 

menyerah saja kepada segala kebijaksanaan dan keputusan para 
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pemegang jabatan politik dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu 

yang tidak dapat diubah, dikoreksi, apalagi ditantang. Tiada jalan 

bagi anggota masyarakat kecuali menrima system politik 

sebagaimana adanya, patuh, ssetia, dan mengikuti segala instruksi 

dan anjuran pimpinan politiknya. 

 

c) Budaya Politik Partisipan 

Budaya politik partisipan ditandai oleh anggota masyarakat 

yang aktif dalam kehidupan politik. Seseorang dengan sendirinya 

menyadari setiap hak dan tanggung jawabnya. Seseorang dalam 

budaya politik partisipan dapat menilai dengan penuh kesadaran 

system politik secara totalitas, input dan output maupun possisi 

dirinya dalam politik. Dengan demikian, setiap anggota msyarakat 

terlibat dalam sistem politik yang berlaku betapa kecil peran yang 

dijalankannya. Budaya politik partisipan dalam pemahaman yang 

demikian tidak lain merupakan wujud dari dilaksanakannya budaya 

demokrasi dalam masyarakat. Sebab budaya demokrasi member 

tekanan pada pelaksanaan pemeritahan dari, oleh, dan untuk rakyat. 

Misalnya mengkritisi kebijakn pemerintah melalui opini-opini di 

media massa, mematuhi peraturan perundang-undangan, melaporkan 

bila menemukan penyelewengan hukum sesuai prosedur, dan 

sebagainya. 

 

5.  Pentingnya Sosialisasi Perkembangan Budaya Politik 

a. Cara-cara Berpolitik dalam Masyarakat 

Perkembangan demokrasi dewasa ini mempunyai dampak bagi 

kehidupan politik di Indonesia. Munculnya partai-partai politik turut 

menyemarakkan proses demokrasi. Akan tetapi, banyak hal yang harus 

dikaji ketika hubungan antara elit poltik dan massa pendukungnya 

belakangan ini seolah sekedar hubungan antara anak dan bapak yang 

belum dijiwai oleh semangat demokrasi itu sendiri. Masyarakat dalam 
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menentukan figure-figur pemimpin bangsa kurang berpikir secara 

rasional karena masih bersikap paternalistis dan feodalistis. Hal ini 

sangat membahayakan bagi perkembangan suatu bangsa yang sarat 

dengan heterogenitas seperti Indonesia yang sangat membutuhkan 

ketahanan dan stabilitas politik 

Guna mewujudkan ketahanan politik sebagai kondisi kehidupan 

politik bangsa yang sehat, dinamis, dan mampu memelihara stabilitas 

politik perlu diupayakan adanya tata cara berpolitik yang didasarkan 

pada kenyataan obyektif bahwa manusia adalah sebagai subjek Negara. 

Oleh karena itu, kehidupan politik dalam Negara harus benar-benar 

merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia.dalam system 

politik, Negara harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar 

kemanusiaan yang dalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut 

Hak Asasi Manusia. Hal ini sebagai perwujudan hak atas martabat 

kemanusiaan sehingga system politik Negara harus mampu 

menciptakan system yang menjamin hak-hak tersebut. Pengembangan 

politik Negara, terutama dalam proses reformasi dewasa ini harus 

berdasarkan pada moralitas yang mengacu pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku, seperti halnya UU No. 31 Tahun 2002 tentang 

partai politik dan UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum. 

Pembentukan, pemeliharaan, dan pengembangan partai politik 

pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga Negara 

untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat. Melalui partai 

politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat 

tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan 

bernegara. Partai politik merupakan komponen yang sangat penting 

dalam system politik demokrasi. Dengan demikian, penataan kepartaian 

harus bertumpu pada kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, yaitu 

memberikan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan.  
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Melalui kebebasan yang bertanggung jawab, segenap warga Negara 

memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat guna mewujudkan cita-

cita politiknya secara nyata. 

 

b. Penerapan Budaya Politik 

Pelaksanaan budaya poltik secara demokratis perlu dipahami 

oleh setiap warga Negara Indonesia agar mampu mewujudkan cita-cita 

Negara. Menurut Miriam Budiardjo, penerapan budaya politik dapat 

dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai berikut : 

1. Menyelesaikan perselaisihan secara damai dan melembanga. Dalam 

setiap masyarakat terdapat beda pendapat serta kepentingan yang 

dalam alam demokrasi dianggap wajar untuk diperjuangkan. 

Perselisihan harus dapat diselesaikan melalui perundingan dan dialog 

terbuka untuk mencapai kompromi, consensus, atau mufakat. 

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu 

masyarakat yang sedang berubah. Perubahan social terjadi karena 

beberapa factor, seperti kemajuan teknologi, kepadatan penduduk, 

dan pola perdagangan. Pemerintah harus dapat menyesuaikan 

kebijaksanaannya terhadap perubahan-perubahan dan 

mengendalikannya. 

3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Dalam 

masyarakat demokratis, pergantian pimpinan atas dasar turunan, 

mengangkat diri sendiri, coup d’ etat dianggap tidak wajar. 

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Golongan 

minoritas yang biasanya terkena paksaan akan lebih menerimanya 

apabila diberi kesempatan turut serta dalam merumuskan 

kebijaksanaan. 

5. Mengakui dan menanggap wajar adanya kenekaragaman. 

Keanekaragaman tercermin dalam keanekaragaman pendapat, 

kepentingan, dan tingkah laku, perlu terselengaranya masyarakat 

yang terbuka dan kebebasan politik yang memungkinkan timbulnya 
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fleksibilitas dan tersedianya berbagai alternative dalam tindakan 

politik. Namun demikian, keanekaragaman tetap berada dalam 

kerangka persatuan bangsa dan Negara. 

6. Menjamin tegaknya keadilan. Dalam masyarakat demokratis keadilan 

merupakan cita-cita bersama, walaupun sebagian kecil masyarakat 

ada yang merasa diperlakukan tidak adil. 

 

Sistem politik demokrasi Indonesia termasuk didalamnya adalah 

pembangunan partai politik, harus mengacu dan berpedoman kepada 

pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman sikap dan perilaku berpolitik 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan partai politk 

harus memperhatikan pembangunan karakter politik karena seperti kita 

ketahui, politik berkarakter atau berwatak positif maupun negatif. 

Berwatak positif, yaitu menghendaki terjadinya atau terwujudnya 

keadilan dan kebenaran. Berwatak negatif, yaitu dalam usaha 

mewujudkan keadilan dan kebenaran kadang-kadang bersifat destruktif 

dan menggunakan segala cara asal tujuan tercapai. Didalam pembangnan 

partai politik juga menyangkut pembangunan fungsi partai politik itu 

sendiri, yaitu memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat, baik 

kepentingan politik, soial, ekonomi, dan budaya baik didalam 

infrastruktur maupun suprastruktur. 

 

6. Peran Serta Budaya Politik Partiisipan 

a. Komunikasi Politik 

Komunikasi politik merupakan suatu hubungan timbal balik 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dimana 

rakyat merupakan sumber aspirasi dan sumber pimpinan nasional. 

Komunikasi politik secara vertical maupun horizontal baik didalam 

suprastruktur maupun infrastruktur dimaksudkan untuk mewujudkan 

adanya pengertian-pengertian politik yang dapat diterima oleh semua 

pihak untuk terwujudnya tujuan politik. Adapun tujuan politik tidak dapat 
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dilepaskan dari tujuan partai politik dan tujuan partai politik juga 

seharudnya adalah sama dengan tujuan politik yang termaktub dalam 

UUD Negara. 

Tujuan politik yang sama antara partai politik denga tujuan 

Negara diharakan tidak akan terjadi kompetisi politik yang tidak sehat 

antar partai politik, mengingat tiap partai politik akan mempunyai 

disiplin politik, disiplin social, dan disiplin nasional. Setiap kegiatan 

partai politik tidak akan mengorbankan kepentingan-kepentingan 

nasional, ideology, dan Negara. 

b. Partisipasi Politik 

Demokrasi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan budaya 

politik. Budaya politik di Indonesia pada hakikatnya telah melekat 

dalam system politik yang berlaku di Indonesia. Pada norma-norma, 

nilai-nilai serta ketentuan yang ada di Negara kita budaya politik 

selalu terkait dengan system politik yang berlaku yaitu demokrasi 

pancasila. 

Peran serta masyarakat dalam budaya politik partisipan dapat 

diwujudkan melalui tindakan-tindakan berikut : 

1. Kemampuan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dengan 

menggunakan hak poltitk dalam pemilu. 

2. Mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. 

3. Memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan pendapat 

4. Berjiwa besar menerima kelebihan orang lain dan berlapang dada 

menerima kekalahan. 

5. Mengutamakan musyawarah yang menyangkut kepentingan bersama. 

6. Menyampaikan hak demokrasinya sebagaimana diatur dalam UU. 

7. Kemampuan berpartisipasi terhadap kegiatan dilingkungan 
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e. Kerangka Berpikir 

Peran kepemimpinan lurah dalam mengembangan budaya politik di 

Kelurahan Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten 

Cilcap Tahun 2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka berpikir 
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f. Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan terdiri dari : 

1. Kepemimpinan Lurah di Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan 

Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin 

Dalam penelitian kali ini berdasarkan penelitian dari 

Murdiansyah Herman kepemimpinan merupakan salah satu bahasan 

yang penting dalam ilmu administrasi. Hal ini dapat disadari bahwa 

secara umum administrasi didefinisikan sebagai proses pelaksanaan 

kerjasama antara dua orang atau lebih, maka tidak mungkin apabila 

semua orang yang terlibat dalam hubungan kerjasama tersebut 

menjadi pemimpin atau sebaliknya semua menjadi bawahan. Menurut 

penulis, pembangunan pada hakekatnya harus berjalan secara serasi 

dan saling menunjang sehingga dapat memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat. 
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