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ABSTRAK 

Judul penelitian ini adalah “PERAN DINAS PEMUDA DAN 

OLAHRAGA DALAM MENCIPTAKAN KEPEMIMPINAN BERDASARKAN  

PERATURAN MENTERI NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG 

PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA DI KOTA PEKANBARU” 

Sistem pengkaderan bagi anggota forum kepemimpinan pemuda juga 

merupakan suatu permasalahan yang harus diketahui oleh masyarakat luas. 

Dukungan dari pemerintah berupa pembinaan pemuda sangat membantu 

pengembangan kepemimpinan pemuda ini. Oleh karena itu diperlukannya peran 

serta pejabat yang berwenang mengenai Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2013 

Tentang Pengembangan Kepemiminan Pemuda yang berada di bawah nauangan 

Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Kota Pekanbaru. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran dinas pemuda dan 

olahraga dalam menciptakan kepemimpinan berdasarkan  Peraturan Menteri 

Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di kota 

pekanbaru, dan apa faktor-faktor penghambat yang ditemui Pemerintah Kota 

Pekanbaru dalam menciptakan kepemimpinan berdasarkan  Peraturan Menteri 

Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di kota 

pekanbaru. 

Dalam melakukan penelitian perlu adanya metode-metode yang digunakan 

untuk menjelaskan tentang cara penyelesaian masalah, sehingga permasalahan 

tersebut dapat diselesaikan. Maka dari itu, Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yakni jenis penelitian yang 

objeknya langsung dari lapangan. Penelitian dilakukan pada dinas pemuda dan 

olahraga kota pekanbaru untuk memperoleh data-data dengan cara wawancara 

secara langsung serta telaah pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa peran Dinas Pemuda dan 

Olahraga dalam menciptakan kepemimpinan berdasarkan  Peraturan Menteri 

Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di Kota 

Pekanbaru, dilihat dari bentuk pengembangan kepemimpinan pemuda, kurikulum 

pendidikan kepemimpinan pemuda, pengkaderan kepemimpinan pemuda, 

pembimbingan dan pendampingan kepemimpinan pemuda, serta peran pemerintah 

daerah dalam pengembangan kepemimpinan pemuda memang belum dapat 

dilaksanakan secara maksimal, karena dari beberapa kategori pengembangan 

kepemimpinan pemuda tersebut belum terlihat secara jelas lembaganya, sistem 

pendidikan kepemimpinan tersebut, serta pihak-pihak yang terlibat dalam 

pengembangan kepemimpinan pemuda di Kota Pekanbaru juga belum terlihat 

sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 

2013.  

Faktor penghambat yang ditemui oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam 

menciptakan kepemimpinan berdasarkan  Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 

2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di Kota Pekanbaru, antara 

lain adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan 
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kepemimpinan pemuda di Kota Pekanbaru, demikian juga halnya dengan masih 

kurangnya peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan 

pemuda, kemitraan atau kerjasama dengan instansi lain dalam rangka 

pengembangan kepemimpinan pemuda yang masih kurang, serta belum 

tersedianya dana yang cukup untuk melakukan pengembangan kepemimpinan 

pemuda di Kota Pekanbaru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemuda ialah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memasuki periode 

penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 

30 (tiga puluh) tahun. Di zaman sekarang, pemuda selalu dikaitkan dengan 

masalah nilai. Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, 

pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, sampai dengan pergerakan mahasiswa 

pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa 

reformasi. Hal ini membuktikan bahwa pemuda mampu berperan aktif sebagai 

garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan 

bangsa. 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk 

mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemuda mempunyai peran penting 

sebagai salah satu penentu dan subjek bagi tercapainya tujuan nasional. 

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencatat peran penting 

pemuda yang dimulai dari pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah 

Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan 

pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, sampai dengan pergerakan 
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mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia 

memasuki masa reformasi. Hal ini membuktikan bahwa pemuda mampu 

berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan, 

dan pembangunan bangsa. 

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, 

kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, 

karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. 

Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi 

pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai 

dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang 

Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, 

partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian. Guna memenuhi 

harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan pembangunan nasional 

kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan untuk 

mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, 

mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing. 

Di dalam masyarakat, pemuda dianggap sebagai suatu identitas yang 

potensial dan penuh harapan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan 

dapat lebih memajukan bangsa di kemudian hari. Pemuda memiliki beberapa 

kedudukan dalam pertanggungjawabannya atas tatanan masyarakat. Antara 

lain: 

https://www.jogloabang.com/pustaka/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-dalam-satu-naskah
https://www.jogloabang.com/pustaka/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-dalam-satu-naskah
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1. Kemurnian idealisme pemuda 

2. Keberanian dan keterbukaan pemuda dalam menyerap nilai-nilai dan 

gagasan-gagasan yang baru 

3. Semangat pengabdiannya 

4. Spontanitas dan dinamikanya  

5. Inovasi dan kreativitas pemuda  

6. Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru  

7. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan 

kepribadiannya yang mandiri. 

Pada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia 

Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda pasal 4, 

menyebutkan bahwa pengembangan kepemimpinan pemuda dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, yaitu:  

1. Pendidikan 

2. Pelatihan 

3. Pengaderan 

4. Pembimbingan 

5. Pendampingan  

6. Forum Kepemimpinan pemuda.  

Sekarang ini, yang menjadi permasalahan dalam suatu pengembangan 

kepemimpinan pemuda adalah menentukan kriteria pemuda yang dapat 

dijadikan sebagai pemimpin dalam organisasi kepemimpinan pemuda tersebut. 

Tidak mudah seseorang menjadi ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi 
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kepemudaan tersebut. Sebagai ketua, pemuda harus memiliki jiwa 

kepemimpinan dalam menangani organisasi agar tujuan dari organisasi tersebut 

dapat tercapai melalui peran pemuda dalam berbagai sektor. Oleh karena itu, 

pemuda harus memahami perilaku individu dalam organisasi dan memahami 

tentang teori dan teknik kepemimpinan. Seorang ketua atau pemimpin bisa jadi 

usianya tidak termasuk dalam rentang usia pemuda sebagaimana diatur dalam 

pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia 

Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda. 

Namun dalam faktanya belum dapat dikatakan menjadi seorang pemimpin 

yang baik, dikarenakan masih banyak terdapat yang namanya KKN, belum 

mengerti teori dan teknik kepemimpinan yang baik, dan juga ada pemimpin 

yang melakukan pelanggaran serta belum terbentuk kriteria pemuda yang dapat 

dijadikan pemimpin di organisasi tersebut. 

Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda yang dijalankan oleh 

Pemerintah Daerah merujuk pada pedoman yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 menetapkan kebijakan daerah 

dengan dasar pertimbangan karakteristik setiap daerah. melalui Pasal 31 dapat 

dipahami bahwa, plaksanaan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan 

pemuda dengan pihak terkait dilaksanakan dibawah koordinasi Pemerintah 

Daerah yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.  

Pengembangan kepemimpinan pemuda salah satunya diaplikasikan 

melalui waddah organisasi kepemudaan. Sebagaimana diketahui bahwa 

organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. 
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Menurut Pasal 33 organisasi Kepemudaan dituntut untuk berperan aktif dalam 

pengembangan kepemimpinan pemuda untuk kepentingan masyarakat, bangsa 

dan negara.  

Peran pemuda dalam membangun bangsa akan menjadi prioritas utama. 

Sebab, kedepannya bangsa ini akan disibukkan dengan rekayasa sosial yang 

didalamnya membutuhkan keampuhan dan kehebatan para pemuda Indonesia 

untuk menghadapinya. Kehebatan tekhnologi, informasi dan perkembangan 

ekonomi akan menjadi bagian yang teramat penting bagi pembenahan pemuda 

kedepannya agar siap menghadapi semua permasalahan bangsa. Nilai 

harmonisasi bangsa akan terjaga dengan baik jika dikelola oleh pemuda yang 

cerdas dan terdidik oleh bangsanya sendiri. Pluralisme yang ada di Indonesia 

bisa menjadi salah satu identitas tersendiri dalam melahirkan nilai-nilai 

persatuan.  

Namun sejalan dengan itu, dalam era milenial seperti sekarang pemuda 

dihadapkan dalam berbagai tantangan dan permasalahan yang harus disediakan 

alternatif penyelesaiannya. Beberapa contoh persoalan yang dihadapi pemuda 

seperti perilaku dan sikap yang menyimpang seperti terjebak kasus narkoba, 

tawuran, perkelahian, hedonisme, gerakan fundamentalisme agama, seks bebas, 

dan berbagai macam perilaku menyimpang lainnya. Selain persoalan-persoalan 

tersebut masih terdapat beberapa ancaman seperti masuknya idiologi asing 

yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, pola pemikiran liberal 

dan kapitalis, dan menurunnya semangat patriotisme terhadap bangsa dan 

Negara dan banyak hal lainnya.  
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Pemuda adalah ujung tombak dan tulang punggung bagi keberlanjutan 

masa depan bangsa Indonesia. Suatu bangsa yang besar dan dapat bertahan 

secara berkelanjutan karena ada pemuda yang menggerakkan perubahan dan 

melakukan tindakan yang positif dan kreatif untuk kemajuan bangsa. Ironisnya, 

banyak pemuda mulai terjebak dalam berbagai kegiatan yang kontra produktif 

dan kurang memiliki kualitas dan daya saing untuk memajukan bangsa. Salah 

satu kontribusi terkait dengan problematika bangsa juga disebabkan oleh 

perilaku pemuda dan generasi muda yang tidak bertanggung jawab. 

Ketidakpedulian terhadap lingkungan di sekitar, kurang memahami makna 

toleransi dan keberagaman, cenderung eklusif telah membawa generasi muda 

jatuh dalam persoalan dan problematika remaja masa kini. Untuk itu, 

penguatan materi dan orientasi terhadap wawasan pemuda terhadap situasi 

bangsa dan perkembangan kepemudaan sekarang ini perlu dilakukan demi 

memberikan stimulus untuk memiliki daya kritis dan nalar yang baik terhadap 

posisi dan eksistensi pemuda ke depan
1
. 

Untuk menghadapi persoalan tersebut, potensi besar yang ada pada 

kelompok pemuda perlu dikembangkan dalam kerangka hukum nasional dan 

daerah. Pengembangan tersebut diantaranya dilaksanakan melalui 

pembangunan kepemudaan sebagaimana yang diamanatkan melalui UU No. 40 

Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Di samping itu UU No. 23 Tahun 2014 

sebagai pedoman pelaksanaan Pemerintahan Daerah sendiri juga kembali 

menegaskan bahwa urusan yang berkaitan dengan kepemudaan telah menjadi 

                                                             
1
 Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta:Cipta 

Karya,2004), h.17 
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urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing 

pemerintahan daerah bersamaan dengan urusan dalam bidang olah raga. 

Melanjutkan hal di atas, banyak pemuda di kota Pekanbaru mulai 

terjebak dalam berbagai kegiatan yang kontraproduktif dan kurang memiliki 

kualitas dan daya saing untuk memajukan bangsa. Sejalan dengan itu, 

kepekaan pemuda terhadap lingkungan sekitar juga semakin menurun, kurang 

memahami makna toleransi dan keberagaman, cenderung ekslusif telah 

membawa generasi muda jatuh dalam persoalan dan problematika generasi 

muda masa kini. Tidak hanya itu, perilaku dan sikap yang menyimpang seperti 

terjebak kasus narkoba, tawuran, perkelahian, hedonisme, gerakan 

fundamentalisme agama, seks bebas, dan berbagai macam perilaku 

menyimpang lainnya.  

Terlepas dari semua itu, saatnya sekarang pemuda kota Pekanbaru harus 

kembali pada peran dan tanggungjawab yang sebenarnya. Pemuda di kota 

Pekanbaru harus mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan 

dan persoalan ke depan yang jauh lebih berat lagi. Pemuda harus miliki bekal 

sebagai diantaranya, Pertama, harus memiliki pendidikan dan mampu 

mengembangkan ilmu pengetahuan tepat guna. Kedua, pemuda kota Pekanbaru 

harus mampu membangun jaringan kepumudaan yang solit dan kokoh. Ketiga, 

proaktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, bisa menggambil posisi 

dalam menjalankan pembangunan, perjuangan politik, serta penegak hukum. 

Keempat, harus mampu berdiri dengan kekuatan pemuda sendiri, dengan 
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membuka lapangan pekerjaan yang produk-produknya kreatif, dengan 

memanfaatkan sumber daya alam yang ada. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. 

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi 

luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan 

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Rapublik Indonesia. Daerah memiliki kewenangan membuat 

kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta 

prakasa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan 

kesejahteraan rakyat.  

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan 

tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang–undangan yang lebih 

tinggi dapat menerapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam 

Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan daerah lainnya. 

Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan 

daerah lainnya. 
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Sistem pengaderan bagi anggota forum kepemimpinan pemuda juga 

merupakan suatu permasalahan yang harus diketahui oleh masyarakat luas. 

Dukungan dari negara berupa pembinaan pemuda sangat membantu 

pengembangan kepemimpinan pemuda ini. Oleh karena itu diperlukannya 

peran serta pejabat yang berwenang mengenai Peraturan Menteri Nomor 59 

Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemiminan Pemuda yang berada di 

bawah nauangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga. 

Dalam rangka pengembangan kepemimpinan pemuda berdasarkan 

Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengembangan 

Kepemiminan Pemuda dan berdasarkan latar belakang masalah diatas tersebut 

adalah alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN 

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENCIPTAKAN 

KEPEMIMPINAN BERDASARKAN  PERATURAN MENTERI 

NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN 

KEPEMIMPINAN PEMUDA DI KOTA PEKANBARU” 

 

B. Batasan Masalah 

Studi ini ingin mengevaluasi sejauh mana peran dinas pemuda dan 

olahraga dalam menciptakan kepemimpinan berdasarkan  Peraturan Menteri 

Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Di 

Kota Pekanbaru. Selama ini evaluasi yang dilakukan tidak pernah berdasarkan 

hasil dari pengelolaan tugas dan wewenang dinas pemuda dan olahraga dalam 

menciptakan kepemimpinan. Studi ini memilih wilayah hukum Kota 

Pekanbaru yang dimana peran dinas pemuda dan olahraga dalam menciptakan 
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kepemimpinan tidak berjalan dengan semestinya. dinas pemuda dan olahraga 

kota pekanbaru dianggap memiliki peranan yang lebih banyak dan 

kemungkinan memiliki permasalahan yang lebih kompleks dalam menciptakan 

kepemimpinan berdasarkan  Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2013 Tentang 

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Di Kota Pekanbaru. Tuntutan akan 

terselenggaranya suatu kinerja tugas dan wewenang dinas pemuda dan 

olahraga kota pekanbaru yang baik kepada pemuda merupakan kecenderungan 

yang sangat diharapkan oleh masyarakat dan generasi muda. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah peran dinas pemuda dan olahraga dalam menciptakan 

kepemimpinan berdasarkan  Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2013 

Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di kota pekanbaru? 

2. Apa faktor-faktor penghambat yang ditemui Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kota Pekanbaru dalam menciptakan kepemimpinan berdasarkan  Peraturan 

Menteri Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan 

Pemuda di kota pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdsarkan hasil perumusan masalah diatas maka penelitian ini 

dilakukan untuk mengevaluasi: 
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a. Untuk mengetahui peran dinas pemuda dan olahraga dalam menciptakan 

kepemimpinan berdasarkan  Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2013 

Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di kota pekanbaru 

b. Untuk mengetahui fakto-faktor penghambat peran dinas pemuda dan 

olahraga dalam menciptakan kepemimpinan berdasarkan  Peraturan 

Menteri Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan 

Pemuda di kota pekanbaru 

2. Manfaat Penelitian 

Pelaksanaan kegiatan penelitian tentang peran dinas pemuda dan 

olahraga dalam menciptakan kepemimpinan berdasarkan  Peraturan Menteri 

Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di 

kota pekanbaru dimaksudkan untuk: 

a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum terutama 

Hukum Tata Negara dan dijadikan sebagai pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

b. Manfaat secara akademik penelitian ini dapat membuka wawasan dan 

memberikan pengalaman penulis untuk mengetahui peran dinas pemuda 

dan olahraga dalam menciptakan kepemimpinan. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam melakukan penelitian perlu adanya metode-metode yang 

digunakan untuk menjelaskan tentang cara penyelesaian masalah, sehingga 

permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Maka dari itu, Jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis 

yakni jenis penelitian yang objeknya langsung dari lapangan. Penelitian 

dilakukan pada dinas pemuda dan olahraga kota pekanbaru untuk 

memperoleh data-data dengan cara wawancara secara langsung serta telaah 

pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah di Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Adapun alasan memilih lokasi 

penelitian ini adalah karena belum terlihatnya peran Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kota Pekanbaru dalam  melakukan pembinaan terhadap pemuda 

dan membentuk jiwa kepemimpinan bagi pemuda di Kota Pekanbaru 

sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 

2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama dan yang menjadi objek 

penelitian ini adalah peran dinas pemuda dan olahraga dalam menciptakan 
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kepemimpinan berdasarkan  Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2013 

Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di kota pekanbaru.
2
 

Subjek dalam penelitian ini adalah  Kepala Dinas Pemuda dan 

olahraga Kota Pekanbaru, satu orang Subbag Dinas Pemuda dan olahraga 

Kota Pekanbaru, dan beberapa orang pemuda yang ada di Kota Pekanbaru. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan 

dengan wawancara, dalam hal ini kepada dinas pemuda dan olahraga 

kota pekanbaru. Untuk memeperoleh data yang jelas dan sesuai dengan 

masalah penelitian, maka peneliti mendatangi lokasi penelitian untuk 

memperoleh data dari situasi lapangan. 

Data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung diamati dan 

dicatat secara langsung, seperti wawancara,observasi, dan dokumentasi. 

b. Data Sekunder 

Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-

bahan hukum peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan menganalisa 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dinas pemuda dan 

olahraga kota pekanbaru. 

 

 

                                                             
2
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja 

GrafindoPersada, 2010), h. 95. 
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5. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek yang 

mempunyaiciri-ciri yang sama dan yang menjadi objek penelitian ini adalah 

peran dinas pemuda dan olahraga dalam menciptakan kepemimpinan 

berdasarkan  Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2013 Tentang 

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di kota pekanbaru.
3
 Sedangkan 

sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel adalah himpunan bagian 

atau sebagian dari populasi yang diambil dan dipergunakan untuk 

menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi.
4
 

Adapun populasi dan sampel dalam penelitian atau yang menjadi 

subjek dalam penelitian ini adalah satu orang kepala Dinas Pemuda dan 

olahraga Kota Pekanbaru, Subbag Dinas Pemuda dan olahraga Kota 

Pekanbaru, dan beberapa orang pemuda yang ada di Kota Pekanbaru. 

Alasan memilih instansi instansi tersebut adalah berkaitan langsung dengan 

kepemudaan yang akan penulis teliti. 

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah Purposive 

Sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau 

penelitian subyektif dari penelitian. 

6. Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan atau dipakai dalam 

melakukan penelitian ini adalah : 

                                                             
3
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2010), h. 95. 

4
 Moh. Nazir, Metode penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) h.271. 
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a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan serta pencatatan secara sistematis 

yang ditunjukan dalam rangka penelitian untuk mendapatkan data. 

Pengamatan dilakukan di dinas pemuda dan olahraga kota 

pekanbaruyang berkaitan dengan penelitian ini. 

Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan melihat 

dan mengamati secara lansung peristiwa atau kejadian melalui cara yang 

sitematik. , Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap 

arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat 

merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian 

sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi 

sumber data bagi penelitian. Pada penelitian ini peneliti melaksanakan 

(participant Observation) pengamatan berperan serta yaitu dengan cara 

melibatkan diri menjadi bagian lingkungan sosial sebagai peneliti 

sekaligus inchage/bertugas. 

b. Wawancara 

Wawancara atau interview yaitu proses tanya jawab secara lisan 

dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Teknik wawancara 

yang dipakai adalah bersifat bebas terpimpin yaitu wawancara yang 

dilakukan dengan menggunakan interview guide yaitu berupa catatan 

mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan
5
. 

 

                                                             
5
 Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia,1982), h.71 
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7. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan dengan menggunakan uraian kalimat yang jelas. 

Teknik analisisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama 

penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul
6
. 

a. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan 

kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif 

(berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

b. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis 

data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat 

digunakan untuk mengambil tindakan. Pengertian analisis data 

kualitatif adalah proses analisis kualitatif yang mendasarkan pada adanya 

hubungan semantis antar variabel yang sedang diteliti. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif yang menggunakan pola deskriptif analisis. Yaitu data yang 

diperoleh dari responden, baik berupa lisan maupun tulisan dan prilaku 

                                                             
6
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. Ke-3, (Jakarta: UI Press,1986), 

h.32. 
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yang nyata yang dipelajari secara utuh. Yang mana bertujuan untuk 

memahami apa yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisikan uraian tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

Dalam bab ini penulis menjabarkan tentang tinjauan lokasi penelitian, 

yakni frofil Kota Pekanbaru, dan profil Dinas Pemuda dan Olahraga Kota 

Pekanbaru. 

BAB III KONSEP TEORITIS 

Berisikan teori-teori sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan 

dalam penelitian ini, yakni yang berhubungan dengan pemerintahan daerah 

sebagai daerah otonom, pembangunan daerah, peraturanan perundang-

undangan, dan konsep kepemimpinan,   

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN  

Dalam bab ini penulis membahas tentang peran Dinas Pemuda dan 

Olahraga dalam menciptakan kepemimpinan berdasarkan Peraturan Menteri 

Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di 

Kota Pekanbaru, dan faktor penghambat yang ditemui oleh Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kota Pekanbaru dalam pengembangan kepemimpinan berdasarkan 



 

 

 
 

18 

Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengembangan 

Kepemimpinan Pemuda. 

BAB V PENUTUP 

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, dalam 

bab ini disampaikan kesimpulan dari hasil analisis pembahasan terhadap 

beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Disamping 

itu juga disampaikan beberapa saran yang bersifat konkrit dan praktis 

menyangkut aspek pengembangan kepemimpnan pemuda di Kota Pekanbaru. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada 

saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya 

sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan 

Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun 

Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki 

tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan 

Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. 

Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau 

membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan 

Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. 

Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di 

Senapelan tetapi tidak berkembang.   Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian 

dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu 

disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 

H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku 

(Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti 

namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir 

Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai 

populer sebutan "Pekan Baharu", yang dalam bahasa sehari-hari disebut 

PEKANBARU. 
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 Penduduk Kota Pekanbaru besifat hetrogen dengan latar belakang etnis, 

adat  istadat,  agama, pendidikan, pekerjaan  serta sosial budaya  yang berbeda. 

Dari segi etnis, Kota Pekanbaru terdiri dari penduduk multi etnis. Kota ini dihuni 

oleh etnis Melayu, Minang, Batak, Jawa, Banjar,  Bugis dan cina serta kelompok 

etnis lainnya yang jumlahnya tidak terlalu besar. Namun demikian etnis Melayu 

merupakan jumlah terbesar dan secara kebudayaan  dominan. Hal ini karena  

kelompok etnis Melayu  merupakan etnis asli daerah Riau, sedangkan kelompok 

etnis lainnya merupakan  imigran yang datang dari  berbagai daerah di Indonesia.
7
 

Heterogenitas penduduk cukup mewarnai kehidupan  sosial penduduk 

Kota Pekanbaru. Interaksi antar  kelompok etnis yang berbeda pada hakekatnya 

relatif punya jarak sosial tertentu. Namun demikian, struktur sosialnya di dukung 

oleh norma-norma agama dan adat. Meski kedua norma tersebut mempunyai 

kekuatan yang berbeda dalam mengikat anggota masyarakatnya, norma agama, 

terutama norma agama Islam yang banyak dianut oleh anggota masyarakat cukup 

dapat mempertautkan jarak sosial karena perbedaan etnis tersebut. 

Stratifikasi masyarakat Kota Pekanbaru pada dasarnya bersifat terbuka, 

dimana semua mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki suatu posisi 

atau struktur sosial yang lebih tinggi. Biasanya Strafikasi ditentukan oleh sesuatu 

yang dihargai. Keadaan seperti ini  dapat dimengerti karena heterogenitas 

penduduknya baik dari aspek latar belakang pendidikan, etnis, pekerjaan, usaha 

dan jasa yang dilakukannya. 

                                                             
7
Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, Pekanbaru Dalam Angka, 2012, h.63  
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Dalam masyarakat Kota Pekanbaru sekurang-kurangnya ada tiga bentuk 

pelapisan yang muncul kepermukaan yaitu berdasarkan tingkat ekonomi, 

pendidikan dan jabatan yang diduduki seseorang. Dari ketiga lapisan itu, terlihat 

aspek ekonomi mendapat tempat yang ketika melihat Kota Pekanbaru sebagai 

Kota Minyak dan perdagangan yang sedang  mengeliat untuk memacu segala 

ketinggian  dalam bidang dunia Industrialisasi. 

Pekanbaru yang sedang bekerja keras untuk menjadi Kota Industri, 

perdagangan dan jasa. Tidak heran kalau ditemukan berbagai bangunan baru yang 

diperuntukan sebagai perkantoran, usaha retail lebih menonjol dibandingkan 

dengan dua aspek lainnya. Penilaian masyarakat yang demikian dapat dipahami 

dan hotel-hotel yang indah bak pencakar langit. Di samping itu berdiri pula, mall, 

fese food, Cafe sebagai tempat masyarakat berbelanja yang sudah bertebaran 

dibeberapa kawasan di Kota Pekanbaru. Namun demikian hal-hal di atas akan 

melahirkan berbagai masalah sosial yang akan menimbulkan kerawanan di dalam 

masyarakat yang baru saja mengalami krisis moneter. Semua itu membawa 

pengaruh di dalam kehidupan sosial.
8
 

Pada era reformasi membawa angin segar bagi masyarakat Riau pada 

umumnya dan Kota Pekanbaru khususnya. Era dimana masyarakat Riau mulai 

bisa bersuara atau menyuarakan keinginan dan aspirasinya. Melalui kelompok-

kelompok reformasi serta kalangan intelektual Riau, masyarakat Riau mulai 

menuntut  pembagian hasil kekayaan alamnya  atau pertimbangan keuangan 

antara pusat dan daerah, 10 % hasil minyak Riau untuk dapat dimanfaatkan  guna 

                                                             
8
Ibid.  
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pembangunan Riau. Sejak otonomi  daerah dilancarkan dan adanya perimbangan 

keuangan tersebut, denyut pembangunan mulai  dapat dirasakan, termasuk 

pembagunan Kota Pekanbaru sebagai  pusat Pemerintahan Provinsi Riau. 

Masyarakat Riau pada umumnya dan Pekanbaru khususnya bisa 

berbangga diri ketika pemerintah pusat  memberikan otonomi kepada 

pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang di jabarkan melalui 

Undang-Undang Nomor 22  Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. dan 

Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah telah mendatangkan berkah yang luar biasa bagi 

bumi lancang kuning, khususnya  bagi pemerintah Kabupaten Kota  yang ada di 

provinsi Riau. 

 

B. Gambaran Umum Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kota Pekanbaru 

Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota 

Pekanbaru mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyelenggaraan dan 

pembinaan Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru. 

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan petunjuk teknis dan 

petunjuk pelaksanaan pembinaan pemuda dan olahrga di Kota Pekanbaru. 

c. Mengkoordinasikan dan merumuskan pola pembinaan pemuda dan 

olahraga di Kota Pekanbaru. 



 

 

 
 

23 

d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan rencana, 

pengadaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga. 

e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit 

kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya. 

f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan hasil-

hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas. 

g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta pemberian petunjuk 

teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan. 

h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain 

atas petunjuk pimpinan. 

i. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas bidang. 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, bagian pemakaman tentunya 

bersinergi dengan bidang atau instansi terkait lainnya, dalam rangka untuk 

melakukan pembinaan pemuda dan olahraga di Kota Pekanbaru. Penataan dan 

pembinaan pemuda dan olahraga yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru 

melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. 

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Pemuda dan 

Olahraga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraan pembinaan pemuda dan olahraga di Kota Pekanbaru. 

b. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan petunjuk teknis dan 

petunjuk pelaksanaan penggunaan sarana dan prasarana olahraga. 
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c. Pemeliharaan dan penertiban penggunaan sarana olahraga. 

d. Pengadaan sarana olahraga di Kota Pekanbaru 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

Fungsi dari Bidang Pemuda dan Olahraga tersebut merupakan langkah-

langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam rangka mengatur 

dan menertibkan pemuda dan olahraga di Kota Pekanbaru, sehingga seluruh 

tempat sarana dan prasarana olahraga  yang ada di Kota Pekanbaru dikelola 

dengan baik agar terlihat rapi dan tidak mengganggu pembangunan di sekitarnya. 

Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota 

Pekanbaru terdiri dari: 

a. Pengawasan penggunaan sarana olahraga dan perlengkapan. 

b. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Sarana. 

c. Seksi Pengendalian Sarana. 

Seksi pengawasan penggunaan sarana olahraga menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: 

a. Penyusunan program kerja. 

b. Penyiapan sarana dan prasarana. 

c. Pengadaan perlengkapan dan peralatan olahraga. 

d. Pelayanan umum. 

e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya. 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Pemakaman, menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut: 
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a. Penyusunan program kerja. 

b. Pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban pemakaman. 

c. Pencatatan, pemanfaatan peralatan dan perlengkapan pemakaman. 

d. Pelayanan umum. 

e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya. 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

Sedangkan Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Sarana 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. Penyusunan program kerja. 

b. Pemantauan, pengawasan, dan pengendalian. 

c. Proses pemberian izin atau rekomendasi. 

d. Pengelolaan peralatan atau sarana. 

e. Pengawasan terhadap proses pengembangan kepemudaan. 

f. Pelayanan umum. 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya.
9
 

Dari beberapa seksi dan fungsinya masing-masing, maka terlihat bahwa 

Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru, 

terdiri dari beberapa seksi dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas penataan 

dan penertiban pemuda di Kota Pekanbaru. 

 

 

 

                                                             
9
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru, Tahun 2019  
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BAB III 

KONSEP TEORITIS 

 

A. Pemerintah Daerah Sebagai Daerah Otonom 

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah 

otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat  hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan 

daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang bersekala kota/kabupaten 

meliputi: 

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan; 

b. Perencanaan, pemanfatan dan pengawasan tata ruang; 

c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 

d. Pemyediaan sarana dan prasarana umum; 

e. Penanganan bidang kesehatan; 

f. Penyelenggaraan pendidikan; 

g. Penanggulangan masalah sosial; 

h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan; 
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i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; 

j. Pengendalian lingkungan hidup; 

k. Pelayanan pertahanan; 

l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil; 

m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan; 

n. Pelayanan administrasi penanaman modal; 

o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainya; 

p. Urusan wajib lainya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan.
10

 

Di dalam UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 

No.23 Tahun 2014 dan diubah lagi dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah 

penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang dasar Negara republik indonesia tahun 1945.
11

 

Untuk mewujudkan Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung 

kepada pemeritah daerah, yaitu  DPRD dan kepala daerah dan perangkat daerah 

serta masyarakatnya untuk bekerja keras, terampil, disiplin, dan berperilaku dan 

atau sesuai dengan nilai, norma, serta ketentuan peraturan perundangan yang 

                                                             
10

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

11
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 
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berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana/ pembiayaan yang 

terbatas secara efisien, efektif, dan professional.
12

 

Untuk mewujudkan good government dan clean government tersebut 

pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah yang dikenal istilah undang-undang otonomi daerah, dimana 

dengan adanya undang-undang ini diharapkan pemerintah tidak sentralistik di 

Jakarta tetapi juga adanya pelimpahan kewenangan dari pusat kedaerah yang kita 

sebut desentralisasi.
13

 

Undang-undang No.23 Tahun 2014 mengartikan pemerintah daerah 

sebagai kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan 

eksekutif daerah. Daerah otonom menurut undang-undang ini adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara Republik Indonesia. 
14

 

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dikatakan 

bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

                                                             
12

HAW. Widjaja,  Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU 

No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001) h. 23. 

13
Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 disebut desentralisasi adalah penyerahan 

wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dalam system Negara kesatuan republik Indonesia. 

14
 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
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Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pada sistem Pemerintahan Daerah terdapat pembagian dua kekuasaan, 

yaitu DPRD sebagai Badan Legislatif dan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah 

sebagai Eksekutif. Untuk mencegah terjadinya konflik antara kedua lembaga 

tersebut, perlu diatur suatu mekanisme yang mengatur hubungan saling 

mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain dalam hubungan 

kesetaraan melalui prinsip “checks and balance,” dalam Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 disebutkan bahwa DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah 

berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Dalam 

kedudukan seperti ini kedua lembaga itu saling mengawasi dan saling 

mengendalikan, dan tidak saling menjatuhkan, melainkan saling memelihara 

kerjasama yang baik, kecuali dalam sistem parlementer, di mana pemerintah dapat 

membubarkan parlemen, demikian pula parlemen dapat menjatuhkan pemerintah.  

DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam 

mewujudkan pemerintahan daerah yang berdayaguna dan berhasil guna, serta 

transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada 

masyarakat guna terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di 

daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah 

Badan Legislatif Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota. DPRD merupakan 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga 

pemerintahan daerah. DPRD adalah lembaga legislatif yang mempunyai hak 
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budget (hak untuk menetapkan anggaran sekaligus melakukan pengawasan 

pelaksanaan APBD).  

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD pada dasarnya merupakan 

hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Hal ini dapat 

dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. 

Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD 

adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk 

melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga 

antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling 

mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain 

dalam melaksanakan fungsi masing-masing.  

Legislasi atau pembentukan peraturan daerah merupakan proses 

perumusan kebijakan publik. Sehingga peraturan daerah yang dihasilkan dapat 

pula dilihat sebagai suatu bentuk formal dari suatu kebijakan publik. Sebagai 

suatu kebijakan publik, maka substansi dari peraturan daerah memuat ketentuan 

yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang terkait dengan materi yang 

diatur. Dalam hal ini, jelas peran yang dilakukan oleh anggota DPRD adalah 

merumuskan kebijakan publik. Melalui kebijakan tersebut, DPRD telah 

melakukan salah satu fungsi negara, yaitu mewujudkan distributive justice 

(keadilan yang seimbang). Melalui kewenangan tersebut DPRD 

mengartikulasikan dan merumuskan berbagai kepentingan kelompok masyarakat 

yang menjadi sasaran dari peraturan atau undang-undang yang dibuat.  
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Dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggota DPRD diharuskan memiliki 

pemahaman yang memadai sebagai konsekuensi dari supremacy of law 

(penegakan hukum), ada keyakinan yang kuat bahwa hukum yang dihasilkan 

merupakan suatu instrumen yang memberikan kepastian mengenai arah 

pembangunan.  

Menurut Sarundajang
15

 “Pemerintahan daerah merupakan konsekuensi 

logis dari adanya perbedaan etnis, linguistik, agama dan institusi sosial berbagai 

kelompok masyarakat lokal di suatu Negara”. 

Fungsi Pelayanan dan pengaturan umum dibidang pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan perlu di distribusikan secara sentral dan lokal 

agar ia benar-benar aspiratif, baik terhadapa kepentingan nasional maupun 

terhadap tuntutan heterogenitas lokal dimaksud. Disamping itu adanya 

pemerintahan daerah akan memperbesar akses setiap warga Negara untuk 

berhubungan langsung dengan pemimpinya dan sebaliknya pimpinan daerah akan 

memperoleh kesempatan luas untuk mengetahui potensi sumber daya, masalah, 

kendala, dan kebutuhan daerahnya dan menghilangkan mekanisme pembuatan 

keputusan yang kurang efesien. Demikian juga bagi suatu daerah dengan populasi 

yang relatif  homogen akan lebih berpeluang menghasilkan keputusan-keputusan 

yang tidak antagonistik dengan kondisi dan kebutuhan anggota masyarakat yang 

dominan diwilayah tertentu.
16

 

                                                             
15

 Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran 

dan Pelaksanaan, (Bandung:  PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 2-3 

16
 Ibid, h. 3 
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Berbicara mengenai otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari 

percakapan mengenai hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam konteks bentuk Negara 

Indonesia. Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang dasar 1945 dinyatakan bahwa: 

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan berbentuk Republik. Ketentuan 

konstitusional itu memberikan pesan bahwa Negara Republik Indonesia yang di 

proklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945 dibangun dalam sebuah kerangka 

Negara yang berbentuk kesatuan (unitary), dan bukan berbentuk federasi (serikat. 

Dengan demikian, adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah). Haruslah diletakkan 

dalam bingkai pemahaman Negara berbentuk kesatuan bukan berbentuk federasi, 

sebagaimana diamanatkan pasal 1 ayat (1) undang-undang dasar 1945 tersebut 

diatas. Demikian pula, hal tersebut dipertegas dalam penjelasan pasal 18 undang-

undang dasar 1945 dengan mengatakan, bahwa: “Oleh  karena Negara Indonesia 

itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam 

lingkunganya yang bersifat staat juga”  

Dalam konteks itulah, dapat dipahami bahwa konsekuensi atas 

pemahaman pasal 1 ayat (1) undang-undang dasar 1945 maka dalam pasal 18 

undang-undang dasar 1945 dirumuskan judul babnya “ pemerintah daerah” 

dengan isi pasalnya, sebagai berikut: pembagian daerah Indonesia atas daerah 

besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahanya ditetapkan dengan 

undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan 

dalam system pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah 
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yang bersifat istimewa. Selanjutnya, didalam salah satu isi penjelasan pasal itu, 

dikatakan di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administratif 

belaka. 

Dengan demikian, apa yang dikatan sebagai daerah otonom oleh pasal 18 

undang-undang dasar 1945 dikonsepsikan sebagai pemerintahan daerah yang 

terdiri atas “ daerah besar” dan “kecil”. Di samping itu, selain sebagai daerah yang 

bersifat otonom, daerah-daerah dimaksud dapat pula bersifat sebagai daerah 

administrasi atau daerah otonom yang bersifat istimewa, seperti desa di jawa dan 

bali, nagari di minang kabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. 

Daerah otonom yang bersifat istimewa ini, dalam penjelasan dalam pasal 18 

undang-undang dasar 1945 disebut  zelfbesturende landschappen dan 

volksgemeenschappen yang pada waktu itu disebutkan jumlahnya di Indonesia 

lenih kurang 250 (dua ratus lima puluh) daerah. 

 Pada bagaian lain dalam penjelasan pasal 18 undang-undang dasar 1945 

tersebut dikatakan: “Daerah di Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan 

daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil”. 

Tampaknya apa yang dimaksudkan sebagai daerah besar dalam penjelasan 

itu, disebut sebagai propinsi. Propinsi terdiri dari daerah-daerah yang lebih kecil, 

sebagaimana dikenal dengan nama kabupaten, kotamadya/kota, kecamatan, 

kelurahan/desa. Dari sinilah, dikemudian hari sejarah otonomi daerah di Indonesia 

mengenal otonomi bertingkat (hierarki), sebagaimana tercermin dalam sebutan 

daerah tingkat I, II, dan III. 



 

 

 
 

34 

Namun saat ini penyebutan terhadap daerah tingkat I dan II adalah 

Kabupaten/ Kota, dan tidak ada istilah bertingkat. Ketentuan ini tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 

disebutkan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, 

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan 

undang-undang”. 

Dari sini terlihat bahwa daerah-daerah yang ada dalam wilayah negara 

Republik Indonesia adalah sama tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah, 

hanya saja pembagian daerah tersebut berbeda-beda menurut luasnya masing-

masing. 

 

B. Pembangunan Daerah 

Pembangunan disini dimaksudkan adalah pembangunan dalam arti luas, 

yang meliputi segala aspek pembangunan, baik material maupun spritual, lahiriah 

maupun bathiniah. Pembangunan daerah dimaksudkan adalah pembangunan yang 

dilaksanakan di daerah-daerah, baik propinsi maupun kabupaten dan kota, dan 

pembangunan ini dikaitkan dengan kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi. 

Sebenarnya tugas pembangunan itu selalu dilaksanakan oleh pemerintah 

yang manapun, baik yang menggunakan asas desentralisasi ataupun 

dekonsentrasi. Hanya saja dengan menggunakan asas dekonsentrasi belum tentu 

dapat dilaksanakan pemerataan di seluruh pelosok negeri dan disertai rasa 

keadilan berdasarkan potensi daerah. 
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Dasar pertimbangan dibentuknya UU No.22 Tahun 1999 sebagaimana 

telah diubah dengan UU No.32 Tahun 2004 diubah lagi melalui UU No.23 Tahun 

2014, dan diubah lagi dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan 

Daerah, di antaranya dinyatakan bahwa dalam menghadapi perkembangan 

keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, 

dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan 

kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara 

profesional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan 

sumber daya nasional, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai 

dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan 

keadilan, serta potensi keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dengan demikian pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan 

bertanggung jawab dimaksudkan dalam rangka melancarkan pembangunan di 

seluru pelosok tanah air, serta menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. 

Oleh karena itu pembentukan daerah otonom harus diperhitungkan secara 

seksama, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas 

wilayah, pertahanan dan keamanan dan lain-lain. Sehingga memungkinkan daerah 

melaksanakan pembangunan, mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya 

sendiri. 

Prinsip otonomi daerah yang dikembangkan berdasarkan UU No.23 Tahun 

2014, adalah lebih diarahkan terhadap terwujudnya pemerintahan yang 

demokratis, terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, 
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mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat dan kemandirian perkembangan dan 

pembangunan daerah serta terwujudnya keserasian antara pemerintah pusat dan 

daerah.
17

 

Pembangunan daerah otonom harus sepenuhnya diserahkan kepada 

pemerintah daerah, yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah 

lainnya, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 19 UU No.23 Tahun 

2014). Hal ini tergambar bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah 

mempunyai kewajiban sebagai berikut: 

a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan 

nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 

d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 

e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 

f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. 

g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 

h. Mengembangkan sistem jaminan sosial. 

i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 

j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. 

k. Melestarikan lingkungan hidup. 

l. Mengelola administrasi kependudukan 

m. Melestarikan nilai sosial budaya. 

                                                             
17

 M. Arif Nasution dkk, Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah, (Bandung: 

Mandar Maju, 2000), h.53 
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n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan kewenangannya; dan 

o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (UU 

No.23 Tahun 2014). 

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami, bahwa daerah 

otonom yang dipimpin oleh Kepala Daerah selaku Badan Eksekutif Daerah 

bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Badan Legislatif 

Daerah, yang diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan 

mengurus pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat di 

daerahnya. 

 

C. Peraturan Perundang-undangan 

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perudang-undangan disebutkan, bahwa: 

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Selanjutnya jenis Peraturan Perundang-undangan selain tersebut di atas, 

mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakayat, 
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Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, 

Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank 

Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk 

dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
18

 

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, diakui 

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau 

dibentuk berdasarkan kewenangan. 

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan 

oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam hal suatu Peraturan Perundang-

undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-

Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

Materi yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: 

a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; 

c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu; 

d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau 

                                                             
18
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e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
19

 

Dalam penyusunan Prolegnas, maka penyusunan daftar Rancangan 

Undang-Undang didasarkan atas: 

a. Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Perintah Undang-Undang lainnya; 

d. Sistem perencanaan pembangunan nasional; 

e. Rencana pembangunan jangka panjang nasional; 

f. Rencana pembangunan jangka menengah; 

g. Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; 

h. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
20

 

Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-

undangan lainnya, maka keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan 

Daerah Provinsi yang meliputi: 

a. Latar belakang dan tujuan penyusunan; 

b. Sasaran yang ingin diwujudkan; 

c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan 

d. Jangkauan dan arah pengaturan. 

Penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas: 

a. Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; 

b. Rencana pembangunan daerah; 
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c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan 

d. Aspirasi masyarakat daerah. 

Dalam keadaan tertentu DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi: 

a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; 

b. Akibat kerja sama dengan pihak lain; dan 

c. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh 

alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi 

dan biro hukum.
21

 

Demikian juga halnya dengan Kabupaten dan Kota sama seperti 

Pemerintah Provinsi sebagaimana yang dijelaskan di atas. Dari ketentuan tersebut 

di atas dapat dipahami, bahwa pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat 

membentuk peraturan daerah yang berhubungan dengan kondisi dan kebutuhan 

daerah yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan roda pemerintahan daerah 

sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh karena itu pemerintah 

daerah senantiasa harus memahami aspirasi dan perkembangan yang terjadi 

dalam masyarakat, agar pelaksanaan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan 

lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

D.Kepemimpinan 

 Kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi 

atau pemerintahan, karena kepemimpinan atau pemimpin dapat mengatur dan 
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menggerak orang lain untuk melaksanakan suatu kegiatan, yang bertujuan untuk 

memajukan sebuah organisasi atau bagian tertentu dalam pemerintahan. 

 Kepemimpinan secara secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam 

menentukan tujuan organisasi, memotivasi prilaku pengikut untuk mencapai 

tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu 

juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa para pengikutnya, 

pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara 

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

dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi.
22

 

 Oleh karena itu, kepemimpinan itu pada hakekatnya adalah: 

1. Proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada 

pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 

2. Seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, 

kepercayaan, kehormatan, dan kerja sama yang bersemangat dalam 

mencapai tujuan bersama. 

3. Kemampuan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi dan mengarahkan 

tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

4. Melibatkan tiga hal yaitu pemimpin, pengikut dan situasi tertentu. 

5. Kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai 

tujuan. 

6. Pimpinan formal (lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif). 
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7. Pimpinan informal (tokoh masyarakat, pemuka agama, adat, LSM, Guru, 

Bisnis,dan lain-lain).
23

 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diidentifikasikan beberapa 

komponen dalam kepemimpinan, yaitu: 

1. Adanya pemimpin dan orang lain yang dipimpin atau pengikutnya. 

2. Adanya upaya atau proses mempengaruhi dan pemimpin kepada orang 

lain melalui berbagai kekuatan. 

3. Adanya tujuan akhir yang ingin dicapai bersama dengan adanya 

kepemimpinan itu. 

4. Kepemimpinan bisa timbul dalam suatu organisasi atau tanpa adanya 

organisasi  tertentu. 

5. Pemimpin dapat diangkat secara formal atau dipilih oleh pengikutnya. 

6. Kepemimpinan berada dalam situasi tertentu baik situasi pengikut maupun 

lingkungan eksternal. 

7. Kepemimpinan Islam merupakan kegiatan menuntun, membimbing, 

memandu, dan menunjukkan jalan yang diridhai Allah 

Subhanahuwata’ala.
24

 

Ada tiga teori kepemimpinan yang dianggap baru, yaitu: 

a. Teori atribusi kepemimpinan. Teori ini mengemukakan bahwa 

kepemimpinan semata-mata suatu atribusi yang dibuat orang mengenai 

individu-individu lain. 
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b. Teori kepemimpinan karismatik. Teori kepemimpinan karismatik 

merupakan suatu perpanjangan dari teori atribusi. Teori ini 

mengemukakan bahwa para pengikut membuat atribusi (penghubungan) 

dan kemampuan kepemimpinan yang heroik atau luar biasa bila mereka 

mengamati perilaku-perilaku tertentu. Telaah mengenai kepemimpinan 

karismatik sebagian besar telah diarahkan pada mengidentifikasi perilaku-

perilaku yang membedakan pemimpin karismatik dari padanan mereka 

yang non karismatik. 

c. Kepemimpinan transaksional lawan transformasional 

1) Pemimpin transaksional, pemimpin yang memandu atau memotivasi 

pengikut mereka dalam arah tujuan yang ditegakkan dengan 

memperjelas peran dan tuntutan tugas. 

2) Pemimpin transformasional, pemimpin yang memberikan 

pertimbangan dan rangsangan intelektual yang diindividualkan, dan 

yang memiliki karisma.
25

 

Dari beberapa pengertian dan beberapa bentuk, serta beberapa teori yang 

menjabarkan mengenai kepemimpinan, memang dapat diketahui bahwa banyak 

macam dan cara orang memimpin tergantung orang yang bersangkutan. Pemimpin 

yang disukai banyak orang adalah pemimpin yang mengerti kondisi dan keadaan 

yang ada disekitarnya, baik kondisi bawahan maupun kondisi pekerjaan yang 

harus dilakukan oleh semua orang yang dipimpin tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menciptakan kepemimpinan 

berdasarkan  Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2013 Tentang 

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di Kota Pekanbaru, dilihat dari 

bentuk pengembangan kepemimpinan pemuda, kurikulum pendidikan 

kepemimpinan pemuda, pengkaderan kepemimpinan pemuda, 

pembimbingan dan pendampingan kepemimpinan pemuda, serta peran 

pemerintah daerah dalam pengembangan kepemimpinan pemuda memang 

belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena dari beberapa kategori 

pengembangan kepemimpinan pemuda tersebut belum terlihat secara jelas 

lembaganya, sistem pendidikan kepemimpinan tersebut, serta pihak-pihak 

yang terlibat dalam pengembangan kepemimpinan pemuda di Kota 

Pekanbaru juga belum terlihat sesuai dengan amanah Peraturan Menteri 

Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013.  

2. Faktor penghambat yang ditemui oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam 

menciptakan kepemimpinan berdasarkan  Peraturan Menteri Nomor 59 

Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di Kota 

Pekanbaru, antara lain adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam 

pengembangan kepemimpinan pemuda di Kota Pekanbaru, demikian juga 

halnya dengan masih kurangnya peran organisasi kepemudaan dalam 
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pengembangan kepemimpinan pemuda, kemitraan atau kerjasama dengan 

instansi lain dalam rangka pengembangan kepemimpinan pemuda yang 

masih kurang, serta belum tersedianya dana yang cukup untuk melakukan 

pengembangan kepemimpinan pemuda di Kota Pekanbaru. 

 

B. Saran  

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pemuda dan Olahraga 

harus secara intensif dan aktif dalam melakukan pengembangan 

kepemimpinan pemuda di Kota Pekanbaru, agar para pemuda 

mendapatkan ilmu dan pengetahuan mengenai kepemimpinan, sehingga di 

kemudian hari para pemuda di Kota Pekanbaru mudah untuk menciptakan 

lapangan pekerjaan, dan terhindar dari pengangguran dan perbuatan yang 

dapat merugikan dirinya dan orang lain. 

2. Kepada pemuda dan pemudi yang ada di Kota Pekanbaru hendaknya dapat 

memberikan kontribusi yang positif terhadap keluarga, masyarakat dan 

pemerintah, dengan melakukan perbuatan atau aktivitas yang dapat 

menambah ilmu dan pengalaman, agar dikemudian hari dapat memberikan 

manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu para pemuda dan 

pemudi di Kota Pekanbaru senantiasa mencari dan mengikuti setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh lembaga swasta 

yang berhubungan dengan pengembangan diri dan menambah ilmu 

pengetahuan. 
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