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ABSTRAK 

KEPEMIMPINAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG 

PEPADUN HASIL PERKAWINAN NGAKKEN 

Oleh 

Yunita Syofi 

 

 Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah 

kelompok yang diorganisasi kearah pencapaian tujuan, kepemimpinan juga 

dimaknai sebagai entitas yang mengarahkan kerja para anggota organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi. kepemimpinan yang baik diyakini mampu mengikat, 

mengharmonisasi, serta mendorong potensi sumber daya organisasi agar dapat 

bersaing secara baik.kepemimpinan atau Kepunyimbangan  pada masyarakat adat 

Lampung Pepadun pada umumnya menggunakan System Patrilineal yaitu 

kedudukan pemimpin adatnya diturunkan kepada anak laki-laki pertama akan 

tetapi bila pemimpin adat tidak memiliki anak laki-laki maka solusinya adalah 

dengan perkawinan Ngakken yaitu mantu atau suami dari anak perempuan 

Punyimbang lah yang dijadikan penerus kepemimpinan adat. 

 Studi ini bermaksud untuk menjawab permasalahan : 1.Bagaimanakah tata 

cara pelaksanaan perkawinan Ngakken pada masyarakat adat Lampung Pepadun 

dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepemimpinan mereka ?. 2. Bagaimanakah 

kepemimpinan masyarakat adat Lampung Pepadun hasil perkawinan ngakken 

didesa Tanjung Ratu kecamatan Way Pengubuan kabupaten Lampung Tengah ? 

 Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya,penelitian ini 

bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Interview 

sebagai metode utama, metode pelengkapnya adalah dokumentasi, Analisa data 

menggunakan analisa kualitatif. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kepemimpinan masyarakat adat tidak sepenuhnya berjalan baik, hal ini 

disebabkan pemahaman bahasa sebagai alat komunikasi dan pemahaman budaya 

adat setempat sehingga tanggung jawab dan wewenangnya sebagai pemimpin adat 

atau Punyimbang banyak atau sering didelegasikan pada perwatin adat oleh sebab 

itu perlu adanya kepercayaan dari seluruh anggota Perwatin untuk memberikan 

kesempatan kepada pemimpin hasil perkawinan Ngakken dalam mengambil 

tindakannya sendiri sehingga tidak semua keputusan harus melalui rapat Perwatin 
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 MOTTO 

 

               

            

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya.(QS. An-Nisa ayat 9)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Departemen Ag ama RI, Al-Quran dan terjemahnya, (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2010) 

Hal 78 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

 Judul Skripsi ini Adalah : KEPEMIMPINAN MASYARAKAT ADAT 

LAMPUNG PEPADUN HASIL PERKAWINAN NGAKKEN:(Studi kasus 

Desa Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung 

Tengah)Menghindari kekeliruan memahami makna judul penelitian ini, 

ditegaskan beberapa istilah. Adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan antara 

lain sebagai berikut : 

 Yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan 

memengaruhi orang, kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai sebuah alat, 

sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara 

sukarela atau sukacita2. Kepemimpinan dalam penelitian ini adalah kedudukan 

pemimpin adat (Punyimbang) dalam masyarakat adat lampung pepadun. 

Masyarakat adalah Kumpulan Individu yang menjalin kehidupan bersama 

sebagai satu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan, memiliki ciri ciri 

yang sama sebagai kelompok3, Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah desa Tanjung ratu kecamatan way pengubuan kabupaten Lampung Tengah.  

Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari 

suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta 

                                                           
2Velthzal Rivai, Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi, (Jakarta:Rajawali,2012). Hal. 2 
3Badudu Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1996). 

Hal. 872 



2 
 

2 
 

dipatuhi masyarakat pendukungnya4. Adat dalam penelitian ini adalah aturan atau 

kebiasaan masyarakat lampung pepadun. 

Pepadun yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan sebuah 

singgasana yang hanya dapat digunakan atau diduduki pada saat penobatan raja-

raja adat dari paksi pak skalabrak serta keturunannya5 

Pengertian hasil adalah sesuatu yang diadakan dibuat atau dijadikan6, hasil 

dalam penelitian ini adalah sesuatu yang terjadi pada kepemimpinan seseorang 

setelah adanya perkawinan ngakken. 

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak 

dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.7, perkawinan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah tentang perkawinan adat yang terjadi pada masyarakat 

lampung pepadun di desa Tanjung Ratu Kec.Way Pengubuan Kabupaten 

Lampung Tengah. 

Ngakken dalam penelitian ini adalah seseorang yang berasal dari luar 

keluarga besar melalui kesepakatan Punyimbang adat dapat diakui atau dianggap 

menjadi saudara atau anak dengan melalui proses perkawinan adat. 

Kepemimpinan masyarakat adat Lampung pepadun hasil perkawinan 

ngakken  adalah kepemimpinan seorang pemimpin atauPunyimbang adat pada 

masyarakat desa Tanjung ratu yang didapat melalui perkawinan ngakken. 
                                                           

4IXE 11.blogspot.com:Pengetahuan, Diakses Senin 25 Januari 2016, pukul 21.24 WIB 
5Rifda Nurila, Hakikat Gelar Adat Masyarakat  Lampung Pepadun, Skripsi, (Bandarlampung-

perpustakaan IAIN,2008). Hal. l 23. 
6Http://kbbi.web.id/haasil, diakses MINGGU 31 Januari 2016. 
7Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional,(Jakarta:Rineka Cipta, 2010). Hal. 2 

http://kbbi.web.id/haasil
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B. Alasan memilih judul 

Alasan yang melandasi judul tersebut untuk diangkat dan dibahas dalam 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Kepemimpinan masyarakat adat Lampung pepadun hasil perkawinan 

ngakken merupakan salah satu kebudayaan daerah dan merupakan 

bagian dari kekayaan budaya Indonesia, sehingga menarik untuk 

dijadikan objek penelitian. 

2. Dinamika masyarakat adat termasuk pranata perkawinan memiliki 

urgensi pada kepemimpinan adatmenarik untuk diteliti. 

3. Gejala keterkaitan antara  kepemimpinan adat dan perkawinan 

ngakkensangat menarik untuk diteliti. 

 

C. Latar belakang masalah  

 Dalam hidup, manusia selalu berinteraksi dengan sesama serta dengan 

lingkungan, manusia hidup berkelompok baik dalam kelompok besar maupun 

kelompok kecil karena manusia adalah mahluk sosial yang tidak dapat hidup 

sendiri. 

Soerjano menjelaskan bahwa masyarakat atau Community dapat 

diterjemahkan sebagai masyarakat setempat yang merujuk pada suatu warga 

sebuah desa, kota, suku, atau bangsa. Apabila anggota-anggota suatu kelompok, 

baik kelompok itu besar atau kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga 

merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan 
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hidup yang utama, kelompok kecil itu disebut dengan masyarakat 

setempat.masyarakat yang hidup berkelompok tersebut pasti memiliki pemimpin. 

Karena tidak hanya suatu negara atau suatu kelompok, bahkan suatu suku juga 

memiliki pemimpin.8 

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku 

bangsadan agama serta mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda.Keaneka 

ragaman kebudayaan daerah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, 

diantaranya adalah faktor wilayah, faktor agama dan faktor pendidikan.   Berbagai 

Suku dan kebudayaant tersebut tersebar dari sabang sampai merouke dan hidup  

dengan berkelompok ada yang tinggal di pesisir pantai, perkotaan bahkan 

pedalaman dan dari beraneka ragam  cara hidup berkelompok suku dan budaya 

tersebut,mereka mempunyai perbedaan pandangan hidup dan falsafah dalam 

melangsungkan kehidupan. 

Salah satu suku atau masyarakat adat yang ada di Indonesia adalah 

masyarakat adat Lampung pepadun, masyarakat adat atau komunitas adat ini 

merupakan salah satudari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung, 

masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau dataran tinggi Lampung, 

kelompok masyarakat adat Lampung pepadun memiliki kekhasan dalam tatanan 

masyarakat dan tradisi yang berlangsung secara turun temurun. hukum adat 

adalah aturan-aturan tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat yang 

                                                           
8Http//pengertian-pengertian-info-blogspot.co.id/2015/05/pengertian-dinamika, diakses 

minggu 31-01-2016 
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dilakukan terus menerus 9, hukum adat pada masyarakat Lampung pepadun 

dimana kedudukan adat tertinggi (pemimpin) yang biasa disebut Punyimbang  

beradapada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua,Gelar Punyimbang ini 

sangat dihormati, karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. 

Status kepemimpinan adat (Punyimbang) ini akan diturunkan kepada anak 

laki-laki tertua dari Punyimbang, dan selalu seperti itu seterusnya, akan tetapi bila 

pada  keluarga Punyimbang tidak memiliki anak laki-laki maka putuslah tali 

kepemimpinannya, untuk itu  agar tali kepemimpinan tersebut tidak terputus maka 

solusinya dengan melakukan perkawinan ngakken. 

Fenomena ini sangat menarik bagi penulis  untuk mengungkapkannya 

lebih jauh lagi mengenai “Kepemimpinan masyarakat adat Lampung pepadun 

hasil perkawinan ngakken di desa Tanjung ratu kecamatan Way Pengubuan 

Kabupaten Lampung Tengah”. 

D.     Rumusan masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan perkawinan Ngakken pada masyarakat 

adat Lampung pepadun dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepemimpinan 

mereka ? 

2. Bagaimanakah kepemimpinan masyarakat adat Lampung pepadun hasil 

perkawinan Ngakken di desa Tanjung Ratu kecamatan Way Pengubuan 

kabupaten Lampung Tengah ? 

                                                           
9Prof Bussar Muhammad, S.H, Asas-asas hukum adat, (Jakarta : Pradnya Paramita, 

2001). Hal 11  
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E. TujuanPenelitian  

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan 

atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.berkenaan dengan itu, tujuan 

penelitian ini adalah : 

 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah tata cara pelaksanaan perkawinan 

Ngakken pada masyarakat adat Lampung pepadun.dan bagaimana 

pengaruhnya terhadap kepemimpinan mereka 

 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah kepemimpinan masyarakat adat 

Lampung pepadun hasil perkawinan ngakken di desa Tanjung Ratu 

kecamatan Way Pengubuan kabupaten Lampung Tengah. 

F.      Manfaat Penelitian 

1. Menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada 

umumnya tentang  kepemimpinan adat dan kebudayaan daerah Lampung. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong para ilmuan politik dan 

peneliti budaya untuk mendalami lagi aspek kepemimpinan adat.  

3. Bagi masyarakat adat  desa Tanjung ratu penelitian ini merupakan 

sumbangan informasi agar bertambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

kepemimpinan adat. 

4. Sebagai sumber bacaan bagi rekan-rekan mahasiswa. 
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G.      Metode penelitian 

Metode dalam suatu  penelitian merupakan hal yang sangat esensial dan 

fundamental karena dengan adanya metode akan dapat memperlancar dan 

mempermudah proses penelitian, untuk melakukan suatu penelitian dan 

memperoleh data yang akurat seorang peneliti harus berpijak pada penelitian itu 

sendiri, perbedaan subjek yang diteliti maka akan berbeda pula metode yang akan 

digunakan. Hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat berjalan secara sistematis 

sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan, metode penelitian yang dimaksud 

yaitu: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya termasuk dalam penelitian lapangan 

(Field Study reserch), Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, Individu, Kelompok, 

Lembaga dan masyarakat.10 Penelitian ini difokuskan pada masyarakat desa 

Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. 

b. Sifat Penelitian  

 Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Menurut 

Sutrisno Hadi, “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang semata-mata 

melukiskan keadaan suatu objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk 

                                                           
10Usman Husain, Purnomo Stiady, Amar, Metodelogi Penelitian Sosial, (Jakarta, Bumi 

Aksara, 2001). Hal.42. 
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mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum”11. Penelitian ini 

hanya menggambarkan dan mengemukakan yang terjadi pada objek sesuai dengan 

kenyataan yang terjadi.biasanya  penelitian deskriptif seperti ini menggunakan 

metode survey. 

2. Sumber Data 

Proses penelitian kualitatif lebih mementingkan kualitas data dan proses 

kegiatan objek yang diteliti. 

Oleh karenanya memerlukan sumber data yang benar-benar memahami masalah 

penelitian, sumber data dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

 Yakni data-data pokok yang diperoleh berdasarkan urutan pengumpulan 

data dalam hal ini adalah data dokumentasi dan wawancara. Data primer dalam 

bentuk dokumen adalah susunan pengurus adat atau punyimbang adat di desa 

Tanjung Ratu. 

Data primer hasil wawancara dilakukan dengan berencana dan bersifat terbuka 

serta bertatap muka secara langsung atau melalui telephone dengan para 

responden untuk mengadakan tanya jawab dengan memberikan daftar pertanyaan 

yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar hasil wawancara 

yang diperoleh tidak menyimpang dari masalah yang akan dibahas. 

 Responden yang diwawancara dalam penelitian ini adalah orang yang 

terlibat langsung melaksanakan proses perkawinan ngakken yaitu Suttan ngukup, 

                                                           
11Sutrisno Hadi, Metodelogi Risearch, (Yogyakarta:Andi Ofset, 1997). Hal.13. 
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tokoh masyarakat dan tokoh adat di desa tanjung ratu kecamatan Way pengubuan 

kabupaten Lampung tengah, peneliti juga menggunakan kuisioner kepada 

masyarakat di desa Tanjung ratu. 

b. Data Sekunder 

 Data Sekunder merupakan data pendukung yang fungsinya memperkuat 

data primer, data ini masih berkaitan dengan masalah penelitian yakni data 

tentang kepemimpinan adat dan perkawinan ngakken yang diperoleh melalui studi 

pustaka yang meliputi buku-buku hasil karya ilmiah para sarjana,kamus bahasa 

indonesia makalah, majalahdan data dari internet yang berhubungan dengan judul 

penelitian ini.  

3.  Metode Pengumpulan Data 

 Proses pengumpulan data dilapangan, penulis menggunakan beberapa 

metode diantaranya yaitu : 

a. Metode Wawancara (Interview) 

Yang dimaksud dengan metode interview adalah metode pengumpulan 

data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan 

berdasarkan kepada tujuan penelitian.12bentuk interview bebas terpimpin yaitu 

Pewawancara terlebih dahulu menyiapkan data pertanyaan sebagai bahan 

wawancara.13 Metode interview ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang 

berkaitan dengan kepemimpinan masyarakat adat Lampung pepadun hasil 

                                                           
12Sutrisno Hadi, Metode Research Jilid I, (Yogyakarta, Yayasan penerbit Fakultas UGM, 

1980, ). Hal. 80. 
13Ibid., Hal.193. 
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perkawinan ngakkendari para tokoh adat secara langsung dengan cara tanya 

jawab. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, yang terdiri dari bapak 

Ahmad Efendi sebagai ketua RT, bapak Syarifuddin gelar Suttan Maha Rajo ketua 

badan pengurus adat dan juga beberapa orang anggota dari badan pelaksana adat 

desa Tanjung Ratu. 

b. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena 

yang diselidiki , dalam arti luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan 

yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh si peneliti.14 

Menurut Suharsimi Arikunto :” Observasi adalah hasil perbuatan jiwa 

secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rancangan tertentu 

yang diinginkan atau suatu studi sengaja dan sistematis tentang keadaan atau 

fenomena sosial dan gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat15. 

Metode observasi digunakan untuk mendapatkan  informasi yang 

berhubungan dengan Kepemimpinan masyarakat adat Lampung pepadun hasil 

perkawinan ngakken, maka penulis melakukan observasi ke tempat lokasi yang 

penulis pilih dan tetapkan secara purposif (sengaja), agar penulis memperoleh 

suatu gambaran yang nyata dan lengkap. Adapun lokasinya adalah di desa 

Tanjung Ratu kecamatan Way Pengubuan kabupaten Lampung Tengah. 

 

                                                           
14Ibid., Hal.149. 
15Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta, Bina 

Aksara, 1990) , Hal. 91. 
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c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis terutama berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori 

dalil dan hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah 

penyelidikan.16metode dokumentasi adalah data yang tersimpan dalam sebuah 

arsip dan lengkap serta mudah memberikan keterangan jika sewaktu-waktu 

diperlukan seperti struktur adat, tata cara perkawinan, tata cara ngakken anak dan 

lain sebagainya yang berkaitan dengan profil data Desa Tanjung Ratu Kecamatan 

Way Pengubuan Kecamatan Terbanggi Besar. 

 

5. Metode Analisis Data 

 Analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisa 

data kualitatif, data yang dikumpulkan berupa konsep dan bukan angka17. Konsep 

atau data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara 

kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.  

Setelah melakukan analisa data, maka langkah selanjutnya penulis 

menarik kesimpulan kualitatif dengan mempergunakan cara berfikir induktif 

menarik kesimpulan dari khusus ke umum.18 

 

                                                           
16Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta, Gajah Mada University 

Press, 1998, h.133. 
17Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta, Gramedia, 1997). 

Hal.269.  
18Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, Jilid I, op. cit., Hal.143. 
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H.    Tinjauan Pustaka 

 Sejauh pengetahuan penulis, belum ada judul karya ilmiah yang serupa 

dengan judul skripsi ini. Akan tetapi, jika karya ilmiah dengan tema tentang 

kepemimpinan dan Ngakken anak, pernah penulis temukan dalam bentuk buku, 

tesis dan skripsi sebagai berikut : 

1. Tesis Tesar Esanra,S.H, Universitas Diponegoro Semarang, program 

Magister Kenoktariatan ,tahun 2008, yang berjudul Kedudukan anak 

angkat pada masyarakat Lampung Pepadun Siwo Migo buay Subing, 

karya ilmiah ini memfokuskan kajiannya tentang  pengangkatan anak yang 

secara langsung membawa akibat hukum terhadap anak, orang tua, harta 

keka  yaan dan kebudayaan juga mengkaji hubungan hukum anak angkat 

dengan orang tua kandungnya yang menjadi terputus  tetapi hubungan 

biologis masih ada. 

2. Skripsi Rifda Nurila, Jurusan Pemikiran Politik Islam, tahun 2012, yang 

berjudul Makna filosofis gelar adat masyarakat Lampung (studi di desa 

Gunung Terang kecamatan Gunung Terang kabupaten Tulang Bawang 

Barat), karya ilmiah ini memfokuskan kajiannya tentang arti dari filsafat 

hidup masyarakat Lampung, khususnya pada masyarakat Lampung 

pepadun , yang berkaitan dengan upacara-upacara adat besar serta 

pemberian gelar atau juluk adok 

3. Sepuluh hukum kepemimpinan, karya Bill Newman (Jakarta, PT Elex 

Media Komputindo 2000) buku ini terdiri dari 10 bab yang menjelaskan 

tentang bagaimana seorang pemimpin memiliki visi, disiplin, 
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kebijaksanaan, keberanian, rendah hati, mengembangkan kemampuan 

eksekutif dan dalam mengambil keputusan 
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BAB II 

MENGENAL BERAGAM KEPEMIMPINAN 

PADA MASYARAKAT ADAT 

 

A. Pengertian kepemimpinan  

Seiring perkembangan zaman, kepemimpinan secara ilmiah mulai 

berkembang bersamaan dengan pertumbuhan manajeman ilmiah yang lebih 

dikenal dengan ilmu tentang memimpin, hal ini terlihat dari banyaknya literature 

yang mengkaji tentang Leadership dengan berbagai sudut  pandang atau 

perspektifnya. 

Istilah kepemimpinan berasal dari kata dasar “pimpin” yang artinya bimbing 

atau tuntun. Yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda 

(“pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin, atau orang yang membimbing 

atau menuntun. Didalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam kepustakaan 

muncullah istilah yang serupa dengan itu dan kadang-kadang dipergunakan silih 

berganti seakan-akan tidak ada bedanya satu dengan yang lain, yaitu “pimpinan”, 

“kepimpinan” dan “kepemimpinan”. Hal tersebut mungkin dapat menimbulkan 

kekacauan dalam pemikiran yang berakibat tentunya kekacauan dalam tindakan 

dan perbuatan seseorang dan masyarakat, karena istilah-istilah tersebut masing-

masing mempunyai arti sendiri-sendiri 

Memahami arti istilah-istilah tersebut, sebaiknya kita kembali kedalam 

dunia ilmu pengetahuan, yaitu ilmu administrasi, khususnya administrasi Negara. 

Dalam kepustakaan ilmu administrasi kita jumpai istilah management yang 

“merupakan inti dari administrasi, karena memang management merupakan 
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alatpelaksana utama dari pada admistrasi”.19 Istilah management inilah yang oleh 

sementara pihak diterjemahkan dengan “kepemimpinan” sedangkan sementara 

pihak yang lain memakai istilah “tata pimpinan” disamping ada juga yang tetap 

memakai istilah “management”20 (ejaan Indonesia). Management atau 

kepemimpinan ini merupakan kegiatan pimpinana (manager). Untuk 

menghindarkan salah pengertian sebaiknya dipakai saja istilah kepemimpinan 

untuk menterjemahkan leadership sedangkan untuk management dipakai istilah 

management (ejaan Indonesia). 

Sekarang kita perlu memperdalam pengetahuan kita tentang kepemimpinan 

tersebut. Oleh karena paham kepemimpinan (leadership concept) tersebut 

mengandung pengertian yang seringkali sukar ditangkap, maka tidak 

mengherankan apabila timbul berbagai macam defenisi atau deskripsi tentang 

kepemimpinan tersebut. Sementara pendapat mengatakan bahwa kepemimpinan 

itu adalah sesuatu yang melekat pada diri sipemimpin, dan oleh karenanya 

kepemimpinan itu lalu dikaitkan dengan pembawaan, kpribadian (personality), 

kemampuan (Ability) dan kesanggupan (Capability) yang mana kesemuanya itu 

mengarah kepada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu. Pendapat yang lain menyatakan 

bahwa kepemimpinan adalah kegiatan (Activity) dari sipemimpin, berhubung 

dengan itu kepemimpinan lalu dikaitkan dengan posisi atau kedudukan dan jenis 

perilku tertentu.yang lain lagi menyatakan kepemimpinan sebagai proses antar 

                                                           
19Sondang P. Siagian. Filsafat Administrasi. (Jakarta :Gunung Agung, 1970), Hal. 16., B 
20The Liang Gie, Unsur-unsur Administrasi, (Yogyakarta : suatu kumpulan karangan, 

karya Kencana, 1978), Hal 121. 
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hubungan atau interaksi antara pemimpin, pengikut dan situasi., masih banyak 

lagi pendapat-pendapat tentang kepemimpinan.21 

Definisi kepemimpinan telah dikemukakan oleh berbagai literatur 

kepemimpinan, namun definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, 

berbeda-beda tergantung dari perspektif unit analisis masing-masing.untuk 

memudahkan memahami pendapat para ahli tersebut,  

Para ilmuwan menelusuri lebih dalam masalah kepemimpinan dari berbagai 

segirealita kehidupan praktik yang terjadi di masyarakat pada zamannya. 

Beberapa definisi kepemimpinan antara lain sebagai berikut ini.22 

1. Kepemimpinan adalah perilaku seorang individu yang memimpin aktivitas-

aktivitas suatu kelompok kearah suatu tujuan yang dicapai bersama (shared 

goal). 

2. Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam suatu 

situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi, kearah 

pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu. 

3. Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri orang seprang atau 

pemimpin, mempengaruhi orang-orang lain untuk bekerja sama secara sadar 

dalam hubungan tuas untuk mencapai yang diinginkan pemimpin. 

4. kepemimpinan adalah pembentukan awal serta pemelihara struktur dalam 

harapan dan interaksi. 

5. Kepemimpinan adalah peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit dan berada 

di atas kepatuhan mekanisme terhadap pengarahan rutin organisasi. 

6. Kepemimpinan itu proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok 

yang diorganisasi kearah pencapaian tujuan. 

7. Kepemimpinan adalah seni mempengaruhi orang lain untuk melakukan unjuk 

kerja maksimum guna menyelesaikan suatu tugas, mencapai suatu tujuan atau 

menyelesaikan sebuah Proyek William A. Cohen ( 1997 14 ). 

 

                                                           
21K. Permadi, Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Manajemen, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010).Hal .16. 
22Gatot Suradji dan Engelbertus Martono, Ilmu dan Seni Kepemimpinan, (Bandung : 

Pustaka Reka Cipta, 2013). Hal 15 
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Menurut Tead, Terry, Hoyt, Pengertian kepemimpinan yaitu kegiatan atau 

seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada 

kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan 

tujuan yang diinginkan kelompok.23 

Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan merupakan 

kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, kemampuan 

mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau 

keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya, untuk 

mencapai tujuan organisasi atau kelompok 

Fungsi Kepemimpinan  

Pemimpin menjalankan kegiatannya tidak asal saja, tetapi harus 

berdasarkan fungsi dan tugasnya. Kedua hal itu harus dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab sesuai prinsip-prinsip kepemimpinan. 

Sebelum fungsi, tugas, dan prinsip kepemimpinan di bahas lebih lanjut, 

maka perlu ditegaskan bahwa perilaku kepemimpinan itu cenderung berorientasi 

pada praktik, jadi merupakan seni pemimpin menerapkan kepemimpinan. Karena 

itu, definisi William A. Cohententangkepemimpinan dapat digunakan sebagai 

salah satu dasar acuan pembahasan fungsi dan tugas kepemimpinan.Definisi itu 

menjelaskan bahwa kepemimpinan itu seni mempengaruhi orang lain untuk 

melakukan unjuk kerja maksimum guna menyelesaikansuatu tugas mencapai 

suatu tujuanatau menyelesaikan suatu proyek. 

                                                           
23Ibit, Hal. 16. 
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Mengajak dan mempengaruhi orang lain (bawahan) atau pengikut itu merupakan 

seni, apalagi mengajak untuk melakukan unjuk kerja yang maksimum. Unjuk 

kerja maksimum itu harus berdasarkan tujuan atau proyek yang akan digarap. 

Agar mencapai unjuk kerja maksimal pemimpin harus menyadari fungsi dan 

tugasnya. Fungsi dan tugas itu harus sesuai prinsip kepemimpinan agar 

pengikutnya melakukan unjuk kerja maksimal dan berhasil menyelesaikan 

proyek, tetapi tanpa meninggalkan kesejahteraan anak buah, baik kesejahteraan 

lahir maupun bati. Apa fungsi kepemimpinan itu? 

Sesuai dengan uraian Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjelaskan 

bahwa fungsi berarti jabatan (pekerjaan) yang dilakukan.24Pemimpin dalam kaitan 

ilmu terapan memimpin, sesungguhnya adalah jabatan atau kedudukan. 

Kedudukan itu berada dalam kehidupan manusia yang bersosialisai 

(bermasyarakat). Seorang yang memiliki jabatan pemimpin harus bertindak 

memimpin.  

Jadi pemimpin pekerjaannya memimpin. Keterkaitan antara jabatan dan 

pekerjaan itulah yang disebut fungsi.  

Fungsi kepemimpinan berarti pekerjaan yang harus dilakukan oleh 

pemimpin sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Dengan demikian, 

fungsu kepemimpinan itu terkait pada kemampuan pemimpin memimpin pengikut 

atau yang dipimpin. Kemampuan memimpin berarti kemampuan mempengaruhi 

pengikut untuk melakukan unjuk kerja sebagai akibat pemimpin memimpin. 

Unjuk kerja itu berakibat pemimpin memperoleh tanggapan dari bawahan. 

                                                           
24Badudu Zain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1990). Hal 245 
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Tanggapan itu merupakan aktivitas pengikut sebagai balikan reaksi atau 

kepemimpinan seorang pemimpin. Tanggapan itu dapat bersifat mendukung 

pemimpin melaksanakan praktik kepemimpinan mencapai sasaran dan hasil 

tertentu atau sebaliknya. Isi fungsi kepemimpinan itu secara operasional 

diwujudkan dalam bentuk instruksi, perintah, ajakan kepada yang dipimpin untuk 

melakukan unjuk kerja maksimal guna mencapai sasaran dan hasil. Agar unjuk 

kerja mencapai sasaran dan hasil maksimal, pemimpin perlu berkonsultasi dengan 

para pengikut.25 

Dengan cara konsultasi itu, pengikut akan merasa ikut terlibat menetapkan 

gerak langkah mencapai sasaran dan hasil. Ini berarti, pemimpin dan yang 

dipimpin terlibat bersama dalam kancah aktiftas unjuk kerja maksimal mencapai 

sasaran dan hasil. Filsafat jawa menegaskan jumbuhing kawula lan gusti.Dengan 

kata lain pemimpin bijak ikut melakukan fungsi serta bersama yang dipimpin 

(partisipasi) sehingga sulit dibedakan siapa pemimpin sesungguhnya.mengungat 

seorang pemimpin itusesungguhnya adalah pribadi bercoran individual, 

sedangkan pengikut itu bersifat individu atau kelompok. Oleh karena itu, 

pemimpin harus menyadari bahwa dirinya merupakan insan dengan keterbatasan 

kemampuan. Akibatnya, pemimpin membutuhkan pendamping atau rekan sekerja. 

Mereka siap membantu dan menerima pendelegasian wewenang. Wewenang itu 

dilimpahkan kepada anak buah. Mereka yang mampu menggantikan sebagian 

aktivitas pemimpin. Inilah fungsi pelimpahan wewenang.Fungsi yang terakhir, 

yakni pengendalian seluruh aktivitas dan segala sarana penunjang yang tersedia 

                                                           
25Gatot Suradji dan Engelbertus Martono, Ilmu dan Seni Kepemimpinan, Op.Cit., Hal 65 
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untuk di daya gunakan mencapai sasaran dan hasil sehingga pemimpin dapat 

memberi kepuasan dan pemenuhan kebutuhan pengikut. Bahkan pemuasan 

kepada masyarakat. Sekurang-kurangnya para pelanggan. Fungsi yang terakhir ini 

disebut fungsi pengendalian. 

Menurut Hemat Penulis fungsi utama pemimpinadalah mempengaruhi 

pengikut sehingga pengikut memiliki rasa menyatu dengan pemimpin fenomena 

menyatu itu akan tampak dari tingkat kepatuhan, kedisiplinan, dan semangat 

unjuk kerja untuk mencapai sasaran dan hasil. 

Bila pengaruh pimpinansudah tertanam kepada bawahan.  Maka fungsi 

kedua adalah menunjukkan jalan (memandu mengarahkan, membimbing) agar 

bawahan melakukan untuk kerja. Setelah bawahan menunjukkan semangat unjuk 

kerja, maka fungsi ketiga adalah memberi motivasi agar mencapai untuk kerja 

maksimal. Seluruh usaha seluruh unjuk kerja maksimal itu harus tetuju kepada 

pencapain tujuan dan penyelesaian proyek yang sudah dirancang dan ditentukan 

secara matang. Selanjutnya fungsi keempat kepemimpinan adalah melakukan 

pengendalian serta pengawasan serta evaluasi, dan revisi atas hasil unjuk kerja. 

Akhirnya, fungsi kepemimpinan kelima adalah menciptakan kepuasan bagi para 

pengikut dalam wujud mencapai kesejahteraan dan kepuasan lahir batin.26 

Fungsi kelima itu penting untuk dilakukan oleh semua pemimpin sehingga 

kan terjadi asas timbal balik, yakni pemimpin meminta dan juga memberi. 

Pemimpin meminta pengikut melakukan unjuk kerja maksimal dan pemimpin 

                                                           
26Gatot Suradji dan Engelbertus Martono, Ilmu dan Seni Kepemimpinan, Op.Cit., Hal 65 
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berusaha memberi kesejahteraan dan kepuasan lahir batin kepada pengikut. 

Sebaliknya, pengikut juga harus memberikan segala kemampuannya untuk 

melaksanakan unjuk kerja maksimal dan mencapai sasaran dan hasil. Sebagai 

kompensasi atas jeri payah itu pengikut menerima kepuasan lahir dan batin. Kalau 

ini terjadi, maka akan berimbas kepada kesejahteraan masyarakat. Fungsi pertama 

sampai keempat itu merupakan fungsi pemimpin untuk memecahkan masalah yan 

dihadapi, dan fungsi kelima itu merupakan fungsi sosial.  

Sebagai tambahan wawasan, Kartini Kartono telah merumuskan fungsi 

kepemimpinan cukup panjang, yakni, memandu, menuntut, membimbing, 

membangun, memberi atau membangunkan motivasi-motivasi kerja, 

mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik ; 

memberikan supervisi/pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikut 

kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan 

perencanaan. Kartini Kartono (1995 : 81). 27 

Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi seperti : 

a. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan 

(direction) dalam tindakan atau aktivitas pemimpin 

b. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan (Support) atau 

keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas 

pokok kelompok /organisasi. 

                                                           
27Gatot Suradji dan Engelbertus Martono, Ilmu dan Seni Kepemimpinan, Op.Cit., Hal 66 
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Dari dua dimensi tersebut diatas maka fungsi kepemimpinan secara 

operasional dapat pula dibedakan dalam lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu 

:28 

a. Fungsi Instruksi 

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator 

merupakan pihak yang menentukan, apa, bagaimana, bilamana, dan dimana 

perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. 

Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan 

memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah. 

b. Fungsi Konsultasi 

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah .pada tahap pertama dalam usaha 

menetapkan keputusan, pemimpin kerapkali memerlukan bahan pertimbangan, 

yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya yang 

dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan 

keputusan. Tahap berikutnya konsultasi dari pimpinan pada orang-orang yang 

dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam 

pelaksanaan. Konsultasi ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa 

umpan balik (Feedback) untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-

keputusan  diharapkan keputusan-keputusan pimpinan akan mendapat dukungan 

dan lebih mudah menginstruksikannya, sehingga kepemimpinan berlangsung 

efektif.  
                                                           

28Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, (Jakarta : 

Rajagrafindo Persada, 2012). Hal 34  
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c. Fungsi Partisipasi 

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang 

yang di pimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun 

dalam melaksanakannya, partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi 

dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerja sama dengan tidak 

mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Keikutsertaan pemimpin 

harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana. 

d. Fungsi Delegasi 

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang 

membuat/menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa 

persetujuan dari pimpinan.Fungsi delegasi pada dasarnya berarti 

kepercayaan.Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan 

pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi. 

e. Fungsi Pengendalian 

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses /efektif 

mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang 

efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara 

maksimal.Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, 

pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.29 

                                                           
29Ibit., Hal 35 
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 Seluruh fungsi kepemimpinan tersebut diselenggarakan dalam aktivitas 

kepemimpinan secara integral. Pelaksanaanya berlangsung sebagai berikut : 

a. Pemimpin berkewajiban menjabarkan program kerja 

b. Pemimpin harus mampu memberikan petunjuk yang jelas 

c. Pemimpin harus berusaha mengembangkan kebebasan berfikir dan 

mengeluarkan pendapat. 

d. Pemimpin harus mengembangkan kerjasama yang harmonis 

e. Pemimpin harus mampu memecahkan nasalah dan mengambil keputusan 

masalah sesuai batas tanggung jawab masing-masing. 

f. Pemimpin harus berusaha menumbuh kembangkan kemampuan memikul 

tanggung jawab. 

g. Pemimpin harus mendayagunakan pengawasan sebagai alat pengendali. 

Pada prinsipnya seorang pemimpin harus mempertanggung jawabkan 

semua tindakannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra’ 

Ayat 36  

 

Artinya: dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 

hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. (Q.S AL-

Isra’:36)30 

 

                                                           
30Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta : Maghfirah 

Pustaka,2010 ). Hal. 285 
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Atas dasar pemikiran fungsi kepimpinan itu, maka ada tiga tugas pokok 

pemimpin yang sangat penting, seperi uraian yang selanjutnya berikut ini : 

Tugas Pokok Kepemimpinan  

 Perilaku pemimpin dalam memimpin pengikut hendaknya 

memperaktikkan teori kepemimpinan teori itu baru akan bermanfaat kalo 

diperaktikkan dengan memperhatikan situasi tempat pemimpin melakukan 

kepemimpinan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan praktik memimpin itu lebih 

banyak menggunakan seni kepemimpinan. Namun seni praktik kepemimpinan 

yang tidak didasari teori ilmu, moral, dan disesuaikan dengan situasi kondisi akan 

menjurus kepada anarkhi sehingga membahayakan para pengikut yang dipimpin, 

organisasi, dan masyarakat. 

            Kepemimpinan itu baru berarti kalau ada kemampuan praktik 

memimpin.kemampuan dan keterampilan memimpin itu membutuhkan 

kemampuan mengendali manusia yang dipimpin dengan memanfaatkan bantuan 

sarana peralatan dan teknik memimpin yang tepat. Semuanya itu berguna untuk 

melaksanakan tugas memimpin. Apa tugas kepemimpinan itu? 

Tugas kepemimpinan itu meliputi:31 

 

1. Tugas menanggapi situasi hidup masyarakat; 

2. Tugas menilai situasi hidup masyarakat ;dan 

                                                           
31Gatot Suradji dan Engelbertus Martono, Ilmu dan Seni Kepemimpinan, Op.Cit., Hal 67 
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3. Tugas menentukan sikap/tindakan terhadap situasi hidup (termasuk disini 

tugas mengambil keputusan). J. Rebertu  (1978:13). 

 Tugas-tugas itu harus dilaksanakan dengan penuh perhitungan. Sebagai 

bahan pertimbangan adalah kepentingan pengikut yang disesuaikan dengan tujuan 

mencapai sasaran dan hasil. Sasaran berarti tujuan dalam jangka endek, 

menengah, dan panjang. Sedangkan tujuan mencapai hasil adalah tujuan mencapai 

kesejahteraan lebih baik, lebih meningkat sehingga mencapai tingkat keputusan 

yang tinggi. Tugas-tugas itu perlu dijabarkan menjadi tugas yang lebih rinci lagi.  

Secara garis besar, rincian tugas pemimpin itu meliputi mencapai sasaran 

dan hasil. Untuk pelaksanaan tugas pertama itu dibutuhkan rencana,  baik rencana 

jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jika rencana itu sudah dibuat, 

maka harus disosialisasikan kepada pengikut. Kemudian rencana itu dilaksanakan. 

Pelaksanaan rencana itu harus pula dinilai keberhasilannya agar kalau perlu 

dikemudian hari rencana itu dapat drevisi. Tugas itu dapat disederhanakan dengan 

tugas mengambil keputusan, mengkomunikasikan keputusan, dan melaksanakan 

keputusan dengan mengevaluasinya. Semua tugas kepemimpinan itu harus 

dilakukan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan. 

 

B.     Model-model kepemimpinan : 

Pada dasarnya gaya kepemimpinan atau Style banyak berpengaruh 

terhadapkeberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku pengikut-

pengikutnya. Istilah gaya pada dasarnya sama dengan cara yang digunakan oleh 

pemimpin dalam proses mempengaruhi pengikutnya. Gaya kepemimpinan 
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merupakan cara atau norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat 

orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain sepeti yang diamati. 

Dalam konteks ini usaha menyelaraskan persepsi di antara orang-orang yang 

perilakunya sksn dipengaruhi menjadi sangat penting dalam posisinya.32 

Artinya gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil 

kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang 

pemimpin ketika ia mencoba memengaruhi kinerja bawahannya.33 

 Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu 

perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut 

kemampuannya dalam memimpin..perwujudan tersebut biasanya membentuk 

suatu pola atau bentuk tertentu.pengertian gaya kepemimpinan yang demikian ini 

sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Davis dan Newstrom (1955). 

Keduanya menyatakan bahwa pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti 

yang dipersepsikan atau diacu oleh bawahan tersebut dikenal sebagai gaya 

kepemimpinan Gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin biasanya pada 

dasarnya dapat diterangkan melalui praktik interaksi antara pemimpin dan anak 

buah.  

Pada umumnya pemimpin menyesuaikan perilaku dengan fungsi dan tugas 

yang diemban, oleh karena itu orientasi kepemimpinan seorang pemimpin 

cenderung dilandasi pada fungsi yang diemban dan nilai kepribadian yang dianut. 

                                                           
32Harbani Pasolong,Kepemimpinan Birokrasi, (Bandung : Alfabeta,2013). Hal 36 

 
33Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2012). Hal. 42. 
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Dengan demikian ada kepemimpinan yang  berorientasi pada tugas, pada 

kemanusiaan dan kepada tujuan. 

 Atas dasar pertimbangan diatas, maka gaya kepemimpinan dibedakan 

menjadi :34 

1. Tipe kepemimpinan Otokrasi atau diktatoral 

 Istilah otokrat berasal dari perkataan autos = sendiri; dan kratos = 

kekuasaan, kekuatan. Jadi otokratis berarti berkuasa sendiri secara mutlak (centre 

of authority) 

 Kepemimpinan otokratis itu mendasarkan dari pada kekuasaan dan 

paksaan mutlak harus di penuhi. Pemimpinanya selalu mau berperan sebagai 

pemain tunggal pada a one-man show. Dia berambisi sekali untuk merajai situasi. 

Setiap perintah dan kebijakan di tetapkan tanpa berkonsultasi dengan 

bawahannya. Anak buah tidak pernah diberi informasi mendetail mengenai 

rencana dan tindakan yang harus dilakukan. Semua pujian dan kritik terhadap 

segenap anak buah diberikan atas pertimbangan pribadi pemimpin sendiri. 

Pemimpin otokratis itu senantiasa ingin berkuasa absolut, tunggal, dan merajai 

keadaan. 

Menurut Buchori Alma,tipe Otokrasi berdasarkan kepada kekuasaan dan paksaan 

yang harus dipatuhi. 

Dalam Kepemimpinan ini, pemimpin menempatkan dirinya lebih tinggi 

dari semua anggota organisasinya,sebagai pihak yang memiliki hak berupa 

                                                           
34Ibid., Hal 36 
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kekuasaan. Sedang orang-orang yang dipimpin sebagai pihak yang berada pada 

posisi yang lebih rendah ,hanya mempunyai tugas,kewajiban dan tanggung jawab.  

Di lingkungan suatu organisasi,tipe ini terlihat pada perilaku pemimpin yang 

selalu menetapkan keputusan sendiri,tanpa memberikan kesempatan anggotanya 

memberikan saran-saran atau pendapat.  Dengan kata lain anggota organisasi tidak 

boleh dan tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan kreativitas dan 

inisiatifnya. Kretivitas,inisiatif, pendapat dari anggota dianggap sebagai 

pembangkangan.  

Dalam islam, Salah satu contoh kepemimpinan bertipe otoriter adalah 

kepemimpinan fir’aun, yang telah membawa pada kedurhakaan yang tidak akan 

berampun, karena telah menyatakan dirinya sebagai tuhan. Kesewenang-

wenangan fir’aun sebagai pemimpin yang otoriter diberitakan Allah swt dalam 

surat yunus ayat83 yang artinya: 

“sungguh fir’aun itu berbuat sewenang-wenang dimuka bumi. Dan dia termasuk 

orang-orang melanggar batas.”35 

 Tidak dibenarkan dalam islam, bilamana dengan kekuasaanya dan 

kesewenang-wenangannya seorang pemimpin  memerintahkan untuk berbuat 

membelakangi allah dan rasulnya. Kepemimpinan otoriter dapat diterima dan 

dibenarkan bilamana manifestasinya berupa pemakaian kekuasaan dan 

kesewenangan untuk memerintahkan patuh  dan taat dalam melaksanakan 

petunjuk dan tuntunan.  

                                                           
35Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta : Maghfirah 

Pustaka,2010 ). Hal. 218 
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Selain itu, menurut alvan alvian dikutip dari bukunya menjadi pemimpinpolitik 

dijelaskan bahwa: Gaya otoriter itu menindas, mempengaruhi pengikut dengan 

memaksa, meniadakan inisiatif yang lain, dan memaksa “semua orang” bekerja 

tanpa kompromi. Menurut Siagian, seorang pemimpin otoriter akan menunjukan 

sikap yang menonjolkan ke-aku-annya antara lain dalam bentuk: 

1.Kecenderungan memperlakukan para bawahan sama dengan alat-alat 

lain dalam organisasi, seperti mesin, dan dengan demikian kurang 

menghargai harkat dan martabat mereka. 

2.Pengutamaan orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas 

tanpa mengaitkan pelaksanaan tugas itu dengan kepentingan dan 

kebutuhan para bawahan. 

3.Pengabaian peranan para bawahan dalam proses pengambilan keputusan 

dengan cara memberitahukan kepada para bawahan tersebut bahwa ia telah 

mengambil keputusan tertentu dan para bawahan itu diharapkan dan 

bahkan dituntut untuk melaksanakannya saja. 

Masalah tipe otokratis dikemukakan pula oleh Sondang Siagian, bahwa cirri-ciri 

pemimpin otokratis adalah :36 

a.Menganggap organisasi sebagai milik pribadi 

b.Mengindentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi 

c.Menganggap bawahan sebagai alat semata-mata 

d.Tidak mau menerima kritik,saran dan pendapat 

                                                           
36Gatot Suradji dan Engelbertus Martono, Ilmu dan Seni Kepemimpinan, Op.Cit., Hal 99 
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e.Terlalu bergantung pada kekuasaan formalnya 

f.Dalam tindakan penggerakannya sering mempergunakan approach yang 

mengandung paksaan dan punitive (bersifat menghukum).berdasarkan cirri-ciri 

perilaku pimpinan otokrat dari beberapa ahli tersebut diatas, maka pemimpin 

otokratis memiliki ciri perilaku lebih mementingkan dirinya. Yang jelas mereka 

itu sangat mengandalkan kekuasaan dan kewenangannya. 

 

2. Tipe kepemimpinan bebas (laissez faire) 37 

 Pada tipe kepemimpinan laissez faire ini sang pemimpin praktis tidak 

memimpin dia membiarkan kelompoknya dan kelompoknya dan setiap orang  

berbuat semau sendiri. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikit pun dalam kegiatan 

kelompoknya. Semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan oleh 

bawahan sendiri. Dia merupakan pemimpin simbol, dan biasanya tidak memiliki 

ketrampilan teknis. Sebab duduknya sebagai direktur atau pemimpin ketua dewan, 

komandan, kepala biasanya diperolehnya melalui penyogokan, suapan atau berkat 

sistem nepotisme. 

Dia tidak mempunyai kewibawaan dan tidak bisa mengotrol anak 

buahnya. Tidak mampu melaksanakan koordinasi kerja, dan tidak berdaya sama 

sekali menciptakan suasana kerja yang kooperatif. Sehingga organisasi atau 

perusahaan yang “dipimpinnya” menjadi kacau-balau, morat-marit, dan pada 

hakikatnya mirip satu firma tanpa kepala. 

                                                           
37Rivai dan Deddy Mulyadi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Op. Cit., Hal 37. 
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Ringkasnya, pemimpin laissez faire itu pada hakikatnya bukanlah seorang 

pemimpin dalam pengertian sebenarnya. Sebab bawahan dalam situasi kerja 

sedemikian itu sama sekali tidak terpimpin, tidak terkontrol, tanpa disiplin, 

masing-masing orang bekerja semau sendiri dengan irama dan tempo “ semau 

gue”. 

Tipe kepemimpinan ini adalah kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter. 

Perilaku yang dominan dalam kepemimpinan ini adalah perilaku dalam gaya 

kepemimpinan kompromi dan perilaku kepemimpinan pembelot. Dalam proses 

kepemimpinan ini pemimpin tidak melakukan fungsinya dalam menggerakkan 

orang-orang yang dipimpinnya,dengan cara apapun.  

 

3.Tipe kepemimpinan demokratis38 

 Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia, dan memberikan 

bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Terdapat koordinasi pekerjaan 

pada semua bawahan, dengan penekanan pada rasa tanggung jawab internal (pada 

diri sendiri) dan kerja sama yang baik. Kekuatan kepemimpinan demokratis ini 

bukan terletak pada ”person atau individu pemimpin”, akan tetapi kekuatan justru 

terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok. 

 Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu mau 

mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan. Juga bersedia mengakui keahlian 

para spesialis dengan bidangnya masing-masing mampu memanfaatkan kapasitas 

setiap anggota seefektif mungkin pada saat-saat dan kondisi yang tepat. 

                                                           
38Rivai dan Deddy Mulyadi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Op. Cit., Hal 37. 
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Kepemimpinan demokratis juga sering disebut sebagai kepemimpinan group 

developer. 

 Secara ringkas dapat dinyatakan, kepemimpinan demokratis 

menitikberatkan masalah aktivitas setiap anggota kelompok juga para pemimpin 

lainya, yang semaunya terlibat aktif dalam penetuan sikap, pembuatan rencana-

rencana, pembuatan keputusan penerapan disiplin kerja (yang ditanamkan secara 

sukarela oleh kelompok-kelompok dalam suasana demokratis), dan pembajaan 

(dari asal kata baja) etik kerja. 

Kepemimpinan tipe ini selalu dilaksanakan dengan memanfaatkan setiap anggota 

organisasi,melalui pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai 

kegiatan. Pemimpin selalu berusaha mendorong tumbuh dan berkembangnya 

kegiatan kerja sama antar anggota organisasinya.  

Pemimpin tidak bekerja sendiri. Semua pembantunya sebagai staf 

pimpinan,mendapat pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab yang sama 

pentingnya bagi pencapaian tujuan organbisasinya. Dengan demikian berarti 

setiap anggota selain diberi kesempatan untuk aktif juga ditumbuhkan dan 

dikembangkan sifat kemampuan kepemimpinannya. Oleh karena itu setiap orang 

memperoleh peluang yang sama unntuk mengisi berbagai posisi kepemimpinan di 

dalam dalam struktur organisasinya. Kesempatan diberikan pada anggota yang 

berpartisipasi dan memiliki kemampuan memimpin antara lain jika ada 

kekosongan karena seseorang dipromosikan ,dipindahkan ,pensiun dsb. 

Kepemimpinan demokratis bersifat aktif,dinamis dan terarah. Aktif dalam 

menggerakkan dan memotivasi. Dinamis dalam mengembangkan dan memajukan 
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organisasi. Terarah pada tujuan bersama yang jelas,melalui pelaksanaan kegiatan-

kegiatan yang relevan secara efektif dan efesien. 

Dalam praktiknya pemimpin selalu membagi-bagi tuagas-tugas secara 

tuntas,sehingga tidak ada tugas yang tertinggal karena tidak ada yang 

melaksanakannya. Sebaliknya juag tidak ada anggota organisasi yang tidak 

mendapat tugas untuk dikerjakannya. Dengan demikian setiap anggota organisasi 

selalu mengetahui secara jelas partisipasi atau sumbangan kegiatan apa yang dapat 

diberikannya untuk mencapai tujuan organisasinya. Dengan kata lain setiap 

anggota mengetahui secara jelas wewenang dan tanggung jawab yang 

dilimpahkan kepadanya. Oleh karena itu setiap anggota organisasi juga 

mengetahui dan mampu melaksanakan  tugas-tugas yang menjadi wewenangnya 

secara efektif dan efesien,sebagai perwujudan kemampuannya memikul tanggung 

jawab.  

Kepemimpinan demokratis dalam menetapkan keputusan–keputusan yang 

penting selalu  mengikutsertakan anggota organisasinya melalui rapat atau 

musyawarah. Keputusan - keputusan yang penting selalu mengikutsertakan 

anggota organisasi melalui rapat atau musaywarah. Keputusan seperti itu akan 

dilaksanakan oleh semua anggota organisasi secara serius.,tanpa merasa dipaksa. 

Setiap anggota bersedia aktif melaksanakannya,yang dirasakan sebagai bagian 

dari tanggung jawabnya,karena ikut menetapkannya. Disamping itu disadari pula 

bahwa pelaksanaan keputusan-keputusan itu bukanlah untuk kepentingan 

seseorang atau beberapa orang tertentu,tetapi untuk kepentingan bersama. 
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Tipe prilaku-prilaku pemimpin demokratis itu menurut Sondang Siagian memiliki 

cirri-ciri sebagai berikut : 

a.Dalam proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa 

manusia adalah mahluk yang termulia di dunia. 

b.Selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan 

kepentingan dan tujuan pribadi dari bawahannya. 

c.Ia senang menerima saran,pendapat dan bahkan kritik dari bawahannya 

d.Selalu berusaha mengutamakan kerja sama dan team work dalam usaha 

mencapai tujuan. 

e.Selalu berusaha untuk menjadikan bawahan lebih sukses daripadanya. 

f.Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadi sebagai pemimpin39 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tipe kepemimpinan 

demokratis selalu berpihak pada kepentingan anggota,dengan berpegang pada 

prinsip mewujudkan kebenaran dan keadilan untuk kepentingan bersama. Konsep  

seperti itu sejalan dengan ajaran islam yang sangat mengutamakan perilaku yang 

mampu membedakan yang haq dan yang batil. 

Siagian mencatat beberapa ciri gaya kepemimpinan demokratis sebagai berikut: 

·         Memiliki pandangan, betapa pun besarnya sumber daya dan dana yang 

tersedia bagi organisasi, semuanya itu pada dirinya tidak berarti apa-apa kecuali 

digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia dalam organisasi demi kepentingan 

pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi. 

                                                           
39Rivai dan Deddy Mulyadi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Op. Cit., Hal  103. 
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·         Dalam kehidupan organisasional tidak mungkin, tidak perlu, bahkan tidak 

boleh semua kegiatan dilakukan sendiri oleh pemimpin dan oleh karena itu selalu 

mengusahakan adanya pendelegasian wewnang yang praktis dan realitis tanpa 

kehilangan kendali organisasional. 

·         Para bawahan dilibatkan secara aktif dalam menentukan nasib sendiri 

melalui peran sertanya dalm proses penganbilan keputusan. 

·         Kesungguhan yang nyata dalam memperlakukan para bawahan sebagai 

makhluk politik, makhluk ekonomi, makhluk sosial dan sebagai individu dengan 

karakteristik dan jati diri yang khas yang mempunyai kebutuhan yang sangat 

kompleks, mulai dari yang bersifat kebendaan seperti sandang, pangan, papan, 

meningkat kepada kebutuhan yang bersifat keamanan, kebutuhan sosial, dan 

kebutuhan pengakuan status hingga kepada kebutuhan yang bersifat spiritual. 

·         Usaha memperoleh pengakuan yang tulus dari para bawahan atas 

kepemimpinan orang yang bersangkutan didasarkan kepada pembuktian 

kemampuan memimpin organisasi dengan efektif, bukan sekedar karena 

pemilikan wewenang formal berdasarkan pengangkatannya. 

 

4.Tipe kepemimpinan paternalistik  

Paternalistik adalah sifat yang muncul dari paternalisme, yaitu suatu 

paham yang mengagungkan hierarki keluarga. Asumsinya, orang tua harus 

dihormati dan ditaati oleh anak-anaknya, dan orang tua punya tanggung jawab 

untuk membesarkan dan melindungi anak-anaknya. Dalam masyarakat jawa atau 

masyarakat Timur, paternalisme sangat lekat, antara lain dapat dilihat dari 
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penggunaan bahasa yang bertingkat-tingkat. Penggunaan bahasa jawa, misalnya, 

disesuaikan dengan usia, derajat, dan “kepangkatan” seseorang atau 

kebangsawanan seseorang. Maka bahasa jawa terbagi dalam kromo inggil (level 

tinggi), kromo madya (level menengah), dan ngoko (terendah). Kepada raja, 

pejabat, atau yang dituakan, orang awam tak boleh ngoko. Kalau ngoko, ia bukan 

saja tidak sopan alias ora ngajeni, tetapi telah melanggar tatanan budaya dan 

kebahasaan yang ada. Ia bisa di cap ora tatanan. Ngoko hanya boleh dipakai di 

antara sesama kerabat dekat yang seusia.40 

Tipe kepemimpinan ini yaitu tipe kepemimpinan kebapakan,dengan sifat-sifat 

sebagai berikut: 

1.Dia menganggap bawahannya sebagai manusia yang belum dewasa,atau 

anak sendiri yang perlu dikembangkan. 

2.Dia bersikap terlalu melindungi (over protective) 

3.Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya dalam pengambilan 

keputusan. 

4.Hampir tidak pernah memberikan kesempatan untuk berinisiatif,atau 

mengembangkan imajinasi dan kreativitasnya. 

5. Selalu bersikap maha tahu dan maha benar. 

Gaya kepemimpinan paternalistic dilandasi pada pendekatan paternalistis 

(paternalistic approach). Ensiklopedi administrasi menjelaskan bahwa 

pendekatan ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pejabat bawahan 

                                                           
40Gatot Suradji dan Engelbertus Martono, Ilmu dan Seni Kepemimpinan, Op.Cit., Hal 106 
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menganggap pejabat yang memimpin itu lebih pandai, lebih mampu, lebih tahu 

daripada dirinya,maka para bawahan merasa harus mengikuti segala apa yang 

dikehendaki oleh pimpinan. Biasanya pimpinan merasa harus memimpin sampai 

pada masalah yang sekecil-kecilnya sehingga bawahan mulai berkembang.di 

lingkungan keluarga ada kebiasaan yang disebut patriakat dan matriakatkedua 

istilah itu akan melengkapi pendekatan paternalistis sehingga memudahkan 

mengenal tipe pemimpin bergaya paternalistis. Matriakat itu sistem 

pengelompokkan sosial dengan seorang ibu menjadi kepala dan penguasa atas 

seluruh keluarga sedangkan  patriakat seorang bapak yang menjadi kepala dan 

penguasa seluruh keluarga. Patriakat merupakan tata kekeluagaan yang sangat 

mementingkan garis keturunan bapak. Akibatnya anak-anaknya harus 

menyandang nama ayahnya karena sistem kekeluargaan dan pewarisannya adalah 

sistem patrilineal. 

5.Tipe kepemimpinan Kharismatik 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikemukakan bahwa kharisma 

berarti bersifat karisma. sedang perkataan karisma diartikan sebagai keadaan atau 

bakat yang dihubungkan dengan kemampuannya yang luar biasa dalam 

kepemimpinan seseoarang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari 

masyarakat terhadap dirinya atau atribut kepemimpinan didasarkan atas kualitas 

kepribadian individu. 

Sejalan dengan ungkapan dalam kamus besar bahasa Indonesia 

tersebut,tipe kepemimpinan ini dapat diartikan sebagai kemampuan menggunakan 

keistimewaan atau kelebihan sifat kepribadian dalam mempengaruhi 
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pikiran,perasaan dan tingkah laku orang lain,sehingga  dalam suasana batin 

mengagumi dan mengagungkan pemimpin. Dengan kata lain pemimpin dan 

kepemimpinannya dipandang istimewa karena sifat-sifat kepribadiannya yang 

mengagumkan dan berwibawa. Dalam kepribadian itu,pemimpin diterima dan 

dipercayai sebagai orang yang dihormati,disegani,dipatuhi secara rela dan ikhlas. 

Keistimewaan mendasari perilaku kepeemimpinan kharismatik,sehingga dimata 

orang-orang yang dipimpinnya secara pasti pemimpin merupakan seseorang yang 

memiliki ahlak yang terpuji. Oleh karena itu perilaku kepemimpinannya 

cenderung mengaplikasikan tipe kepemimpinan demokratis atau otoriter. 

Misalkan seorang presiden memiliki kharisma bagi rakyatnya,ulama tertentu bagi 

umatnya,kepala sekolah atau guru di lingkungan siswanya,pemuka adat ditengah 

sukunya. 

Tipe kepemimpinan ini memiliki kekuatan energi,daya tarik dan 

pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia 

mempunyai pengikut  yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang 

bisa dipercaya. Dimana pemimpin dalam tipe ini ia memiliki inspirasi,keberanian 

dan berkeyakinan teguh pada pendirian diri sendiri. Toalitas kepribadian 

pemimpin ini memancarkan daya tarik amat besar.41 

6. Tipe kepemimpinan militeristis 

Tipe ini sifatnya sok kemiliter-militeran. Hanya gaya luarnya saja yang 

mencontoh gaya militer. Tetapi jika dilihat lebih seksama,tipe ini mirip 

dengan tipe kepemimpinan otoriter. Sifat-sifatnya antara lain: 

                                                           
41Gatot Suradji dan Engelbertus Martono, Ilmu dan Seni Kepemimpinan, Op.Cit., Hal 107 
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1.Lebih banyak menggunakan sistem perintah/komando terhadap 

bawahannya. 

2.Menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan. 

3.Sangat menyenangi formalitas,upacara ritual dan tanda kebesaran yang 

berlebihan. 

4.Tidak menghendaki saran,usul,sugesti dan kritikan-kritikan dari 

bawahan. 

5.Komunikasi berlangsung searah.42 

 

C.   Kepemimpinan pada masyarakat adat 

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari berbagai jenis suku 

dengan aneka adat istiadat yang berbeda satu sama lain. Suku-suku tersebut ada 

yang tinggal di pesisir pantai, perkotaan bahkan pedalaman.Tidak hanya dalam 

suatu Negara, suatu kelompok, suatu suku, ataupun suatu masyarakat pasti 

memiliki pemimpin. 

kepemimpinan dapat dikonsepsikan sebagai suatu interaksi antara individu 

dengan anggota kelompok. Setiap partisipan dalam interaksi ini dapat dikatakan 

memainkan peranan dan dengan berbagai cara peran-peran tersebut 

didiferensiasikan antara satu dengan yang lainnya. 

Dengan mengacu beberapa konsep di atas, maka kita dapat menganalisis 

sendiri tentang berbagai hal yang terkait dengan keberadaan pemimpin  dan 

proses-proses kepemimpinannya yang telah ada dalam masyarakat adat selama 

                                                           
42Gatot Suradji dan Engelbertus Martono, Ilmu dan Seni Kepemimpinan, Op.Cit., Hal 109 
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ini. Dalam suatu masyarakat pada umumnya ada beberapa pemimpin sekaligus, 

misalnya : pemimpin adat, pemimpin pemerintahan, pemimpin agama, dan lain-

lain. Dalam kondisi ini, seringkali pemimpin pemerintahan dikategorikan sebagai 

pemimpin formal dan para pemimpin adat sebagai pemimpin informal. Pada 

masyarakat adat, dualisme kepemimpinan pemerintah/negara dan adat ini ada 

kalanya menimbulkan berbagai permasalahan. Sebagai contoh adalah masalah 

legitimasi, pemerintah/negara jelas mengakui pemimpin formal seperti misalnya 

kepala desa / lurah, sementara di sisi lain masyarakat tetap mempercayai 

pemimpin adat. 

Dalam hal ini, maka partisipasi masyarakat memegang peranan penting 

untuk terlibat aktif di dalamnya. Konsep partisipasi di sini diartikan sebagai 

pelibatan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam upaya mencapai 

kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian tanggung jawab 

tidak diletakkan sepenuhnya pada pemimpin, sementara di sisi lain keberadaan 

berbagai macam pemimpin (seperti pemimpin adat, pemerintahan, agama, dll) 

tidak berada dalam posisi yang saling dilawankan, melainkan kesemuanya bekerja 

sama untuk mencapai tujuan bersama pula. Ide pelibatan aktif dalam kerja sama 

ini selaras dengan konsep governance yang muncul ddalam dekade tahun 1990-

an. Governance tidak sama dengan government (pemerintah) dalam arti sebagai 

lembaga, namun governance adalah proses kepemerintahan dalam arti luas dalam 

bentuk interaksi atau jaringan antara negara/pemerintah dengan aktor-aktor di luar 

pemerintah.  
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Dengan demikian cara pandang governance ini tidak kemudian 

meninggalkan keberadaan government (pemerintah), karena dalam konteks 

governance ini pemerintah tetap memegang peranan penting sebagai fasilitator 

yang menjembatani kepentingan banyak aktor dalam masyarakat. Masyarakat pun 

harus berperan aktif dalam governance dimana mereka bisa menyalurkan 

keinginan dan tuntutannya pada pemerintah, ikut terlibat dalam proses pembuatan 

keputusan dan sekaligus sebagai pelaksana utama kebijakan tersebut.  

Konsep governance sebenarnya bersifat netral sebagaimana konsep development 

(pembangunan) yang diartikan sebagai proses perubahan yang direncanakan 

menuju pada kondisi yang lebih baik. Belakangan muncul perspektif dalam 

konteks governance yang awalnya diperkenalkan oleh badan-badan donor 

internasional yang disebut dengan Good Governance (GG). Pendekatan ini 

mengidealkan hubungan yang sinergis dan sejajar antara pemerintah, masyarakat 

sipil dan pasar. 

Hal ini mengindikasikan redefinisi peran dan hubungan ketiga institusi ini 

dalam mengelola sumberdaya ekonomi, politik dan kebudayaan yang tersedia 

dalam masyarakat. Hubungan sinergis antar ketiga aktor ini akan menghasilkan 

penyelenggaraan negara yang bersih, responsif, bertanggung jawab, semaraknya 

kehidupan masyarakat sipil dan kehidupan pasar (bisnis) yang kompetitif dan 

bertanggung jawab.  

Dalam konteks hubungan kelembagaan seperti ini, maka para pemimpin 

beserta anggotanya menjalin suatu hubungan yang sinergis dalam kerangka aturan 

main yang disepakati bersama untuk mencapai tujuan yang mengakomodasi 
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kepentingan semua elemen. Pemimpin pemerintah, pemimpin adat, pemimpin 

agama, pemimpin badan perwakilan, pemimpin kelompok ekonomi, dan lain-lain 

menjadi fasilitator bagi anggotanya sekaligus mediator kepentingan kelompoknya 

untuk saling dikomunikasikan antar kelompok agar setiap perbedaan diselesaikan 

dengan cara damai dan anti kekerasan.                

Dalam kondisi krisis legitimasi oleh karena keberadaan dualisme 

kepemimpinan seperti contoh ini, maka cara pemecahannya dikembalikan pada 

konsep tentang “Kepemimpinan Dari, Oleh dan Untuk Rakyat”. Konsep ini 

mengandung makna perlu diterapkannya prinsip-prinsip demokrasi dalam 

kepemimpinan masyarakat adat : 

1.Proses regenerasi pemimpin yang demokratis dimana setiap warga masyarakat 

yang memiliki kemampuan leadership memiliki hak sekaligus tanggung jawab 

untuk menjadi pemimpin. 

2.  Proses pemilihan yang demokratis didasarkan aturan main yang disepakati 

bersama, baik dari segi kriteria maupun mekanisme pemilihan. 

3. Dalam menjalankan fungsinya, pemimpin masyarakat adat menerapkan tipe 

kepemimpinan yang demokratis, yang berjuang untuk kepentingan anggotanya 

dengan menggunakan cara-cara yang demokratis pula. Pusat kekuasaan tidak ada 

berada pada pemimpin, melainkan ada pada rakyat, pemimpin mengemban 

mandat yang dipercayakan rakyat kepada dirinya. 

Dan salah satu aspek yang harus diperhatikan yaitu dalam pemberdayaan 

masyarakat adat adalah aspek kepemimpinan karena model kepemimpinan yang 

dikembangkan dalam suatu komunitas akan berpengaruh pada perkembangan 
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warga komunitas itu. Para pemimpin dan model kepemimpinan yang 

dikembangkan harus bisa menjamin partisipasi warga masyarakat adat untuk aktif 

terlibat dalam dunia yang mengakui eksistensi mereka. Pemimpin bukan lagi 

bertindak sendiri melainkan lebih sebagai fasilitator yang mau dan mampu 

menggerakkan warganya guna mencapai tujuan bersama dengan tetap menjaga 

tidak terjebak pada eksklusivisme kelompok masyarakat adat, namun dalam aras 

yang lebih luas bersifat inklusif dengan mengembangkan kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan kelompok-kelompok masyarakat lain.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43http://www.google.com/search=kepemimpinan masyarakat adat-8, diakses tanggal 2 
Desember 2016 

http://www.google.com/search=kepemimpinan
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BAB III 

GAMBARAN MASYARAKAT ADAT  LAMPUNG PEPADUN 

Di desa Tanjung Ratu kecamatan Way Pengubuan kabupaten 

Lampung Tengah 

 

A. Sejarah Singkat desa Tanjung Ratu  

Menurut cerita yang secara turun-temurun diyakini oleh masyarakat Desa 

Tanjung Ratu, bahwa nenek moyang mereka yang berbuay Beliuk adalah berasal 

dari Umpu serunting yang berasal dari Sekala Brak.44 

Awal berdirinya Desa Tanjung Ratu bermula dari Beliuk yang memiliki 3 

orang putra yaitu: 

1. Rio 

Rio mendirikan 2 desa, yakni Negeri Jumatten danNegeri Tuha, kedua desa 

ini berada di daerah Sukadana Lampung Timur. 

2. Putih  

3. Pemuka  

Putih dan Pemuka semula menjadi satu dengan berkumpul bersama di Giham 

kemudian ke Bandar Tuha yang wilayahnya berada di selatan Kali 

pengubuan, tepatnya di daerah Termodadi dan Jagang. Kedua tempat inilah 

yang menjadi daerah kekuasaan Putih dan Pemuka.Tidak lama kemudian 

                                                           
44Wawancara langsung dengan Bapak M. Basir Suttan Kepala Rajo 22 Nofember 2016 
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Pemuka bergeser ke selatan dengan mendirikan 2 Desa, yaitu Desa Tanjung 

Ratu Ilir dan Desa Negeri Nabung, daerah Sukadana Kabupaten Lampung 

Timur. 

Desa Tanjung Ratu yang menjadi tempat penelitian penulis telah dua kali 

mengalami pemindahan tempat. Pertama kali berada di Desa Ulek Guruh (Way 

Pengubuan) kemudian berpindah ke Tanjung Ratu Lama (berada di belakang Desa 

Tanjung Ratu yang sekarang) barulah kemudian di Desa Tanjung Ratu Ilir yang 

sekarang, di daerah Kabupaten Lampung Tengah.  

Menurut sejarah Desa Tanjung Ratu, kampung yang sekarang ini berdiri 

diperkirakan berkembang sekitar tahin 1900-an. Sejak zaman Belanda hingga 

sekarang, sudah beberapa kali mengalami pergantian Kepala Desa. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

TABEL 1 

Susunan Kepala Desa Tanjung Ratu Kecamatan Terbanggi Besar 

Kebupaten Lampung Tengah, Sejak Tahun 1935-2000. 

No. Masa Jabatan Nama Kepala Desa Tanjung Ratu 

1. 1935-1940 Rajo Pukuk 

2 1940-1943 Ismail glr. Bathin Tuan 

3 1943-1947 Kanjeng Ningrat 

4 1947-1955 Rajo Yang Tuan 

5 1955-1963 Penyimbang Rajo 

6 1963-1970 M Husein glr. Pengiran Umpu Sutan 

   7 1970-1973 Hasanusu glr. Pengiran Pengadilan 
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   8 1973-1982 M. Yusuf glr. Pengiran Sepahit Lidah 

   9 1982-2000 Syarifudin glr. Sutan Maharjo 

10 2000-2013 M. Amin glr. Pengirang Balo Seribu 

11            2013- sekarang Syamsuri glr. Suttan Rajo Usran 

Sumbe r : Mongrafi Desa Tanjung Ratu, tahun 2014/2015 

 

B. Geografis  dan Demografis desa Tanjung Ratu 

 

Desa Tanjung Ratu adalah salah desa yang wilayahnya berada di wilayah 

kecamatan Way Pengubuan kabupaten Lampung Tengah.Desa Tanjung Ratu 

memiliki luas 4.206 Ha.45 Dan terdiri dari 5 dusun, yakni dusun Tanjung Ratu, 

Dusun Tanjung Agung, Dusun Tanjung Baru, Dusun Sri Tanjung, dan Dusun 

Tanjung Mulya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini. 

TABEL 2 

Nama dan luas masing-masing dusun di wilayah desa Tanjung Ratu 

Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah 

 

No. Masa Dusun Luas 

1. Dusun Tanjung Ratu 726 Ha 

2 Dusun Tanjung Agung 1.025 Ha 

3 Dusun Tanjung Baru 1.237 Ha 

4 Dusun Sri Tanjung 668 Ha 

5 Tanjung Mulya 550 Ha 

 Jumlah 4.206 Ha 

Sumber : Monografi Desa Tanjung Ratu, Tahun 2014/2015 

 

                                                           
45Monografi Desa Tanjung Ratu, Tahun 2014/2015 
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Desa Tanjung Ratu berada dalam wilayah kecamatan Way Pengubuan 

kabupaten Lampung Tengah di atas tanah 4.206 Ha, yang terdiri dari dataran 

rendah yang merupakan daerah perladangan dan perkebunan. 

Letak desa Tanjung Ratu dibatasi : 

Sebelah Utara berbatasan dengan desa Lempuyang 

Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Purnama Tunggal 

Sebelah Timur berbatasan dengan desa Terbanggi besar 

Sebelah Barat berbatasan dengan desa Candi Rejo46 

 Jarak yang dapat ditempuh dari desa Tanjung Ratu ke pusat pemerintahan 

kecamatan 19 Km, dan jarak ke pusat pemerintahan legislative Gunung Sugih 27 

Km, sementara jarak dengan ibukota propinsi adalah 73 Km. 

 

C. Kehidupan Sosial Politikdan Budayadesa Tanjung Ratu 

 Masyarakat  desa Tanjung Ratu memiliki kehidupan sosial politik yang 

berjalan baik, berdasarkan penelitian penulis di desa Tanjung Ratu 

dalamlingkungan kepemimpinan formal yang dipimpin oleh kepala desa dan 

perangkatnya masyarakat ikut serta  menjalankan program-program pemerintah 

seperti pembayaran pajak, juga program kesehatan seperti pos yandu, pembinaan 

kesehatan balita sampai manula. 

Dalam kepemimpinan non formal masyarakat desa Tanjung Ratu yang di pimpin 

oleh ketua adatnya atau Punyimbang memberikan motivasi kepada masyarakat 

untuk saling menghormati dan rukun.Punyimbang  memiliki kegiatan rutin yang 

                                                           
46Monografi desa Tanjung Ratu, Tahun 2015 
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dilakukan satu kali dalam satu bulan bersama masyarakat melakukan kegiatan 

sosial seperti kerja bakti membersihkan masjid, memperbaiki jalan yang rusak, 

juga membentuk posko keamanan desa. 

 Pola kehidupan masyarakat desa Tanjung Ratu sangat intim antar individu 

dengan individu yang lain seperti ketika sebuah keluarga tertimpa musibah, salah 

satu keluargananya meninggal dunia maka tanpa adanya sosialisasi pun mereka 

dengan sendirinya ikut merasakan  kesedihan keluarga tersebut atau ikut simpati, 

bukti konkrit dari hal tersebut adalah adanya tahlilan pada hari ketiga setelah 

meninggalnya salah satu keluarga, kemudian tahlilan pada hari ketujuh dan 

tahlilan hari ke empat puluh. 

 Hal demikian merupakan wujud kepedulian masyarakat desa yang begitu  

tinggi dengan sesamanya, sampai sekarang fenomena tersebut masih berlaku di 

desa Tanjung Ratu, tidak hanya rasa simpati yang ditunjukkan masyarakat desa 

namun gotong royong yang dilandasi oleh konsep kekeluargaan dan kebersamaan 

sudah menjadi suatu ciri dalam kehidupan sehari-hari di desa tersebut. 

 Sistem kehidupan di desa Tanjung Ratu umumnya berkelompok dengan 

dasar kekeluargaan, sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari 

pertanian, masyarakat desa tersebut homogeny, seperti dalam hal mata 

pencaharian, agama, adat istiadat, dan sebagainya. 

D. Kepemimpinan masyarakat adat Lampung Pepadun hasil perkawinan 

Ngakken 

Desa Tanjung Ratu pada mulanya (diperkirakan pada masa pemerintahan  

Belanda) terdapat 12 Punyimbang, dari 12 Punyimbang tersebut terdapat 2 

Punyimbang yang merupakan orang-orang (keluarga) yang pertama kali 
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membukadaerah ini, sehingga keturunan mereka disebut dengan Punyimbang Asal, 

adapun 12 Punyimbang pada masa Belanda tersebut adalah :47 

1. Pengiran Raja Huk Margo 

2. Pengiran Raja Tuho 

3. Suttan Sandahan 

4. Suttan Agung 

5. Tuan Rajo Jejawi 

6. Rajo Syah Ratu 

7. Suttan Pukuk Suttan 

8. Permata Bumi 

9. Pengiran Sepahit Lidah 

10. Punyimbang Margo 

11. Suttan Rajo Dilambung 

12. Rajo Yang Tuan 

Sementara nama-nama penerus dari 12 Punyimbang itu pada masa sekarang adalah  

1. Kanjeng Suttan Puncak Marga 

2. Suttan Ruppun Suttan 

3. Tuan Sandahan 

4. Suttan Puseran Agung 

5. Suttan Sip Marga 

6. Suttan Jungan Pengiran 

7. Tuan Bandar Adat 

8. Suttan Yang Tuan 

9. Suttan Pukuk Migo 

10. Pengiran Kiyai 

                                                           
47Wawancara langsung dengan Bp. Ahmad Efendi gelar Ratu Penyimbang, 10 Desember 

2016 
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11. Raja Rajo Lamo 

12. Suttan Ratu Ratu 48 

 Dua Punyimbang yang pertama kali membuka daerah atau desa Tanjung 

Ratu  tersebut hingga kini keturunan mereka tetap menjadi pemimpin adat desa 

Tanjung Ratu. 

Punyimbang pertama (Kanjeng Suttan Puncak Marga) adalah Punyimbang yang 

memimpin bilik ghabo (daerah hulu sungai), dan Suttan Ruppun Suttan sebagai 

orang kedua di kepunyimbangan adalah pemimpin di bilik libo (daerah ilir sungai) 

sementara kesepuluh Punyimbang lainnya adalah Punyimbang suatu keluarga 

rumah tangga yang menempati posisi dalam Perwatin (Majelis Adat) dengan status 

Punyimbang Marga. 

 Pada umumnya kelompok Punyimbang Marga ini rata-rata mempunyai 

strata sosial yang tinggi dibanding masyarakat di desa tersebut, misalnya pada 

tingkat ekonomi, agama, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. 

 Mengingat masyarakat Lampung Pepadun yang berfalsafah Pi-il 

Pesenggiri dalam arti sempit (hingga nilai-nilai negatifnya saja yang menonjol) 

maka tidak heran apabila setiap Punyimbang-Punyimbang yang merasa 

berkedudukan tinggi tersebut memiliki keinginan untuk mempertahankan 

kedudukannya sebagai Punyimbang Marga. 

 Penulis melihat adanya relevansi antara Pi-il pesenggiri sesorang sebagai 

perwatin adat juga adanya deformasi dari filsafat Pi-il pesenggiri yang semula 

                                                           
48Wawancara langsung dengan anggota Perwatin adat, Bapak Hasan gelar Rajo Nimbang 

, 21 Agustus 2016  
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berarti keharusan bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, serta tahu kewajiban 

maka realitas saat ini mengartikan Pi-il pesenggiri sebagai perasaan ingin memiliki 

nama besar dan dihargai dengan didasarkan pada sifat-sifat kemegahan atau 

kebanggan yang hampa dalam arti sempit, maka keinginan untuk mempertahankan 

kepunyimbangan tertinggi (duduk dalam majelis Perwatin adat) menjadi tujuan dari 

masing-masing punyimbang agar tetap dihargai dan dihormati. 

 Seluruh aspek sosial dan pola interaksi dalam masyarakat desa Tanjung 

Ratu tidak lepas dari nilai adat yang menjadi pandangan dalam kehidupan 

masyarakatnya. 

 Lembaga Perwatin merupakan tempat duduknya para Punyimbang atau 

pemimpin dalam memutuskan persoalan-persoalan yang ada di desa Tanjung Ratu, 

kelembagaan lokal tersebut merupakan bentuk otonomi asli dan demokrasi lokal 

yang tumbuh berkembang secara orisinil. 

 Lembaga Kepunyimbangan berwenang menciptakan nourma sosial dan 

nourma hukum sebagai pedoman bagi masyarakat adat, dimana nourma itu 

mengandung suatu keharusan atau kewajiban dan larangan, nourma dan hukum ini 

diputuskan dan ditetapkan melalui sidang kerapatan Perwatin secara musyawarah.49 

 Perwatin di desa Tanjung Ratu merupakan lembaga permusyawaratan para 

Punyimbang baik di tingkat suku,tiyuh atau marga, anggota Perwatin adalah para 

Punyimbang di setiap tingkatan, artinya dalam lembaga Perwatin tingkat marga 

maka anggotanya terdiri dari Punyimbang-Punyimbang di level marga, sedangkan 

                                                           
49Wawancara langsung dengan Bapak M. Basir Suttan Kepala Rajo 27 Nofember 2016 
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bila dilembaga perwatin tingkat tiyuh anggotanya adalah para Punyimbang di 

tingkat tiyuh tersebut. 

 Kepemimpinan Punyimbang sebagai pemangku  adat menjadi panutan 

bagi warganya oleh karenanya seorang punyimbang harus memiliki kemampuan 

kepemimpinan yang baik dan idealnya memiliki penghidupan yang mapan, 

kedudukan Punyimbang diperoleh dari garis keturunan dan diturunkan kepada anak 

lelaki tertua dari Punyimbang. 

 Kepemimpinan Punyimbang diperoleh dari garis keturunan anak lelaki 

tertua dari marganya atau secara gineologis, Punyimbang bertugas memimpin 

warga desa atau tiyuhnya atau panutan bagi warganya,oleh karenanya seorang 

punyimbang harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik dan idealnya 

memiliki penghidupan yang mapan. 

 Punyimbang yang tidak memiliki keturunan atau anak laki-laki tidak dapat  

mewarisi kepemimpinan kepunyimbangannya, ada beberapa pilihan yang dapat 

dijadikan solusi agar garis kepemimpinan dapat terus berlanjut, salah satunya 

adalah dengan melaksanakan perkawinan Ngakken. 

 Adapun pengaruh perkawinan Ngakken terhadap kepemimpinan mereka 

menurut keterangan dari Suttan Kepalo Rajo sebagai salah satu tokoh adat yang 

duduk dalam kepunyimbangan adalah kedudukan pemimpin dalam 

kepunyimbangan tetap di jalankan oleh ayah mertua selama masih hidup, jadi 

serah terima kepemimpinannya tidak terjadi saat acara perkawinan Ngakken 

karena acara tersebut diatas hanya menetapkan calon penerus keluarga atau 
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penerus kepemimpinannya. Tetapi pemimpin hasil perkawinan Ngakken sudah 

dapat ikut dalam rapat Perwatin atau kegiatan – kegiatan adat setempat. 

 Setelah ayah mertua tiada maka kedudukan pemimpin atau Punyimbang 

adat juga seluruh hak waris atas tanah, kekayaan keluarga,  tanggung jawab dan 

kewajiban atas keluarga besar atau klan secara otomatis jatuh pada anak hasil 

perkawinan Ngakken, maka sejak saat itu jugalah anak hasil perkawinan Ngakken 

tersebut mendapatkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Punyimbang atau 

pemimpin adat , kegiatan kepunyimbangan adat menjadi syah dibawah 

kepemimpinannya. 

Kepemimpinan adat dapat juga dikatakan sebagai kepemimpinan 

tradisional, karena masih bersifat tradisional, kepemimpinan tradisional, menurut 

max weber bertumpu pada tata hukum yang mengatur hidup suatu masyarakat, 

tata hukum ini bias berupa undang-undang tertulis (hukum positif), tetapi bisa 

juga hanya berupa kebiasaan adat (hukum adat) karena berdasarkan tata hukum, 

maka kepemimpinan tradisional bersifat legal artinya berdasarkan hukum dan 

dalam kepemimpinan tradisional proses pelimpahan kekuasaan berdasarkan pada 

warisan dari leluhur atau dari garis keturunan50 

 Sebagai suatu komunitas masyarakat yang dalam kesehariannya masih 

begitu kuat direkati oleh nilai-nilai adat, adalah salah satu hal yang menyebabkan 

masyarakat desa Tanjung Ratu merefleksikan setiap pandangannya dalam pola 

interaksi dan sosialisasinya selalu dimotivisir sekaligus diilhami oleh norma-

                                                           
50Riberu J, Dasar-Dasar Kepemimpinan, Pedoman Ilmu Jaya, (Jakarta : 

Rineka,2005).Hal. 6. 
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norma adat yang mereka miliki, termasuk dalam hal prinsip kepemimpinan atau 

kepunyimbangan yang berlaku ik di lingkungan masyarakat setempat. 

 Kepemimpinan adat masyarakat desa Tanjung Ratu adalah kepemimpinan 

tradisional, sebab dalam proses pelimpahan kekuasaanya dan wewenangnya 

berdasarkan garis keturunan. Pemimpin (pun, yang dihormati, nyimbang, yang 

mewarisi) artinya orang yang dituakan karena ia pewaris mayor dalam keluarga 

kerabat atau kebuayan, kepunyimbangan yang dimaksudkan di sini adalah 

kedudukan punyimbang dalam pemerintahan kekerabatan adat lampung 

pepadunyang  patrilineal dimana selalu anak laki-laki tertua dari keturunan yang 

lebih tua yang mewarisi kepemimpinan ayahnya sebagai kepala kerabat 

seketurunan. 

 Masyarakat adat desa Tanjung Ratu memiliki kriteria calon pemimpin atau 

punyimbang adat harus anak laki-laki pertama dari keturunan yang lebih tua,  

beragama Islam, dan sudah menikah, kriteria tersebut merupakan hal yang berlaku 

secara turun temurun, selain itu pengangkatannya pun memiliki 

mekanisme.namun tidak tertutup kemungkinan apabila dalam garis keturunan 

tidak memiliki anak laki-laki maka dapat dilakukan dengan mengambil dari buay 

lain sebagai penerus kepunyimbangannya, sebagai contoh jika seorang ayah tidak 

memiliki keturunan laki-laki, maka anak perempuannya dapat melakukan 

perkawinan semanda (mengambil suami), sehingga dalam suatu upacara 

perkawinan adat serta dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan perwatin 

adat (tokoh-tokoh adat) menantu tersebut menjadi anak angkat adat dan 

menggantikan kedudukan kepunyimbangan mertuanya. 
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BAB IV 

ANALISA PENGARUH PERKAWINAN NGAKKEN 

TERHADAP KEPEMIMPINAN MASYARAKAT ADAT 

 

A. PENGARUH PADA KEWIBAWAAN 

Keberhasilan seorang pemimpin selain ditentukan oleh sifat-sifat dan 

perilaku, juga ditentukan oleh kewibawaan, kewibawaan sebagai salah satu 

konsep kepemimpinan menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan 

kepemimpinan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi orang lain. 

 Penulis melihat adanya perbedaan pandangan  kewibawaan dari 

masyarakat adat terhadap pemimpin yang mendapatkan kedudukannya sebagai 

pemimpin atau Punyimbang karena keturunan dan  Dalam kehidupan sehari-

harinya masyarakat adat desa Tanjung Ratu sangat mematuhi pada segala tata 

aturan dari pemimpin adat atau Punyimbang sehingga kehidupan 

kemasyarakatannya selalu bersandar pada pandangan dan keputusan pemimpin 

adat.kewibawaan pemimpin atau Punyimbang adat berpengaruh pada pandangan 

masyarakatnya yang selalu menganggap bahwa pemimpin itu benar, adil dan 

bijaksana sehingga harus dihormati atau diikuti semua aturan dan 

keputusannya.pemimpin yang mendapatkan kedudukannya sebagai pemimpin 

atau Punyimbang karena perkawinan Ngakken 

Seperti  bila terjadi pelanggaran  amoral yang dilakukan oleh salah satu 

masyarakat di desa Tanjung Ratu dimana hal tersebut dianggap melanggar 

agamadan adat maka yang dilakukan oleh pemimpin yang terlahir sebagai 
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Punyimbang dengan cepat memimpin lembaga Perwatin untuk mengeluarkan 

keputusan karena keputusan seorang pemimpin berkaitan erat dengan 

kemampuan, kepribadian, dan keberanian seorang pemimpin. 

hal ini terlihat pada langkah-langkah yang dilakukan Punyimbang karena 

keturunan denganmemberikan sangsi kepada pelanggarnya misalnya berupa 

“Lukkep Pepadun” yaitu pelanggarnya disisihkan dalam kegiatan adat atau tidak 

diikutsertakan pada berbagai kegiatan adat sebelum pelanggar tersebut 

mengumpulkan lembaga perwatin untuk memberikan pernyataan maaf dan 

membayar sejumlah denda, biasanya dewan adat langsung sepakat menyetujui 

keputusan tersebut karena pengaruh kewibawaan pemimpin yang terlahir sebagai 

Punyimbang 

Sangat berbeda bila pemimpin hasil perkawinan Ngakken yang memimpin 

rapat dewan adat, karena kewibawaanya belum begitu berpengaruh dan dianggap 

belum memahami budaya setempat maka dewan adat memandang pemimpin hasil 

perkawinan Ngakkentidak dapat memberikankeputusan yang tepat maka akan 

banyak pro dan kontra di dewan adat atau sanggahan sehingga pemimpin hasil 

perkawinan biasanya mendelegasikan rapat dewan adat untuk dipimpin oleh 

perwatin yang lebih paham masalah pelanggaran adat51 

 Dalam menjalan kan program pemerintah di desa Tanjung Ratu seperti 

kegiatan Pos Yandu, ataupun perbaikan jalan kerja sama antara kepala desa dan 

Punyimbang sangat berpengaruh, karena masyarakat desa tersebut akan bergerak 

                                                           
51Wawancara langsung dengan anggota Perwatin Bapak Mochlisin Ali gelar Pengiran 

Mekar Sakti,24 Nofember 2016 
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dengan cepat bila yang menyampaikan program-program kegiatannya adalah 

Punyimbang. 

 Namun ketika penyampaian program dilakukan oleh pemimpin hasil 

perkawinan Ngakken masih harus dibantu oleh pengurus adat yang ditua kan 

karena kharisma kewibawaan dari pemimpin hasil perkawinan Ngakken masih 

belum dapat berpengaruh dengan baik dalam menggerakkan anggotanya. 

 Kewibawaan mempunyai peranan sebagai daya dorong bagi setiap 

pemimpin, sebab dalam  mempengaruhi, menggerakkan dan mengubah perilaku 

kelompok atau bawahan kea rah tercapainya tujuan yang di inginkan pemimpin 

disamping di butuhkan berbagai teknik kepemimpinan diperlukan pula adanya 

daya dorong tertentu yang disebut kewibawaan. 

Kegiatan adat sangat kental di desa Tanjung Ratu, peristiwa pernikahan, 

kelahiran ataupun kematian yang memang merupakan bagian dari peristiwa adat 

adalah hal yang menjadi pokok kegiatan dari badan pengurus adat, tetapi 

pemimpin hasil perkawinan Ngakken belum dapat dijadikan sebagai sandaran 

hukum adat sepenuhnya karena badan pelaksana dan pengurus adat menjalankan 

kegiatan adatnya atas saran dan petunjuk dari ketua badan pengurus sedangkan 

pemimpin hasil perkawinan Ngakken tinggal menyetujui saja. 

Hal ini dikarenakan badan pengurus adat cenderung beranggapan bahwa 

pemimpin hasil perkawinan Ngakken belum menguasai sepenuhnya masalah 

adatistiadat setempat sehingga kewibawaan pemimpin hasil perkawinan Ngakken 

tidak sekuat wibawa dari pemimpin yang berdasarkan garis keturunan. 
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B. PENGARUH PADA AKTIVITAS KEPEMIMPINAN 

 Pemimpin adat yang mendapatkan kedudukan sebagai Punyimbang karena 

keturunan, biasanya dalam memimpin kegiatan-kegiatan adat di desa Tanjung 

Ratu lebih cepat dan luwes seperti bila di desa Tanjung Ratu ada pernikahan yang 

dilakukan dengan acara adat, maka Punyimbang segera mengumpulkan para 

Perwatin atau pengurus adat lalu lembaga Perwatin yang dipimpin oleh 

Punyimbang mengatur  pembagian tugas dari masing-masing Perwatinnyauntuk 

acara adat pernikahan tersebut. 

 Berbeda dengan yang dilakukan oleh Punyimbang hasil perkawinan 

Ngakken, hal seperti ini jarang dilakukan karena keterbatasannya dalam 

pemahaman tata budaya maka setiap kebijakan akan diserahkan kepada masing-

masing Perwatin yang sesuai dengan bidang nya, seperti dalam memutuskan 

pemberian gelar (nama) diserahkan kepada Bapak Mahmud gelar Suttan Gumanti 

dan biasanya setiap keputusan atau kebijakan dari anggota Perwatinakan dibahas 

dahulu di lembaga Perwatinnya dan apabila lembaga Perwatin telah sepakat maka 

pemimpin akan menyepakatinya pula.52 

 Komunikasi memegang peran penting sebagai penyebab konflik dalam 

suatu kelompok, terutama bahasa termasuk adat istiadat dan simbol-simbol 

komunikasi. Kesalahpahaman bahasa dapat memicu konflik berkepanjangan. 

Sehingga seorang pemimpin harus dapat menguasai komunikasi dalam 

kelompoknya. 

                                                           
52Wawancara langsung dengan Bapak Mahmud gelar Suttan Gumanti, 12 Desember 2016 
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 Dalam kegiatan dewan adat di desa Tanjung Ratu biasanya bahasa yang 

digunakan adalah bahasa daerah setempat dengan tingkatan bahasa yang lebih 

halus atau tidak seperti bahasa yang digunakan sehari-hari dan karena tingkat 

kesulitannya lebih tinggi maka untuk mempelajarinya membutuhkan waktu yang 

tidak sebentar, hal ini menjadi salah satu kendala bagi pemimpin hasil perkawinan 

Ngakken sehingga pada setiap memimpin kegiatan  dewan adat biasanya akan di 

serahkan pada ketua badan pengurus untuk menyampaikan ide atau saran dari 

pemimpin hasil perkawinan Ngakken. 

Kegiatan adat di desa Tanjung Ratu tidak saja melibatkan generasi tua tetapi 

generasi muda pun ikut berperan aktif, seperti dalam bidang kesenian bujang 

gadis (jaga damar), atau pun kegiatan sosial, hal ini tidak lepas dari campur 

tangan pemimpin hasil perkawinan Ngakken yang memberikan pendelegasian atau  

mempercayakan sepenuhnya kepada Bapak Selamat Japaruddin untuk menangani 

bidang seni, bidang agama di delegasikan kepada bapak Ahmad Effendi gelar 

Ratu Penyimbang, begitu juga bidang-bidang yang lain. 

C. PENGARUH PADA LEGITIMASI KEPEMIMPINAN 

Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakatterhadap hak 

moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan nya. 

Atau dapat juga dikatakan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, 

hubungan itu lebih ditentukan oleh yang dipimpin karena penerimaan dan 

pengakuan atas kewenangan hanya berasal dari yang diperintah 
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Pemimpin adat yang benar adalah yang memperoleh legitimasi dari rakyat 

ataumasyarakat adat setempat biasanya pengangkatan pemimpin adat melalui 

musyawarah adat yang cukup panjang. 

Pengangkatan pemimpin atau punyimbang di desa Tanjung Ratu 

merupakan ketentuan tradisi yang mengikat dan selalu dilakukan secara turun 

temurun. Biasanya kedudukan pemimpin adat akan diturunkan pada anak laki-laki 

pertama dari pemimpin atau Punyimbang adat, karena setiap anak laki-laki tertua 

dari keturunan Punyimbang adalah anak yang mewarisi kepemimpinan ayahnya 

sebagai kepala keluarga atau kepala kerabat seketurunan. Oleh karenanya ia 

adalah pemimpin dari semua anggota keluara atau kerabat seketurunan tersebut.  

bagi Punyimbang yang tidak memiliki anak lak-laki ada beberapa solusi agar garis 

kepunyimbangannya tidak terputus salah satunya adalah dengan perkawinan 

Ngakken. 

Proses untuk memutuskan dilakukannya perkawinan Ngakken sangat 

panjang, dimulai dengan mufakat Uwo Pihak , dimana antara wakil kedua pihak 

yang akan mengadakan perkawinan Ngakken beserta Perwatin adat mengadakan 

temu pendapat untuk menyepakati tentang pelaksanaan perkawinan Ngakken. 

 Selanjutnya diadakan sidang Perwatin atau musyawarah adat yang 

bertujuan untuk membahas syarat dari upacara pengakkenan anak, dan dilanjutkan 

dengan acara penurunan daw dan Pengan kibau mepadun dimana semua tetua-

tetua adat baik dari desa Tanjung Ratu maupun undangan tetua adat dari desa lain 

ikut berkumpul dan mensyahkan perkawinan Ngakken tersebut. 
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 Proses perkawinan Ngakken ini sangat lama dan panjang sampai berhari-

hari lamanya, setelah perkawinan Ngakken selesai sejak itu kedudukan sebagai 

pemimpin adat atau Punyimbang menjadi syah diberikan kepada anak mantu laki-

laki yang resmi secara adat menjadi penerus kepemimpinan dari Punyimbang. 

 Dari uraian prosesi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa legitimasi 

kedudukan pemimpin atau Punyimbang  yang di peroleh karena keturunan dengan 

pemimpin atau Punyimbang hasil perkawinan Ngakken sama kuat karena legalitas 

kedudukan pemimpin adat  hasil perkawinan Ngakken tidak dapat di ganggu gugat 

atau dibatalkan karena sudah melalui proses yang sangat panjang untuk 

mengambil kata sepakat bahkan disaksikan oleh ketua-ketua adat dari desa yang 

lain 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan rumusan masalah serta uraian pembahasan yang telah 

dipaparkan dalam skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Kedudukan kepemimpinan hasil perkawinan  Ngakken memiliki Legalitas 

yang kuat dan tidak dapat diganggu gugat karena sebelum prosesi ini 

dilaksanakan sudah melalui rapat Perwatin yang cukup lama dan panjang. 

2. Kepemimpinan hasil perkawinan Ngakken tidak sepenuhnya berjalan baik, 

kurang baiknya kepemimpinan hasil perkawinan Ngakken ini dipengaruhi 

oleh faktor penguasaan bahasa dan  pemahaman budaya adat setempat 

yang tidak maksimal  sehingga dalam pengambilan keputusan sebagai 

pemimpin  adat atau Punyimbang lebih banyak didelegasikan kepada 

pengurus atau anggota dewan adat yang terdiridari badan pengurus dan 

badan pelaksana adat, yang pada akhirnya berdampak lamban dalam 

mengeluarkan keputusan. 

3. Kepemimpinan hasil perkawinan Ngakken di desa Tanjung ratu 

pelaksanaannya masih dibayang-bayangi oleh beberapa tokoh adat yang 

menjadi anggota perwatin, hal ini terlihat pada kegiatan-kegiatan adat di 

desa tersebut yang   tidak semua dipimpin langsung oleh pemimpin hasil 
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perkawinan Ngakken. sehingga kebijakan-kebijakannya pun lebih banyak 

dipengaruhi  oleh para anggota Perwatin yang dituakan. 

4. Apapun dan bagaimanapun cara pemimpin hasil perkawinan 

Ngakkendalam menjalankan kepemimpinannya, masyarakat adat tetap 

mengakui, patuh dan menghormati segala keputusannya sehingga 

harmonisasi kehidupan adat istiadat di desa Tanjung Ratu berjalan dengan 

baik 

 

B. Saran 

1. Penelitian ini jauh dari sempurna namun demikian diharapkan dari 

penelitian ini dapat memberikan sumbangankhasanah bacaan dan 

keilmuan yang mendatangkan manfaat baik bagi penulis pribadi maupun 

pembaca umumnya. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat ditindak lanjuti lebih jauh lagi  oleh rekan-

rekan Fakultas Ushuluddin khususnya jurusan Pemikiran Politik Islam 

mengingat kepemimpinan dan budaya adat sangat menarik untuk diteliti. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

(Kepada pengurus dewan adat desa Tanjung Ratu kecamatan Way 

Pengubuan kabupaten Lampung Tengah) 

 

1. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan perkawinan Ngakken pada 

masyarakat adat Lampung  

 

2. Bagaimanakah pengaruh perkawinan Ngakken terhadap 

kepemimpinan? 

 

3. Bagaimanakah kepemimpinan masyarakat adat Lampung pepadun 

hasil perkawinan Ngakken? 
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