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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan seseorang (pemimpin 

atau leader) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu orang yang dipimpin atau 

pengikut-pengikutnya), sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana 

dikehendaki oleh pemimpin tersebut.
1
Pemimpin yaitu seorang yang memiliki 

kelebihan khusus dalam suatu bidang sehingga ia mampu mempengaruhi orang 

lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dalam pencapaian 

tujuan bersama. Menurut Weber, kekuasaan atau kepemimpinan adalah 

probabilitas suatu perintah tertentu yang akan dipenuhi oleh sekelompok orang.
2
 

Weber menyebut kepemimpinan dengan kekuasaan atau dominasi dalam 

pengertian kemampuan untuk mempengaruhi tindakan dan pikiran.
3
 

Menurut Weber Kepemimpinan Kharismatik (Charismatic Leadership): 

Kharisma diartikan “keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan 

yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan 

pemajuan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya” atau atribut 

kepemimpinan yang didasarkan atas kualitas kepribadian individu.
4
Kharisma 

merupakan dambaan bagi sebagian orang, Kharisma sebagai seorang pemimpin 
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memang anugerah dan bakat yang diberikan oleh sang Pencipta kepada seseorang. 

Dalam tipe kepemimpinan kharismatik memiliki beberapa cara, yaitu dengan 

meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri, 

pemimpin harus memperbaiki bahasa tubuhnya, memiliki keyakinan yang kuat 

dan jelas, menjalin hubungan anggotanya dengan baik, pemimpin yang 

kharismatik menurut konsep teori Weber akan membawa dampak baik, yaitu  

pemimpin dapat menciptakan suatu perubahan yang radikal dan dinamis. 

Kepemimpinan kharismatik lebih ditekankan kemampuan pemimpin 

yang memiliki kekuatan luar biasa dan mistis. Menurut Weber ada lima faktor 

yang muncul bersamaan dengan kekuasaan yang kharismatik, yaitu adanya 

seseorang yang memiliki bakat yang luar biasa, adanya krisis sosial, adanya 

sejumlah ide yang radikal untuk memecahkan krisis tersebut, adanya sejumlah 

pengikut yang percaya bahwa seseorang itu memiliki kemampuan luar biasa yang 

bersifat  transcendental dan supranatural, serta adanya bukti yang berulang bahwa 

apa yang dilakukan itu mengalami kesuksesan, pemimpin dikaitkan dengan 

persepsi pengikut bahwa pemimpin diberkati dengan kualitas yang luar biasa. 

Menurutnya kharisma muncul saat terdapat sebuah krisis sosial, seorang 

pemimpin muncul dengan sebuah visi radikal yang menawarkan sebuah solusi 

untuk krisis itu, pemimpin menarik pengikut yang percaya pada visi itu, mereka 

mengalami beberapa keberhasilan yang membuat visi itu terlihat dapat dicapai, 

dan para pengikutnya dapat mempercayai bahwa pemimpin itu sebagai orang 
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yang luar biasa.
5
Asumsi berdasarkan teori Weber, bahwa kepemimpinan 

kharismatik yaitu orang yang dianggap dan dipersepsikan negarif, karena 

mengadakan keretakan (breakthrough), yang dilatarbelakangi oleh sikapnya yang 

memperlihatkan suatu bentuk kemerdekaan yang baru dan mau tidak mau akan 

menuntut sebuah ketaatan yang baru juga, antara seorang pemimpin dengan 

pengikutnya. 

Kepemimpinan kharismatik memiliki locus asli dalam artian mempunyai 

kewibawahan yang luar biasa dari anggotanya. Patriarch adalah “pemimpin 

alamiah” rutinitas sehari-hari. Dalam hal ini, struktur birokrasi hanya merupakan 

citra tandingan (counter-image) yang diubah menjadi rasionalitas.
6
Artinya, suatu 

kepemimpinan kharismatik itu dikondisikan sesuai dengan kebutuhan anggotanya, 

struktur organisasinya juga tidak jelas, bahkan pemilihan pemimpin juga dipilih 

secara alamiah. Struktur birokrasi merupakan formalitas semata, dimana tidak ada 

kejelasan dalam tugas dan kewajibannya. 

Struktur kepemimpinan kharismatik tidak mengenal suatu bentuk atau 

prosedur pengangakatan maupun pemecatan yang tertata, tidak memiliki institusi-

institusi permanen, kharismatik hanya mengenal determinasi batin dan batasan 

batin. Pemegang kharismatik menyebar tugas yang layak baginya dan 

menghendaki kesetiaan dan pengikut berdasarkan misinya.
7
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Artinya, pada kepemimpinan kharismatik tidak ada pemecatan yang 

sistematis, melainkan dalam kepemimpinan kharismatik ini menekankan 

kebebasan dan mengehendaki kesetiaan diantara pengikut/ anggotanya, demi 

melancarkan bersama misi dari pemimpinnya. Terkumpulnya anggota dari 

kepemimpinan yang kharismatik ini berdasarkan kebathinan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Kepemimpinan kharismatik menurut Weber juga didasarkan pada 

kharisma. Dalam hal ini, kepemimpinan diberikan kepada seseorang yang 

memiliki kemampuan atau keunggulan dibanding yang lain. Kepemimpinan 

kharismatik didapat oleh seseorang yang begitu luar biasa sehingga perintah dan 

perkataannya dapat mempengaruhi sekelompok orang. Jabatan dalam 

kepemimpinan kharismatik jika memang ada tidak dipilih sebagaimana otoritas 

legal. Jabatan yang mereka duduki juga tidak menciptakan hierarki yang jelas. 

Kerja mereka tidak mengenal jenjang karier dan promosi karena semuanya 

dilakukan dan terpusat kepada sang pemimpin kharismatik. Jika pemimpin 

kharismatik itu meninggal dunia, maka bahaya kehancuran kelompok menjadi 

ancaman serius. 
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Sistem kepemimpinan kharismatik sangat rentan dan bergantung pada 

pemimpinnya.
8
Biasanya suatu komunitas pada umumnya memiliki kepemimpinan 

yang formal, atau bahkan komunitas yang sangat sakral sering juga menganut 

sistem kepemimpinan yang tradisional. Namun, berbeda dengan komunitas 

masyarakat adat yang memiliki sistem kepemimpinan kharismatik, dimana semua 

tampuk kekuasaan dipusatkan kepada pemimpinnya. Salah satu contoh 

kepemimpinan Kharismatik dalam komunitas masyarakat adat yaitu terdapat pada 

komunitas Dayak Losarang. Alasan kenapa peneliti mengakaji tentang 

kepemimpinan pada komunitas Dayak Losarang, karena suatu komunitas akan 

terasa cacat apabila tidak memiliki seorang pemimpin, alasan yang kedua penting 

kiranya persoalan kepemimpinan ini dibahas, sebab sejauh ini penelitian tentang 

Dayak Losarang belum ada yang mengkaji tentang kepemimpinannya, 

kebanyakan mengkaji tentang fertilitas keturunan asli kepala suku dayak hindu 

budha bumi segandu dalam perkembangannya, integritas sosial, interaksi sosial, 

pelanggaran hukum KTP oleh masyarakat Dayak Losarang. Selain itu kajian 

tentang kepemimpinan pada masyarakat Dayak Losarang, sepengetahuan penulis 

belum banyak diteliti. Umumnya para sarjana banyak memfokuskan tentang 

kepercayaan dan agamanya. 

Pemimpin yang kharismatik tidak ada pemilihan yang formal, tidak ada 

sebuah penunjukkan. Pemimpinnya dipilih secara alamiah, Suku Dayak Losarang 

yang terdapat di Losarang ini, sudah cukup lama eksistensinya dalam bidang 

pewarisan budaya, dimana komunitas ini terbentuk dari tahun 1970 sampai 
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sekarang, namun komunitas ini juga tidak mudah dalam mempertahankan 

eksistensinya, tahun 2007 komunitas Dayak Losarang ini, sempat mendapatkan 

fatwa sesat dari MUI karena dianggap sesat. Kekompakan dan keteguhan dalam 

mempertahankan para anggotanya Bapak Takmad Diningrat sampai saat ini masih 

eksis dalam memimpin masyarakat Dayak Losarang. Oleh karena itu, 

kepemimpinan menjadi kunci penting dalam eksistensi komunitas Dayak 

Losarang.
9
 Karena setiap komunitas harus memiliki seorang pemimpin, tanpa 

adanya kepemimpinan yang kharismatik komunitas ini tidak akan bertahan sampai 

sekarang ini. Kajian ini berusaha menegaskan bahwa kepemimpinan kharismatik, 

adalah salah satu fungsi penting dalam eksistensi komunitas Dayak Losarang. Di 

Kabupaten Indramayu terdapat komunitas atau sekelompok masyarakat yang 

disebut atau dikenal dengan sebutan “Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu” 

atau orang Indramayu menyebutnya sebagai Suku Dayak Losarang, Suku Dayak 

ini terletak di Jalan Pantura yang tepatnya di daerah Desa Krimun, Kecamatan 

Losarang Kabupaten Indramayu. 

Masyarakat Suku Dayak Losarang ini terletak dan tinggal di tengah-

tengah masyarakat modern tidak seperti suku-suku yang terdapat di Indonesia, 

hidup di pedalaman serta tertutup dan menjauh dari masyarakat luar, Suku di 

Indramayu ini sebenarnya bukan suku bangsa atau etnik melainkan sebutan untuk 

komunitas Suku Dayak Losarang. Kata suku, diambil dari Bahasa daerah 

Indramayu, Suku Dayak Losarang tidak ada hubungannya dengan suku yang ada 
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di Kalimantan.
10

Komunitas Dayak Losarang yang dipimpin oleh Takhmad 

Diningrat ini tidak terlepas dari budaya daerah Indramayu yang sangat terbuka 

terhadap perubahan dan pembaharuan nilai-nilai sosial dan budaya apalagi di era 

yang serba modern. Masyarakat Suku Dayak Losarang memiliki aturan sendiri 

dalam komunitasnya, mereka menolak terikat dengan aturan yang diatur oleh 

ketentuan agama maupun yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai 

bagian dari Negara Indonesia.  

Bapak Takmad Diningrat ini memposisikan anggotanya bukan seperti 

bawahan dan atasan, karena sistem hidup mereka lebih mengutamakan 

kekeluargaan dan sama-sama saling belajar, Bapak Takmad Diningrat ini 

membebaskan para anggotanya untuk masalah apapun, yang penting tidak 

merugikan orang lain. Kepemimpinan Takmad Diningrat ini berlandaskan pada 

ajaran alam ngaji rasa, mereka para anggotanya dianggap sebagai anaknya, 

semacam ikatan antara bapak dan anak, bukan ikatan guru dengan murid. 

Pada saat musim kemarau mereka rutin bersemedi tepat di bawah terik 

matahari. Ritual yang membuat kulit legam dan rambut merah terbakar ini sebagai 

penghormatan terhadap matahari. Mereka vegetarian, tidak makan daging atau 

hewan hidup lain, apalagi membunuhnya, terhadap seekor cacingpun. Spritualitas 

Takhmad seperti sinkritisme Hindu, Budha, Jawa Kuno, Islam dan hasil 

kontempelasi pemikiran orisinilnya. Mirip kaum Pangan (penyembah benda-

benda), posisi perempuan sangat dihormati sebagai sumber inspirasi, Nyi Dewi 
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Ratu, demikian sebutan personifikasi kekuatan untuk yang maha pemberi 

hidup.
11

Nyi Dewi Ratu ini menguasai sukma bumi atau hukum-hukum kebenaran 

yang dihasilkan dengan istilah “sejarah alam”. Dia harus dipuja dan ditinggikan 

lewat “ngaji rasa” dan “ngadirasa” (laku atau amalan-amalan), dalam 

keseharian, pemujaan terhadap Nyi Dewi Ratu dipraktekkan dalam bentuk 

kesetiaan terhadap istri. 

Dalam sistem sosial budaya yang dibangun di lingkungan Dayak “Bumi 

Segandu”, posisi dan derajat perempuan memang sangat ditinggikan. Karena itu, 

sekalipun Takhmad disegani, dia akan takluk bila berhadapan dengan istrinya. 

Berkhianat atau berbohong pada istri (perempuan), adalah sebuah dosa besar yang 

tak terampuni.
12

Masyarakat adat merupakan komunitas yang mempunyai asal-

usul leluhur secara turun temurun yang hidup di wilayah tertentu serta memiliki 

sistem sosial yang khas. Masyarakat ini masih memegang nilai-nilai tradisi dalam 

sistem kehidupannya. Nama komunitas ini mengandung beberapa arti yaitu, 

bahwa setiap manusia berjalan dan berdiri di atas masing-masing untuk mencapai 

tujuan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing, manusia 

memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah, setiap manusia 

dilahirkan dalam keadaan telanjang, kekuatan hidup, ibu (perempuan) merupakan 

sumber hidup, karenanya komunitas ini menganggap bahwa wajib untuk 

menghormati kaum perempuan. 
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Komunitas ini meneladani perikehidupan kelima tokoh Pandawa, yang 

terdiri dari Yudistira, Bima (Wrekudara), Arjuna (Permadi), Nakula dan Sadewa, 

serta tokoh Semar yang dipandang sebagai seorang mahaguru yang sangat 

bijaksana. Masyarakat Dayak Losarang, atau yang juga dikenal sebagai Dayak 

Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu juga punya cara sendiri dalam 

berpakaian. Mereka, ada yang memilih berpakaian hitam-hitam, ada pula yang 

memilih bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana tiga perempat berwarna 

hitam-putih.
13

  

Kekompakan mereka itu bisa dilihat dari kesamaan pakaian, serta 

aksesoris yang mereka gunakan dengan menggunakan bambu, atau kalung garuda 

yang terbuat dari kayu asem yang sudah tua, ciri khas dari komunitas ini 

utamanya wajib memakai aksesoris gelang tangan dan gelang kaki, yang 

diwajibkan oleh pemimpinnya, mereka tidak sama sekali melawan atau 

membrontak perintah dari sang pemimpinnya, mereka tanpa alasan langsung 

mengikuti saja apa yang menjadi ucapan Takmad Diningrat pemimpin dari 

komunitas Dayak Losarang. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti yakin bahwa belum ada 

satupun sarjana yang mengkaji tentang masalah Kepemimpinan Dayak Losarang 

karenanya penelitian kepemimpinan ini kiranya bisa melengkapi penelitian para 

sarjana tersebut. Oleh sebab itu, peneliti berusaha mengkaji tentang 

“KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT DAYAK LOSARANG (Studi 
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Deskriptif di Kampung Segandu, Desa Krimun, Kecamatan Losarang  

Kabupaten Indramayu)”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Adapun masalah-masalah yang ditemukan penulis pada observasi awal 

maka dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan dalam Masyarakat Dayak Losarang yang dipimpin oleh 

Takmad Diningrat mengalami perubahan kepimpinan setelah istrinya 

meninggal dunia. 

2. Mengalami pengurangan anggota perintis dari komunitas Suku Dayak 

Losarang. 

3. Kurangnya keterbukaan Takmad Diningrat dalam memimpin 

anggotanya.   

4. Ketidak puasan anggota komunitas Dayak Losarang dalam 

Kepemimpinan Takmad Diningrat yang menyebabkan sebagian anggota 

lama keluar dari komunitas ini karena menganggap ajarannya sudah 

tidak sejalan dalam konsep ajaran “alam ngaji rasa”. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas, maka rumusan 

masalahnya dapat disusun sebagai berikut: 

1. Bagaimana kepemimpinan dalam masyarakat Dayak Losarang di 

Kampung Segandu, Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten 

Indramayu? 

http://danielmsy.com/sejarah-indramayu/
http://danielmsy.com/sejarah-indramayu/
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2. Bagaimana perubahan kepemimpinan yang terjadi dalam masyarakat 

Dayak Losarang di Kampung Segandu, Desa Krimun, Kecamatan 

Losarang, Kabupaten Indramayu? 

3. Apa yang mendorong faktor-faktor perubahan kepemimpinan dalam 

masyarakat Dayak Losarang di Kampung Segandu, Desa Krimun, 

Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kepemimpinan dalam masyarakat Dayak Losarang di 

Kampung Segandu, Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten 

Indramayu. 

2. Untuk mengetahui perubahan kepemimpinan yang terjadi dalam 

masyarakat Dayak Losarang di Kampung Segandu, Desa Krimun, 

Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor perubahan kepemimpinan dalam 

masyarakat Dayak Losarang di Kampung Segandu, Desa Krimun, 

Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun 

secara praktis. Ada beberapa hal dapat dipandang sebagai manfaat positif dengan 

mengangkat penelitian ini, diantaranya: 

http://danielmsy.com/sejarah-indramayu/
http://danielmsy.com/sejarah-indramayu/
http://danielmsy.com/sejarah-indramayu/
http://danielmsy.com/sejarah-indramayu/
http://danielmsy.com/sejarah-indramayu/
http://danielmsy.com/sejarah-indramayu/
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1. Kegunaan Akademis (teoritis) 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan ilmiah serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan, terutama 

dalam bidang ilmu sosial budaya, dan memberikan kontribusi dengan temuan 

yang didapat peneliti bagi program studi sosiologi yang berkaitan dengan masalah 

tersebut. Disamping itu penelitian ini dapat dijadikan titik tolak untuk penelitian 

selanjutnya yang lebih mendalam terutama tentang memahami kepemimpinan 

dalam masyarakat Dayak Losarang di Kampung Segandu, Desa Krimun, 

Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan gambaran bagi 

pembaca, mengenai kepemimpinan dalam masyarakat Dayak Losarang di 

Kampung Segandu, Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. 

Untuk menganalisis bagaimana perubahan kepemimpinan yang terjadi dalam 

masyarakat Dayak Losarang serta faktor-faktor perubahan kepemimpinan dalam 

masyarakat Dayak Losarang seperti faktor pendorong dan penghambat Kepala 

Suku Dayak Losarang dalam memimpin masyarakat Dayak Losarang di Kampung 

Segandu, Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. 

1.6. Kerangka Pemikiran 

Kepemimpinan atau leadership adalah proses mempengaruhi yang 

dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain untuk dapat bekerjasama dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan didefinisikan secara luas 

http://danielmsy.com/sejarah-indramayu/
http://danielmsy.com/sejarah-indramayu/
http://danielmsy.com/sejarah-indramayu/
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sebagai proses yang mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa para pengikut, 

pilihan dari sasaran-sasaran bagi kelompok atau orang, perorganisasian dari 

aktivitas untuk mencari sasaran, pemeliharaan hubungan, kerjasama team work, 

serta perolehan dukungan dan kerjasama dari orang-orang yang berada diluar 

kelompok.
14

 

Menurut Weber, kekuasaan atau kepemimpinan adalah probabilitas suatu 

perintah tertentu yang akan dipenuhi oleh sekelompok orang. Weber menyebut 

kepemimpinan dengan kekuasaan atau dominasi dalam pengertian kemampuan 

untuk mempengaruhi tindakan dan pikiran. Weber membagi kepemimpinan atau 

kekuasaan menjadi tiga jenis, yaitu kepemimpinan rasional atau legal, tradisional 

serta berdasarkan kharisma. Kepemimpinan kharismatik yaitu kepemimpinan 

yang didasarkan pada kharisma. Dalam hal ini, kepemimpinan diberikan kepada 

seseorang yang memiliki kemampuan atau keunggulan di banding yang lain, serta 

didapat oleh seseorang yang begitu luar biasa sehingga perintah dan perkataannya 

dapat mempengaruhi sekelompok orang. Jabatan dalam kepemimpinan 

kharismatik jika memang ada tidak dipilih sebagaimana otoritas legal. Jabatan 

yang mereka duduki juga tidak menciptakan hierarki yang jelas. Kerja mereka 

tidak mengenal jenjang karier dan promosi karena semuanya dilakukan dan 

berpusat kepada sang pemimpin kharismatik. 
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Ketika pemimpin kharismatik itu meninggal dunia, maka bahaya 

kehancuran kelompok menjadi ancaman serius. Sistem ini sangat rentan dan 

bergantung pada pemimpinnya.
15

Richard M Emerson mengatakan bahwa 

perubahan sosial yang menekankan lebih dari sekedar tindakan individual. Ia 

menaruh perhatian pada hubungan di antara beragam individu, khususnya 

menyangkut kekuasaan (power) dan ketergantungan (dependence).
16

 

Berdasarkan uraian di atas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam 

gambar kerangka konseptual sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Herman Arisandi, Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi dari Klasik sampai 

Modern, (Yogyakarta: IRCiSOD, 2015), h. 71. 
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 Herman Arisandi, Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi dari Klasik sampai 

Modern, (Yogyakarta: IRCiSOD, 2015), h. 155. 
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Gambar 1.1 Skema Konseptual 

Kepemimpinan Dalam Masyarakat Dayak Losarang 
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