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Abstrak
Kecamatan Jenawi dicanangkan sebagai sentra pisang di Kabupaten Karanganyar karena
secara historis merupakan daerah penghasil pisang utama untuk wilayah Kabupaten
Karanganyar, dan secara agroklimat maupun analisis kesesuaian lahan sangat cocok
dikembangkan berbagai varitas pisang. Namun demikian belum dikelola secara baik, sehingga
belum berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Target khusus yang akan dicapai
dalam penelitiajn ini adalah terbentuknya kelembagaan usaha (koperasi atau badan usaha
milik petani) dan terbentuknya jaringan kemitraan dengan stakeholders dalam pengembangan
kawasan sentra pisang. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peran tokoh masyarakat
dalam pengembangan sentra pisang; Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat
memainkan peran yang sangat strategis di dalam pengembangan sentra pisang Jenawi. Tokoh
mayarakat berperan sebagai pembawa perubahan yaitu tokoh masyarakat merupakan suatu
individu dengan kemampuan untuk memobilisasi masyarakat, mengubah lingkungan
masyarakat menjadi lebih baik.
Tokoh masyarakat berperan sebagai technical roles
yaitu sebagai pelaksana teknis yang mengorganisir warga masyarakat, melaksanakan tugastugas teknis untuk kemajuan masyarakat. Tokoh masyarakat berperan sebagai pendidik yang
merupakan seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya. Penokohan
tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, dan kemampuannya. Sehingga segala tindakan
dan ucapannya akan diikuti oleh masyarakat sekitarnya.Tokoh masyarakat berperan sebagai
katalis dan pendukung, faktor pendorong yang mendorong atau memotivasi keberhasilan
transformasi desa. Tokoh masyarakat sebagai katalisator adalah memperkuat kolaborasi
antarwarga dan menciptakan kerja sama yang harmonis dengan pemerintah.
Kata Kunci: agen perubahan, katalisator, motivator, pisang

Pendahuluan
Tokoh masyarakat merupakan seseorang yang kedudukan sosialnya menerima
kehormatan dari masyarakat dan Pemerintah. Tokoh masyarakat dapat dikategorikan atau
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dibagi kedalam tokoh masyarakat formal atau elit formal dan tokoh masyarakat informal atau
elit informal. Elite yaitu suatu posisi di puncak struktur-struktur sosial terpenting yaitu dalam
bidang ekonomi, pemerintahan, apparat kemiliteran politik, agama, pengajaran dan
pekerjaanpekerjaan bebas. Oleh sebab itu, tokoh masyarakat dapat dikatakan sebagai sesosok
pemimpin serta wakil dalam masyakat dikarenakan hal tersebut tokoh masyakat bekerja
dalam lingkup daerah yang kecil. Tokoh masyarakat yang menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari masyarakat itu sendiri merupakan instrumen yang sangat erat kaitannya
dengan perkembangan masyarakat terutama masyarakat yang masih berada pada lingkungan
pedesaan. Peran ini kemudian menjadi faktor yang signifikan didalam proses mempengaruhi
masyarakat dalam segala aspek. Peran tokoh masyarakat adalah sebuah pusat inti dalam
sebuah komunitas masyarakat seperti yang dipahami bersama adalah sosok yang dapat
menjadi sebuah panutan oleh masyarakat atau tokoh yang selalu dijadikan rujukan atau
sebagai tempat bertanya perihal permasalahan masyarakat karena kepemilikan kedudukan
serta pengaruh dan diakui oleh masyarakat. Tokoh masyarakat berpengaruh besar dalam
lingkungan kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan tokoh masyarakat sebagai pemimpin
atau orang yang menyetir dalam suatu lingkungan masyarakat. Tokoh masyarakat memiliki
peran penting dalam pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat merupakan suatu
proses dalam menguatkan masyarakat dengan cara yang aktif dan berkelanjutan dengan
prinsip tertentu. Tokoh masyarakat diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.
Pada hakikatnya tokoh masyarakat ialah orang yang mempunyai peranan yang besar dalam
suatu kelompok masyarakat dan memiliki kekuasaan yaitu kemampuan mempengaruhi orang
atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dirinya.
Tokoh masyarakat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1987 adalah “seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari
masyarakat dan/atau pemerintah” (Pemerintah Republik Indonesia, 1987). Menurut Rosidin
(2020),

kedudukan

tokoh

masyarakat

diperoleh

individu

karena

pengetahuannya,

kebijaksanaan budi pekertinya, dan kesuksesannya dalam men-jalani kehidupan di
masyarakat. Kebijaksanaan dan pengetahuan yang dimiliki tokoh masyarakat biasanya
menjadi panutan bagi orang-orang yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oleh
karena aktifitas, kecakapan dan sifat-sifat yang dimilikinya maka tokoh masyarakat
merupakan orang yang dihormati dan disegani. Menurut Primmer (2016), tokoh masyarakat
akan memengaruhi identitas identitas masyarakat, hal ini dikarenakan tokoh masyarakat
sangat berhubungan dengan lingkungan masyarakat. Tokoh masyarakat adalah orang-orang
yang memiliki pengaruh, dan ada yang bersifat formal dan informal. Tokoh masyarakat yang
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bersifat formal adalah orang-orang yang diangkat dan dipilih oleh lembaga negara dan
bersifat struktural, seperti camat, lurah. Sedangkan tokoh masyarakat yang bersifat informal
adalah orang-orang yang diakui oleh masyarakat karena di pandang pantas menjadi pemimpin
yang disegani dan berperan besar dalam memimpin dan mengayomi masyarakat. Menurut
Najoan (2017), di dalam masyarakat biasanya ada orang-orang tertentu yang menjadi tempat
bertanya dan tempat meminta nasehat anggota masyarakat lainnya mengenai urusan-urusan
tertentu itulah yang disebut dengan istilah Tokoh Masyarakat. Mereka memiliki kemampuan
untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak dalam cara tertentu. Tokoh Masyarakat itu
menduduki jabatan formal, tetapi berpengaruh secara informal, pengaruh itu tumbuh bukan
karena ditunjang oleh kekuatan atau birokrasi formal. Tokoh masyarakat di desa setidaknya
dapat dipilah menjadi beberapa jenis elit, diantaranya elit pemerintahan, elit agama, elit
ekonomi, elit ormas, elit intelektual, dan elit adat sebagai para stakeholders dengan fungsi dan
peranan yang berbeda-beda. Menurut Parawouw (2016), elit pemerintahan merujuk pada
kepala desa, kepala dusun, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Elit agama merujuk
pada tokoh panutan dalam agama seperti kyai, ustadz, pendeta, romo, dan tokoh agama
lainnya. Elit ekonomi merujuk pada golongan yang kaya secara ekonomi di desa termasuk
para pemilik lahan. Elit Ormas merujuk pada tokoh organisasi kemasyarakatan atau politik
yang ada di desa. Elit intelektual merujuk pada individu yang dianggap memiliki kecerdasan,
kepandaian, atau karena pendidikannya. Elit adat merujuk pada tokoh yang sangat dihormati
dalam tradisi-tradisi atau adat setempat yang masih hidup dalam keseharian masyarakat
pedesaan. Menurut Eddy (2017), untuk menjadi pemimpin salah satunya adalah tokoh
masyarakat harus memiliki ketrampilan, pegetahuan dan pengalaman yang luas sehingga
dapat mengkoordinir masyarakat dengan baik.
Tumbuhnya suatu masyarakat dan partisipasi anggotanya tumbuh dengan marak,
tentunya memerlukan suatu bentuk pemerintahan yang kondusif untuk itu. Fungsi pemimpin
atau tokoh masyarakat di dalam masyarakat adalah ibarat memegang stir perahu dan bukan
sebagai pendayung, saat ini kita lihat masih dominannya peranan pemerintah di dalam
pembangunan sesuai dengan situasi dan kondisi pada masa sekarang. Menurut Zulhadji
(2018), tokoh-tokoh masyarakat (formal dan informal) berkewajiban untuk bersama-sama
warga masyarakat merumuskan dan mengambil keputusan dan memberikan legitimasi tentang
kebijakan danperencanaan pembangunan, menginformasikan dan atau menerjemahkan
kebijakan dan perencanaan pembangunan kepada seluruh warga masyarakat, mengorganisir
dan menggerakan partisipasi masyarakat, bersamasama masyarakat melakukan pemantauan
dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, mengupayakan pemerataan hasil-hasil
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pembangunan kepada seluruh warga masyarakat, khusunya yang terlibat langsung sebagai
pelaksanaan dan atau dijadikan sasaran utama pembangunan secara adil. Menurut Abbas
(2016), tokoh masyarakat harus menyadari bahwa kompetensi inti kepemimpinan mereka
adalah kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat untuk mempengaruhi mereka pikiran,
keinginan dan tindakan. Oleh karena itu, akan terwujud suasana belajar yang dibangun
dengan kesadaran, keinginan dan tindakan baru masyarakat untuk melibatkan pengetahuan
dan keterampilan literasi dalam kehidupan sehari-hari.

Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Jenawi Kabupaten Karanganyar, hal ini didasarkan atas
komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar bekerja sama dengan Universitas
Sebelas Maret berkomitmen untuk melakukan pengembangan sentra pisang di Kabupaten
Karanganyar, dengan slogan “Pisang Bersemi di Jenawi Bersama UNS Bisa” sesuai dengan
Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret tentang Pengembangan Sentra Pisang di Kecamatan Jenawi
Kabupaten Karanganyar Nomor: 423.4/24/PKS/III/2017 dan Nomor 822/UN27/07/KS/2017.
Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitan ini, yang lebih menekankan pada
masalah proses dan makna, maka jenis penelitian yang tepat adalah penelitian kualitatif
deskriptif (Sutopo, 2002). Menurut Bogdan dan Biklen (1982), ciri khusus penelitian
kualitatif adalah memiliki latar alami sebagai sumber data, peneliti dipandang sebagai
instrumen kunci, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil semata,
analisis data cenderung induktif, dan makna merupakan masalah esensial dalam rancangan
penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2006), metode kualitatif cenderung dihubungkan
dengan sifat subjektif dari sebuah realitas sosial secara holistik, sehingga metode ini memiliki
kemampuan yang baik untuk menelusuri peran tokoh masyarakat dalam pengembangan sentra
pisang. Penelitian ini merupakan studi kasus, dimana menurut Yin (2011) merupakan suatu
inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata dan
multisumber bukti dimanfaatkan. Sumber data penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan,
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moeloeng, 2009).
Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu: pertama, pengumpulan
data primer, dilakukan melalui survey research; pengamatan langsung; wawancara mendalam;
dan Focus Group Discussion (FGD). Kedua, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan
survei instansi untuk mendapatkan data-data dan telaah dokumen Moleong (2009). Dalam
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penelitian ini, teknik cuplikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah “purposive
sampling”, atau lebih tepat disebut sebagai cuplikan dengan “criterion-based selection”
(Sutopo, 2002). Untuk menjamin dan mengembangkan validitas data yang akan dikumpulkan
dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat macam teknik triangulasi yaitu: triangulasi
data, triangulasi teori, triangulasi metode, dan triangulasi peneliti.
Unit analisis dalam penelitian ini adalah fokus pada pengembangan kawasan di Sentra
Pisang Kabupaten Karanganyar, maka yang digunakan adalah analisis kasus tunggal dengan
menggunakan analisis kesesuaian model berdasarkan nilai-nilai budaya lokal dan relasi
kelembagan lokal. Menurut Miles dan Huberman (1992), dalam analisis kasus tunggal pada
tiap kasusnya proses analisis dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif.
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kasus ganda. Menurut Miles dan Huberman
(1992), dalam analisis kasus ganda pada tiap kasusnya proses analisis dilakukan dengan
menggunakan model analisis interaktif, tiga komponen analisisnya yaitu: reduksi data, sajian
data dan penarikan simpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hampir setiap rumah tangga di Kecamatan Jenawi menanam pohon pisang di
pekarangan rumah, hal ini tampak di sepanjang jalan di Kecamatan Jenawi banyak ditemui
pohon pisang di depan rumah warga. Tidak hanya memanfaatkan pekarangan rumah, petani
menanam pohon pisang di lahan milik mereka. Pohon pisang ditanam di sela-sela tananaman
pokok seperti ketela pohon (Manihot esculenta), padi (Oryza sativa) dan jagung (Zea mays).
Topografi Kecamatan Jenawi yang berada di pegunungan menyebabkan kebanyakan petani
memiliki tanah yang berada di lereng-lereng. Dengan kondisi alam tersebut, maka petani
menanam di bagian pinggir lahan sehingga tidak menganggu tanaman yang berada ditengah.
Bagi petani yang memiliki lahan di pinggir jalan atau lahan datar maka ada yang menanam di
pinggir lahan maupun ditanam di tengah lahan.
Tokoh masyarakat memiliki peran yang membantu warga. Tidak semua warga
menyadari akan keberadaan tokoh masyarakat dalam mengembangkan sentra pisang di
Jenawi, padahal apabila hal itu diterapkan tentu akan membawa dampak positif yakni dapat
membantu program kerja terhadap pengembangan sentra pisang khususnya pada peningkatan
partisipasi warga masyarakat dalam aktivitas baik on farm mauoun off farm. Keterlibatan
peran tokoh masyarakat dianggap penting karena tokoh masyarakat merupakan salah satu
orang yang terdekat dengan masyarakat dan dianggap paling banyak mengetahui tentang
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kondisi, keadaan, karakteristik masyarakat setempat sehingga dengan keterlibatanya dapat
mempermudah tahapan pengembangan sentra pisang.

1. Peran Tokoh Masyarakat sebagai agen Perubahan
Pemimpin atau tokoh masyarakat yang efektif telah dicirikan sebagai agen perubahan.
Menurut Dharma (2017), dalam teori perubahan sosial terdapat dua tipe perubahan sosial
yaitu evolusi dan revolusi, dalam perspektif evolusioner, proses perubahan dilihat sebagai
proses perkembangan yang jelas eksuensi dan tahapan-tahapannya. Sebuah perubahan sosial
dapat bersifat progresif atau direksional. Perubahan sosial dalam pemberdayaan komunitas
pada hakekatnya merupakan suatu proses perubahan evolusioner yang disengaja (intended
change) dan terarah (directional change).

Tabel 1. Peran tokoh masyarakat sebagai agen perubahan
Komponen Peran
Peran sebagai
penghubung antar
sumber

Peran sebagai
Fasilitator

Pelaku
➢ Tokoh Formal
(Perangkat Desa)
➢ Tokoh Non Formal
(Pensiunan Penyuluh
Pertanian)
Ketua Kelompok Tani

Kegiatan yang telah dilakukan
Menjalin relasi dengan perguruan tinggi di dalam
mengembangkan bibit pohin pisang
Mengembangkan jejaring dengan berbagai instansi pemerintah
terkait di dalam pembangunan sarpras

Menyelenggarakan
pertemuan-pertemuan
dalam
mendiskusikan permasalahan pembibitan dan budidaya pisang
Mendorong para petani untuk ikut serta dalam mengikuti
penyuluhan baik dari pemerintah daerah setempat maupun dari
perguruan tinggi
Peran sebagai
Penyuluh Pertanian
Mengarahkan kepada petani untuk menerapkan teknik
Motivator
budidaya tanaman pisang dan pengolahannya
Perguruan Tinggi
Memberikan penyuluhan dan memberikan motivasi untuk
mengembangan tanaman pisang danmelakukan pemgolahan
hasil produksi
Sumber data: analisis data primer melalui wawancara mendalam

Menurut Kevan (2017), tokoh masyarakat merupakan suatu individu dengan
kemampuan untuk memobilisasi orang lain. Secara khusus, seorang pemimpin harus terlebih
dahulu dapat mengidentifikasi sebuah masalah, dan kemudian harus bertindak sebagai agen
perubahan untuk mengatasi masalah tersebut, selain itu para pemimpin masyarakat cenderung
berbagi kesamaan karakteristik lain seperti rasa pelayanan. Selanjutnya, para pemimpin
dengan jelas mengidentifikasi masalah dan tujuan kemudian mengkomunikasikan dan
menyebarkan informasi mengenai masalah yang sedang terjadi. Menurut Rendi (2018),
perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat akan mengakibatkan berubahnya sistem nilainilai yang berlaku dimasyarakat dan perubahan nilai-nilai didalam masyarakat menyebabkan
perbedaan pendirian dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi pada masyarakat desa dapat
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berlangsung secara cepat sehingga peran kepemimpinan tokoh masyarakat menjadi sangat
penting dalam proses pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Hal ini juga tidak dapat terpisah
dari masalah pengembangan sumber daya manusia (SDM). SDM mengisyaratkan perlu
adanya perubahan pandangan tentang, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku masyarakat
pedesaan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pedesaan merupakan pola
pengembangan SDM sampai pada tingkat kemandirian, yang ditandai dengan adanya
produktivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Menurut Harun (2017), tokoh masyarakat
dengan mudah menggunakan pengaruhnya untuk mengubah perilaku masyarakat. Penting
bagi para pemimpin informal untuk memahami tentang kompetensi inti mereka sebagai
pemimpin dalam keterampilan komunikasi dengan masyarakat untuk memengaruhi pikiran,
kemauan, dan tindakan masyarakat secara positif dalam menggunakan pengetahuan dan
keterampilan literasi dalam aktivitas sehari-hari.

2. Tokoh Masyarakat sebagai Technical Roles
Tokoh masyarakat sebagai pelaksana teknis yang mengorganisir warga masyarakat,
melaksanakan tugas-tugas teknis. Kemampuan untuk mengoordinasikan sumber daya juga
telah dikaitkan dengan kepemimpinan yang efektif.

Tabel 2. Peran tokoh masyarakat sebagai technical roles
Komponen Peran
Bertindak sebagai
koordinator

Bertindak sebagai
Fasilitator

Pelaku
Tokoh Formal (Perangkat
Desa, ketua RT)
Tokoh Non Formal
(Pensiunan Penyuluh
Pertanian)
Ketua Kelompok Tani

Kegiatan yang telah dilakukan
Memimpin kegiatan-kegiatan gotong royong dalam perbaikan
saluran-saluran air
Melakukan koordinasi di dalam penyelenggaraan pelatihapelatihan teknis terkait budidaya pisang

Memfasuilitasi pertemuan-pertemuan dalam mendiskusikan
permasalahan pembibitan dan budidaya pisang dengan
penyulub pertanian
Memfasulitasi para petani untuk ikut serta dalam melakukan
analisis potensi dan analisis kebutuhan penyuluhan baik dari
pemerintah daerah setempat maupun dari perguruan tinggi
Berindak sebagai
Ketua Wanita Tani
Menggerakkan ibu-ibu dalam melalukan pengolahan pisang
Mobilitator
menjadi produk olahan yang memiliki nlai tambah
Sumber data: analisis data primer melalui wawancara mendalam

Bertindak sebagai perwakilan dari masyarakat daripada sebagai pemimpin posisi telah
dikaitkan dengan kepemimpinan masyarakat yang efektif ketika merekrut dan memobilisasi
masyarakat. Setelah sumber daya dimobilisasi, para pemimpin masyarakat ditemukan
bergerak ke tahap akhir di mana sumber daya diterapkan, khususnya melalui implementasi
strategi dan rencana para pemimpin ditemukan memperoleh konsensus akhir sebelum
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implementasi rencana. Secara khusus, para pemimpin telah bertindak sebagai koordinator
berdasarkan kemampuan mereka untuk bertindak sebagai penatalayan untuk. Selain itu, para
pemimpin telah terbukti memfasilitasi pembangunan konsensus dalam keanggotaan dengan
mengembangkan tingkat kepercayaan dalam kelompok dikombinasikan dengan kemampuan
mereka. Menurut Sudirman (2017), tokoh masyarakat adalah salah satu potensi untuk
menggerakkan masyarakat agar ikut berpartisipasi salahsatunya dalam pelaksanaan
pembangunan desa agar terciptanya pembangunan nasional. Tokoh masyarakat yang
dimaksud adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh-tokoh
lainnya. Tokoh masyarakat dalam suatu desa dapat dikatakan sebagai pusat komando
masyarakat yang dtempat masyarakat bertanya, tempat meminta petunjuk, tempat masyarakat
menyampaikan ide-ide atau masukan demi meningkankan taraf hidup warga masyarakat desa
tersebut. Menurut Tankard (2017), dalam proses kegiatan dalam pengembagan masyarakat
menggunakan norma sebagai panduan untuk berperilaku karena mereka termotivasi untuk
akurat dalam penilaian sosial mereka dan juga karena mereka ingin menghindari penolakan
sosial.

3) Peran Tokoh Masyarakat sebagai Katalis dan Pendorong
Peran tokoh masyarakat sebagai saluran penting bagi keberhasilan program
pembangunan pedesaan, dapat dikatakan bahwa kepemimpinan masyarakat merupakan faktor
pendorong yang mendorong keberhasilan transformasi desa. Menurut Aizuddin (2016),
keberhasilan bergantung pada upaya mereka untuk memobilisasi anggota masyarakat lainnya.
Sebagai katalisator, para pemimpin harus melipatgandakan upaya mereka dan bekerja untuk
mendorong orang-orang bekerja sama untuk mengembangkan komunitas mereka. Hal ini
dapat ditunjukkan melalui hubungan mereka dengan lembaga pembangunan pedesaan seperti
Dinas Pertanian, Kantor Kecamatan serta beberapa instansi pemerintah dan swasta untuk
memfasilitasi proses pembangunan di daerahnya.
Kepemimpinan masyarakat di pedesaan juga menjadi faktor pendorong dalam
mengoptimalkan peluang yang diberikan oleh pemerintah untuk mengembangkan sumber
daya lokal yang tersedia untuk kepentingan masyarakat. Konsekuensinya, pelibatan
masyarakat lokal dalam kegiatan sosial dan ekonomi yang dihasilkan oleh kepemimpinan
melalui proses komunikasi yang efektif terlihat berhasil. Tokoh masyarakat berperan sebagai
katalisator

pembangunan.

Karenanya,

penyelenggara

harus

memperkuat

kolaborasi

antarwarga dan menciptakan kerja sama yang harmonis dengan pemerintah.
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Tabel 3. Peran tokoh masyarakat sebagai katalis dan pendorong
Komponen Peran

Pelaku

Kegiatan yang telah dilakukan

Mendorong
transformasi desa

Tokoh Formal (Perangkat
Desa, ketua RT)
Tokoh Non Formal
(Pensiunan Penyuluh
Pertanian)
Penyuluh

Menyusun regulasi terkait dengan pegembangan desa wisata
Mengalokasikan anggaran untuk pengembangan desa wisata
Melakukan upaya-upaya menjadikan desanyta tidak hanya
bergerak di dunia pertanian saja namun juga pengembangan
menjadi desa wisata
Mengembangkan kapasitas kelembagaan kelompok tani untuk
ditransformasi menjadi kelompok-kelompok usaha produktif

Bertindak
mengembangkan
kelompok tani
Membangun
Penyuluh dan ketua
Membangun kolaborasi di dalam melakukan kerja sama
kolaborasi
Kelompok Tani
kemitraan usaha antar pelaku UMKM
Sumber data: analisis data primer melalui wawancara mendalam

4) Tokoh masyarakat berperan sebagai motivator.
Menurut Rizkia (2017), motivator adalah rangsangan, dorongan ataupun pembangkit
tenaga yang dimiliki seseorang atau sekolompok masyarakat yang mempunyai kemauan
berbuat dan bekerjasama secara optimal dalam melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Tabel 4. Peran Tokoh Masyarakat Sebagai motivator
Komponen Peran
Memberikan
dukungan
emosional

Pelaku
Tokoh Formal (Perangkat
Desa, ketua RT)
Tokoh Non Formal
(Pensiunan Penyuluh
Pertanian)
Perangkat Desa

Kegiatan yang telah dilakukan
Mengalokasikan anggaran insentif untuk pembinaan UMKM
Memberikan motivasi di setiap pertemuan untuk selalu
mengembangkan usaha-usaha pengolahan pisang

Memberikan
Memberikan reward kepada kelompok masyarakat yang
reward
berhasil di dalam mengembangkan kelompoknya
Memberikan
Penyuluh dan ketua
Memberikan berbagai informasi-informasi yang dibutuhkan
dukungan
Kelompok Tani
oleh masyarakat dalam pengembangan usaha kelompok
informatif
Sumber data: analisis data primer melalui wawancara mendalam

Berdasarkan teori diatas bahwa peran yang ada pada tokoh masyarakat sebagai
motivator merupakan seseorang yang harus melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai
tokoh masyarakat yang menerima kehormatan dari masyarakat untuk memberikan motivasi
kepada masyarakat. Menurut Ragiliawati (2020), dukungan tokoh masyarakat dalam
menjalankan perannya sebagai motivator meliputi dukungan emosional, instrumental dukung,
informatif dukung. Dukungan emosional berarti dukungan melalui pemberian perhatian dan
motivasi kepada masyarakat. Tokoh masyarakat melakukan pendekatan langsung kepada
masyarakat dengan mengajak masyarakat berpartisipasi langsung dalam pengelolaan kegiatan.
Dorongan dan motivasi datang dalam bentuk berbagai dukungan seperti dukungan emosional,
reward, instrumental, dan informatif.
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5) Peran Tokoh Masyarakat sebagai Pendidik
Peran tokoh masyarakat dalam pelaksanaan memajukan pendidikan di masyarakat
sebagai pemrakarsa, motivator, pengelola dan penyedia sarana dan prasarana, Menurut
Juariah (2018), tokoh masyarakat sebagai pemrakarsa memiliki gagasan dan melakukan rapat
bersama pengelola untuk merencanakan program pendidikan non formal, sebagai pengelola
ikut serta memantau bahkan membantu tutor dalam pembelajaran, sebagai tutor melaksanakan
pembelajaran yang disesuaikan menurut minat dan kebutuhan warga belajar, sebagai
motivator memberi pengarahan, informasi dan mengingatkan agar partipasinya meningkat
serta memfasilitasi tempat pembelajaran.
Tokoh masyarakat (termasuk tokoh agama, tokoh adat dan pendidik), mereka berperan
sebagai pemrakarsa, mediator, motivator, tutor, pengelola, dan bahkan sebagai penyandang
dana serta penyedia fasilitas pendidikan. Tokoh masyarakat merupakan seseorang yang
berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya. Penokohan tersebut karena pengaruh posisi,
kedudukan, dan kemampuannya. Sehingga segala tindakan dan ucapannya akan diikuti oleh
masyarakat sekitarnya. Upaya tokoh masyarakat yang telah dilakukan sudah sesuai dengan
pengelolaan yang seharusnya, seperti adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
pembinaan, evaluasi dan pengembangan dengan melibatkan warga belajar dalam
penyelenggaraan program kegiatan dan warga belajar mengikuti kegiatan tersebut.
Kepemimpinan suatu tokoh masyarakat yang efektif memastikan bahwa lingkungan
yang mendukung tercipta dengan sumber daya yang memadai. Menurut Aziato (2017),
pemimpin masyarakat dapat menerapkan kebijakan dan aturan yang mencegah kegiatan yang
membahayakan kesejahteraan. Pemimpin dapat mencari dukungan dari anggota masyarakat
dan organisasi yang baik hati untuk mensponsori program pemuda untuk meningkatkan
partisipasi mereka. Program bimbingan efektif di komunitas berkontribusi pada dewasa muda
keinginan untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab di masa depan. Teori
kepemimpinan estetika sangat cocok untuk menyelidiki fasilitasi sebagai aktivitas
multidimensi yang kompleks. Menurut Allen (2018), didasarkan pada fenomena sensoris dan
pengalaman kepemimpinan estetika mengintegrasikan perhatian pada desain atau struktur;
interaksi sosial; dan pertimbangan etis semuanya mempengaruhi fasilitator dan diberlakukan
oleh fasilitator dalam mendukung pembelajaran sesama. Menggunakan teori kepemimpinan
estetika memungkinkan kita untuk melepaskan diri dari konsepsi sempit tentang fasilitasi
sebagai aktivitas teknis atau struktural, dan sebaliknya berkontribusi pada pemahaman yang
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lebih kuat tentang bagaimana fasilitator berpengalaman memberlakukan dan merefleksikan
praktik mereka.

Kesimpulan
Keberadaan Kecamatan Jenawi yang berada di lereng Gunung Lawu selain
memberikan keindahan alam, menjadikan masyarakatnya tidak bisa lepas dari alam sekitar.
Mayoritas masyarakat memanfaatkan semua lahan yang ada untuk ditanamai baik yang lahan
datar mauoun yang lereng, pohon pisang ditanamam di lahan-lahan lereng untuk menjaga
tanah dari longsor. Masyarakat percaya bahwa dengan menjaga lingkungan, sebagai wujud
ucapan syukur atas keselarasan antara warga dan lingkungan untuk hidup berdampingan,
terutama dengan kekuatan alam di lingkungan tempat tinggal mereka. Pengembangan sentra
pisang di Jenawi selalu mendasarkan terhadap keberadaan budaya lokal dan partisipasi
komunitas lokal. Tokoh masyarakat memainkan peran yang sangat strategis di dalam
pengembangan sentra pisang Jenawi.
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