
 

 

BAB VII 

KEPEMIMPINAN 

 

7.1 Pengantar  

 Secara umum konsep kekuasan, wewenang , dan kepemimpinan 

senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat yang masih sederhana 

maupun yang telah kompleks, jadi menarik untuk dipelajari. Sosiologi 

sebagai ilmu, tidak memandang kekuasan sebagai sesuatu yang baik atau 

buruk, akan tetapi sosiologi memandang kekuasaan sebagai unsur yang 

penting dalam kehidupan masyarakat, karena melalui kekuasaan nasib 

masyarakat ditentukan dan diarahkan. 

 Kekuasaanpun tidak terlepas dengan konsep wewenang, karena 

wewenang muncul pada saat masyarakat mulai mengatur pembagian 

kekuasan dan menentukan penggunaannya. Wewenang akan menjadi 

efektif apabila di dukung dengan kekuasaan yang nyata. 

 Apabila kekuasaan itu dijelmakan pada seseorang, maka orang 

tersebut disebut sebagai pemimpin dan masyarakat akan menganggap 

sebagai pemimpinnya. Dalam mempelajari kepemiminn, maka kuasaan, 

dan wewenang merupakan unsur yang penting juga untuk dipelajari, 

karena dalam fakta sosial penggunaan kekuasaan  disetiap masyarakat 

berbeda, sehinga kekuasaan. Wewenang, dan kepemimpinan dari setiap 

masyarakat yang berbeda dapat dipahami sebagai pola perilaku dalam 

kehidupan masyarakat. 

 

7.2     Kekuasaan 

7.2.1  Pengertian Kekuasaan    

 Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk 

mempengaruhi pihak-pihak lain (Selo Soemardjan,1964). Kekuasaan 

mencakup kemampuan untuk memberikan keputusan-keputusan yang 

secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi pihak lain. 

Kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat , 

oleh karena pembagian yang tidak merata itu menumbuhkan makna yang 



 

 

pokok dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain 

berdasarkan kehendak pemegang kekuasaan. 

 Ada perbedaan yang cukup menari tentang kekuasan yang berlaku 

dalam masyarakat yang masih sederhana dengan masyarakat yang 

sudah kompleks. Dalam masyarakat yang masih sederhana, tidak jelas 

batasnya antara kekuasaan dengan wewenang. Pada umumnya, di dalam 

masyarakat yang masih sederhana  kekuasaan dipegang seseorang atau 

sekelompok orang yang meliputi bermacam bidang sehingga terdapat 

sistem kekuasaan yang terpusat. Lambat laun kekuasaan itu 

diidentifikasikan dengan orang yang memegangnya, karena luas 

kekuasaan  seseorang dan didukung dengan besarnya kepercayaan yang 

menyeluruh dari masyarakat kepada pemegang kekuasaan, maka 

pengertian kekuasaan dan pengertian orang yang memegang kekuasaan 

lebur menjadi satu, contoh  kepala desa di pedesaan Indonsia. 

 Dalam keidupan yang sudah kompleks, terdapat berbagai golongan 

dan sifat, serta tujuan hidup yang berbeda-beda, karena kepentingannya 

tidak selalu sama satu dengan yang lain, maka kekuasaan pada 

umumnya terbagi kepada beberapa orang atau golongan. Dalam hal ini 

terdapat pemisahan kekuasaan secara teoritis, misalnya kekuasaan 

politis, ekonomi, sosial, agama, dan sebagainya. Kekuasaan yang 

dipegang oleh golongan-golongan dalam masyarakat yang kompleks 

dalam proses perkembangannya secara khusus telah beradaptasi untuk 

memegang kekuasaan tersebu. Kekuasaan yang terbagi terdapat dalam 

masyarakat  kompleks yang melaksanakan demokrasi secara penuh., 

dimana kekuasaan tertinggi dalam masyarakat dinamakan kedaulatan 

yang dijalankan oleh sekelompok orang yang dinamakan rulling class. 

 

7.2.2  Unsur-Unsur Saluran Kekuasaan 

 Dewasa ini, penggunaan kekuasaan dalam sekelompok 

masyarakat sudah banyak mengalami pergeseran karena adaanya 

alatperhubungan yang semakin modern. Akan tetapi, padadasarnya 



 

 

unsur-unsur kekuasaan dalam interaksi sosial maih memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1. Rasa takut 

2. Rasa cinta 

3. Kepercayaan 

4. Pemujaan 

 Rasa Takut merupakan gejala umum dalam masyarakat, akan 

tetapi dapat menimbulkan kepatuhan pada segala perintah atau instruksi 

dari penguasa untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang 

akan menimpa dirinya apabila ia tidak mematuhi perintah atau instruksi 

dari yang menginginkannya. Jadi rasa takut merupakan perasaan negatif, 

karena seseorang tunduk pada kemauan orang lain (penguasa) dalam 

keadaan terpaksa. Hal ini akan melahirkan sistem kekuasaan yang 

bersifat otoriter. 

 Rasa cinta merupakan gejala umum juga dalam 

kehidupanmasyarakat. Masyarakat yang berada di bawah kekuasaan 

seseorang yang berkuasa dengan bijaksana akan bertindak mengikuti 

instruksi atau perintahnya dengan kerelaan, sehinga akan menyenangkan 

kedua belah pihak. Jadi perasaan cinta merupakan perasaan positif, 

karena seseorang tunduk pada kemauan orang lain berdasarkan 

kerelaan. Sistem kekuasaan ini melahirkan kehidupan masyarakat yang 

bai dan teratur. 

 Kepercayaan merupakan unsur yang penting dalam kekuasaan, 

karena melalui kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan maka 

sistem kekuasaan akan menjadi langgeng atau brlangsung lama. 

 Pemujaan dalam kekuasaan menyebabkan pemegang kekuasaan 

berada pada proses yang diuntungkan, karena masyarakat telah 

mengangkatnya sebagai suatu simbol. Hanya saja, ada kecenderungan 

dengan adanya pemujaan maka segala tindakan pemegang kekuasaaan 

harus selalu dibenarkan. 

 Pada dasarnya, keempat unsur kekuasaan di atas merupakan 

sarana yang digunakan oleh peguasa dalam menjalankan kekuasaannya. 



 

 

Kekuasaan dapat diterapkan secara langsung apabila masyarakatnya 

masih hidup sederhana karena warganya belum mengenal perbedaan 

yang banyak dan mereka sudah saling kenal. Lainnya halnya dengan 

masyarakat yang sudah kompleks, perlu adanya suatu sarana sehingga 

hubungan penguasa dan warga dijalankan secara tidak langsung. 

  Sarana-sarana keuasaan yang diperlukan dalam menjalankan 

kekuasaan dalam masyarakat yang sudah kompleks antara lain : 

1. Militer. 

2. Ekonomi. 

3. Politik. 

4. Tradisional. 

5. Ideologi. 

 

7.2.3  Bentuk-Bentuk Lapisan Kekuasaan 

 Apabila kuasaan diartikan suatu sistem lapisan bertingkat, maka 

ada pola umum sistem lapisan kekuasaan atau piramida kekuasaan 

(Soerjono,2003), Yaitu: 

1.  Sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisah yang tegas dan kaku, 

terdapat pada masyarakat berkasta. 

2.  Sistem lapisan masih mempunyai garis pemisah yang tegas, terdapat 

dalam masyarakat oligarkis. 

3. Sistem lapsan yang menunjukkan kenyataan akan adanya garis 

pemisah antara lapisan yang sifatnya mobil, terdapat pada masyarakat 

yang demokratis. 

 Pada dasarnya, bentuk kekuasaan sesuai dengan pola kehidupan 

masyarakat. Dalam suatu masyarakat yang telah terintegrasi, biasanya 

mempunyai tata tertib sosial yang dijalankan oleh penguasa dan 

masyarakat mengakui adanya lapisan penguasa. Pada saat terjadi 

desintegrasi, maka akan terjadi kegoncangan kekuasaan karena lapisan 

penguasa mengalami kehancuran dan masyarakat belum dapat 

menemukan tata tertib sosial yang baru. Hal ini terjadi pada saat 

masyarakat sedang mengalami perubahan sosial. 



 

 

7.3 Wewenang 

7.3.1 Pengertian Wewenang 

Wewenang adalah adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam 

suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaankebijaksaan, 

menentukan keputusan mengenai persoalan penting, dan untuk 

menyelesaikan pertentangan-pertentangan (soerjono,2003). 

Perbedaan antara kekuasaan dengan wewenang adalah bahwa 

setiap kemampuan untuk mempengaruhi fihak lain dinamakan kekuasaan, 

sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau 

sekelompok orang dengan mendapat pengakuan dari masyarakat ( Selo 

Seomardjan, 1964). Pada dasarnya wewenang memerlukan pengakuan 

dari masyarakat, maka dalam masyarakat pedesaan wewenang belum 

belum terbatas, karena kekuasaan biasanya terpusat pada pemegang 

kekuasaan. Lain halnya dalam masyarakat yang sudah kompleks dan 

sudah mengenal pembagian tugas secara terperinci, maka wewenangpun 

terbatas pada hal-hal tertentu, waktu, dan cara menggunakan kekuasaan. 

Wewenang hanya efektif apabila didukung dengan kekuasaan yang nyata. 

Untuk itu, agar dapat digunakan secara efektif, maka kekuasaan dan 

wewenang memerlukan hubungan antara mereka yang memegang 

kekuasaan dan mereka yang dikuasai. 

 

7.3.2  Bentuk-Bentuk Wewenang 

 Kekuasaan harus mendapat pengakuan  dan pengesahan dari 

masyarakat agar menjadi wewenang. Perkembangan suatu wewenang 

terletak pada arah serta tujuannya untuk sebanyak mungkin memenuhi 

bentuk yang diidam-idamkan masyarakat. Bentuk wewenang adalah 

sebagai berikut: 

1. Wewenang kharismatik. 

2. Wewenang Tradisional. 

3. Wewenang rasional atau legal. 

 Wewenang kharismatik merupakan wewenang yang didasarkan 

pada kharisma, yaitu kemampuan khusus (pulung atau wahyu dalam 



 

 

masyarakat Jawa) yang ada pada diri seseorang. Orang-orang sekitarnya 

mengakui akan adanya kemampuan tersebut atas dasar kepercayaan dan 

pemujaan, karena mereka menganggap sumber kemampuan tersebut 

adalah sesuatu yang berada di atas kekuasaan dan kemampuan manusia 

umumnya. Dasar wewenang kharismatik akan semakin meningkat sesuai 

dengan kecakapan individu yang memiliki wewenang kaharismatik untuk 

membuktikan manfaatnya bagi masyarakat, dan pengikut-pengikutnya. 

Wewenang tersebut dapat berkurang atau bahkan hilang apabila 

pemegang wewenang kharismatik membuat suatu kesalahan yang dapat 

menghilangkan kepercayaan dan pemujaan dari masyarakat 

pendukungnya. 

 Wewenang tradisional dimiliki oleh seseorang atau sekelompok 

orang bukan karena mereka mempunyai kemampuan-kemampuan khusus 

seperti dalam kharismatik, akan tetapi karena orang atau sekelompok 

orang tersebut mempunyai wewenang dan kekuasan yang telah 

melembaga atas dasar norma-norma dan nilai nilai yang berlaku dan 

bahkan menjiwai masyarakat. Pada masyarakat dimana pemegang 

kekuasaan mempunyai wewenang tradisional tidak ada pembatasan yang 

tegas antara wewenang dan kemampuan-kemampuan pribadi seseorang. 

Wewenang tradisional diwariskan secara turun temurun. Ciri-ciri utama 

wewenang tradisional adalah: 

1.  Adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang 

mempunyai wewenang, serta orang-orang lain dalam masyarakat. 

2. Adanya wewenang yang lebih tinggi daripada kedudukan seseorang 

yang hadir secara pribadi. 

3.  Selama tak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisional, 

orang-orang dapat bertindak secara bebas. 

 Wewenang rasional atau legal adalah wewenang yang bersandar 

pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum disini 

diartikan sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui dan ditatati bersama, 

dan bahkan telah diperkuat oleh negara. 



 

 

 Pada dasarnya ketiga bentuk wewenang di atas ada dalam pola 

kehidpan masyarakat, walaupun dalam kenyataannya hanya ada salah 

satu bentuk yang menonjol. Dewasa ini, dengan meluasnya sistem 

demokrasi, maka kekuasaan dan wewenang tradisional pengaruhnya 

semakin berkurang. Disisi lain, dalam masyarakat yang sedang 

mengalami perubahan secara epat mendalam dan luas kekuasaan 

kharismatik akan muncul dan mendapat kesempatan yang luas untuk 

tampil, karena kadang-kadang masyarakat sudah tidak terlalu menghargai 

tradisi, karena norma dan nilai yang tradisional sudah tidak dapat dipakai 

secara tegas dalam masa perubahan perubahan oleh anggota 

masayarakatnya. Untuk itu, sekelompok masyarakat dengan sukarela 

mengikuti pemegang kekuasaan yang mempunyai kecakapan pribadi 

(kharismatik), seperti Bangsa Indonesia yang menganggap pemimpin 

pergerakkan di Indonesia sebagai pemimpin rakyat pada saat jaman 

pergerakan nasional. 

 

7. 4  Kepemimpinan  

7.4.1  Pengertian Kepemimpinan 

Apabila kekuasaan diberikan pada seseorang, maka orang tersebut 

dinyatakan sebagai pemimpin, adapun cara memimpinnya adalah 

kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai sebai kemampuan 

seseorang untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain yaitu 

anggotanya dan pengikutnya dapat berperilaku sesuai dengan yang 

dikehendakinya (Soerjono,2003) 

Pada dasarnya dimensi kepemimpinan mengandung dua pengertian, yaitu 

kepemimpinan sebagai proses sosial dan kepemimpinan sebagai 

kedudukan. Kepemimpinan sebagai proses sosial, yaitu meliputi segala 

tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan yang menyebabkan 

gerak dari anggotanya. Kepemimpinan sebagai kedudukan  merupakan 

suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki 

oleh seseorang atau suatu badan. 

 



 

 

7.4.1 Sifat Kepemimpinan 

Dalam kehidupan masyarakat ada yang mengikut instruksi dari 

pemegang kekuasaan dengan perasaan takut dan ada juga yang dengan 

sukarela mengerjakan keinginan pemegang kekuasaan. Dalam hal ini 

tergantung dari sifat kepemimpinan dari pemegang kekuasaan. Adapun 

sifat kepemimpinan dalam sosiologi adalah: 

1. Bersifat resmi. 

2. Tidak resmi. 

 Kepemimpinan yang bersifat resmi atau formal adalah 

kepemimpinan yang tersimpul dalam suatu jabatan. Adapun 

kepemimpinan yang bersifat tidak resmi adalah kepemimpinan yang diakui 

masyarakat karena kemampuannya. 

 Sifat-sifat kepemiminan dalam setiap masyarakat tidak sama, 

bergantung pada nilai serta norma yang dianut oleh masyarakat. 

Munculnya seorang pemimpin merupakan proses dinamis yang sesuai 

dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan harapan dapat 

membawa anggotanya ketingkat kehidupan yang lebih baik. 

 Bangsa Indonesia menginginkan sifat para pemimpin memiliki 

norma-norma yang sesuai dengan ajaran tradisi Indonsia, yaitu pemimpin 

harus memiliki jiwa: 

1. Tut wuri handayani ( dari belakang memberi pengaruh). 

2. Ing madya mangun karsa ( ditengah-tengah membangun semangat). 

3. Ing ngarsa sing tuloda ( dari belakang memberi pengaruh). 

 Secara umum kepemimpinan ada yang bersifat otoriter, demokrasi, 

dan bebas. Otoriter lebih bersifat pada kekuasaan tradisional dengan 

sistem lapisan masyarakat yang masih mempunyai garis pemisah secara 

tegas. Demokrasi, dimana pemimpim lebih bersifat rasional atau legal 

dengan sistem lapisan masyarakat yang sifatnya mobil, dimana pemimpin 

dapat ikut aktif berperan serta dalam kegiatan-kegiatan. Adapun bebas 

maksudnya pemimpin menjalankan perannya secara pasif, penentuan 

tujuan sepeuhnya ada ditangan kelompok, pemimpin berperan sebagai 

katalisator, hanya dapat berjalan dinegara yang sudah demokratis sekali. 


