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A B S T R A K 

 

 Tokoh masyarakat merupakan orang yang memiliki pengaruh dan dihormati 

oleh masyarakat karena kekayaan pengetahuannya. Beliau menjadi contoh dan 

teladan bagi orang lain karena pola pikir yang dibangun melalui pengetahuan yang 

dimiliki sehingga dipandang sebagai seseorang yang pandai dan bijaksana juga 

menjadi panutan bagi banyak orang. Dengan kekayaan intelektual dan 

keberhasilan yang dimiliki seorang tokoh masyarakat, ia memiliki peran penting 

salah satunya dalam pemenangan pemilihan umum. 

 Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Konsep operasional yang digunakan 

yaitu menurut Jurdi (2004:101) yang mengemukakan tentang kategori kekuasaan 

elit. Dalam penelitian ini informannya diambil tujuh orang yang terdiri dari 

masyarakat Kelurahan Sei Jang yang memahami tentang peran tokoh sentral 

diwilayahnya. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif.  

 Hasil penelitian tentang Peran Tokoh Sentral (Huzrin Hood) pada Pemilukada 

Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015 di Kelurahan Sei Jang. Maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Tokoh Sentral (Huzrin Hood) dalam hal ini sangat berperan 

dalam mensukseskan Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau periode 2010-2015 hal 

ini dapat dilihat bahwa Huzrin Hood lebih sering mengingatkan masyarakat Sei 

Jang untuk menjalankan Pilkada yang aman, serta untuk tidak salah pilih dalam 

memilih, hal ini cukup efektif dalam mempengaruhi masyarakat. Huzrin sudah 

memberikan arahan dalam memilih dan menentukan kepala daerah. Huzrin Hood 

juga ikut berperan dalam memberikan arahan kepada masyarakat Kota 

Tanjungpinang khususnya pada Kelurahan Sei Jang. Hal ini mempengaruhi warga 

dalam memilih serta meningkatkan jumlah suara yang didapatkan oleh calon yang 

didukung oleh beliau.  

 Peran huzrin dalam memberikan pengetahuan tentang norma dan nilai yang 

ada dalam masyarakat sudah sangat baik. Huzrin sudah membangun kedekatan 

kepada masyaraakat bukan saja karena adanya Pilkada. Sehingga pada saat 

Pilkada 2010  Huzrin tidak perlu banyak membuat kegiatan untuk membangun 

kedekatan kepada masyarakat khususnya di Sei Jang. Dalam kegiatan yang 

dihadiri oleh Huzrin sudah selalu diselipkan pengetahuan tentang Pilkada dan 

yang lebih penting adalah menertibkan Pilkada tersebut. Huzrin Hood sangat 

berperan pada Pilkada periode 2010-2015 tetapi Huzrin Hood bukanlah sebagai 

tim sukses bakal calon pada saat itu, beliau memberikan dukungan sebagai tokoh 

masyarakat yang juga mengatas namakan kepentingan orang banyak 

 

Kata Kunci :  Tokoh Sentral, Peranan, Elit Politik 
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ROLE OF THE CENTRAL FIGURES ( HUZRIN HOOD ) IN THE 

GENERAL ELECTION OF 2010-2015 IN RIAU ISLANDS PROVINCE 

SEI JANG 

 

AMRU REZA 
Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH 

 

A B S T R A C T 

 

 

Communication maintaining motivation by explaining to employees 

about what to do, how well they are doing and what can be done to improve 

performance if it was below standard. communication activity is always 

accompanied with the goal to be achieved. others in the group and the 

community. Cultural communication in the context of organizational 

communication must be viewed from all sides. The first side is the communication 

between superiors to subordinates. Between the two sides of the one employee 

with another employee. The third side is between the employee to the employer. 

Each such communication have each pattern. 

The purpose of this is to empirically Implementation of Employee 

Communication Functions At Naval Hospital Dr. Midiyato Suratani 

Tanjungpinang. The discussion in this paper uses descriptive qualitative 

techniques with reference to the opinion of Robbins (2008:5) states that 

communication is the main function of control, motivation, emotional expression 

and information. As that serve as the respondents in this study as many as 6 

people. After the data collected in this study, the data were analyzed with 

descriptive and qualitative data analysis techniques. 

The final results of this study it can be concluded that communication 

serves to adapt the changes in the organization and also external influences, and 

the last communication function relationships among the organization's members, 

between members and leaders so that they can perform the task well. 

Communication is an activity of delivering a message that can never be separated 

from human life. At the Naval Hospital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang 

communications has been going well although there are a few things that need 

attention 

Based on the data and the results of research that has been done to the 

Naval Hospital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang the suggestion that the 

writer can convey that communication can run well are as follows: Chairman in 

this regard is the Head of the Naval Hospital Dr. Midiyato Suratani 

Tanjungpinang can arrange the schedule so that the well can be performed 

following the morning assembly every day. Leaders need to motivate 

subordinates. Not only reprimand the wrong, as well as awards in every 

performance is done. 

 

Keywords : Central Figures , Role , Political Elite 
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PERAN TOKOH SENTRAL (HUZRIN HOOD) PADA PEMILUKADA 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2010-2015 DI KELURAHAN SEI JANG 

 

 

A. Latar Belakang 

 Pemilihan Umum Kepala daerah (Pemilukada) langsung merupakan  salah 

satu bentuk demokrasi yang tampil dihadapan kita sejak masa 2005 lalu. 

Pemilukada merupakan mekanisme pemilihan langsung pemimpin eksekutif di 

daerah, mulai dari Walikota, Bupati hingga Gubernur. Bagi partai politik telah 

terjadi pergeseran mekanisme dari sistem perwakilan dimana pada saat itu 

Legislatif (DPRD) memilih kepala daerah menjadi ke sistem langsung, 

masyarakat memilih kepala daerahnya, telah mengharuskan institusi partai politik 

melakukan pembenahan dalam strategi pendekatannya untuk menggapai ke kursi 

kekuasaan (eksekutif). Hal ini dikarenakan pemilih bukan lagi diranah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melainkan masyarakat langsung yang 

terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

  Provinsi Kepri merupakan salah satu daerah yang ada di Indonesia yang ikut 

melaksanakan Pemilukada. Ketokohan akan sangat berperan penting dalam 

memenangkan pertarungan Parpol di Kepri yang pulaunya terpisah-pisah, faktor 

adat dan tokoh lokal cukup berperan. Semakin jauh dari pusat, maka partai yang 

tidak memiliki tokoh populer peluangnya dalam Pemilu semakin berat. Sementara 

tokoh adat dan tokoh agama, memiliki pengaruh tersendiri untuk masyarakat. Di 

era otonomi sekarang, tokoh lokal atau local bossism cukup berpengaruh kepada 

para pemilih. 
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 Tokoh masyarakat merupakan orang yang memiliki pengaruh dan dihormati 

oleh masyarakat karena kekayaan pengetahuannya. Beliau menjadi contoh dan 

teladan bagi orang lain karena pola pikir yang dibangun melalui pengetahuan yang 

dimiliki sehingga dipandang sebagai seseorang yang pandai dan bijaksana juga 

menjadi panutan bagi banyak orang. Dengan kekayaan intelektual dan 

keberhasilan yang dimiliki seorang tokoh masyarakat, ia memiliki peran penting 

salah satunya dalam pemenangan pemilihan umum. tokoh masyarakat berperan 

dalam memberikan masukan atau mampu mengambil keputusan ditengah 

lingkungan masyarakatnya. 

 Ada beberapa fenomena politik yang terjadi pada pemilukada yang 

dilakukan untuk kedua kalinya di Provinsi Kepri. H. Huzrin Hood, SH selaku 

tokoh sentral pembentukan Provinsi Kepri, Peran Huzrin dimasa kepemimpinan 

H. Muhammad Sani serta wakilnya Soerya menyebutkan bahwa Huzrin 

merupakan mitra aktif dalam pembangunan Kepri. Karena itu, mereka ingin 

Huzrin berperan dalam menampung aspirasi masyarakat dan merumuskannya. 

Geopolitik Kepri tentu tidak bisa dipisahkan dari peran orang-orang tempatan. 

Bahwa Kepri adalah bunda tanah melayu, tentu tidak dapat dibantah. Itulah 

sebabnya Huzrin Hood yang disebut-sebut mayarakat Kepri sebagai tokoh sentral 

dalam memperjuangkan terbentuknya Kepri ingin membangun pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau yang selama ini sudah dia perjuangkan. 

 Huzrin Hood adalah putra daerah yang sejak mudanya sudah dikenal sebagai 

tokoh agama. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda 

Indonesia atau yang biasa disingkat KNPI di Kabupaten Kepulauan Riau 
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(sekarang Bintan). Huzrin Hood juga bahkan pernah menduduki suatu jabatan 

Ketua Fraksi di DPRD Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Bintan) dari Partai 

Golkar. 

 Melalui penelitian ini penulis berharap bisa menambah wawasan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang politik terutama yang membahas tentang Peran 

Tokoh Sentral (Huzrin Hood) dalam Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau 2010-

2015. Tokoh sentral yang dimaksud adalah suatu ketokohan yang berperan sangat 

penting dalam pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dan pernah memegangi 

jabatan yang strategis. Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015 

dipengaruhi berbagai Dinamika Peristiwa politik dalam Pemilukada Provinsi 

Kepulauan Riau . Kegagalan Huzrin Hood menyebabkan terjadi perubahan peta 

politik pemilihan Gubernur di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan kegagalan 

tersebut maka berubahlah dinamika peristiwa politik yang terjadi pada saat itu 

yakni dengan bergabungnya Huzrin Hood untuk mendukung pasangan 

H.Muhammad Sani dan H.Muhammad Soerya Respationo pada Pemilukada 

Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015. 

 Kelurahan Sei jang wilayah Kecamatan Bukit Bestari dihuni oleh berbagai 

lapisan masyarakat mulai dari pegawai negeri, pedagang, buruh, pegawai swasta 

dengan latar belakang pendidikan yang berasal dari berbagai tingkatan, suku 

bangsa maupun agama.  Dengan lapisan masyarakat yang berbeda tersebut maka 

semakin beragam pemikiran serta pemahaman masyarakat terhadap hadirnya 

tokoh-tokoh politik yang ikut serta dalam Pilkada Provinsi Kepulauan Riau. 

Untuk bisa berperanan dan berpartisipasi secara maksimal dan berkelanjutan 
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dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau diperlukan setiap warga khususnya 

pada kelurahan sei jang meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kepedulian 

terhadap Provinsi Kepulauan Riau dan menghargai setiap perbedaan pandangan 

yang ada. 

 Kelurahan Sei jang merupakan domisili salah satu tokoh sentral dalam 

Provinsi Kepulauan Riau. Huzrin Hood yang dianggap sebagai tokoh masyarakat 

dan tokoh agama dianggap mampu untuk mendorong masyarakat supaya 

menggunakan hak pilihnya. Hal ini penting karena indikator suksesnya 

pemilukada antara lain besar kecilnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan 

hak pilihnya. Semakin besar keikutsertaan masyarakat dalam pemilukada, 

semakin besar legimasi pemilukada dan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih. 

Peranan tokoh sentral seperti Huzrin Hood menjadi amat strategis karena berada  

digarda terdepan dalam masyarakat. Beliau  sangat diperlukan untuk berperanan 

dan berpartisipasi memecahkan berbagai persoalan di masyarakat dalam lingkup 

Kelurahan Seijang yang bisa mengganggu Kamtibmas dalam Pilkada Provinsi 

Kepulauan Riau.   

 Huzrin Hood juga dalam hal ini berperanan dan berpartisipasi aktif dalam 

memberi pencerahan, penyadaran dan pengetahuan tentang pentingnya mencegah 

dan menolak politik uang, karena politik uang akhirnya akan melahirkan 

pemimpin yang korup dan tidak bisa membangun kesejahteraan dan kemakmuran 

masyarakat, Oleh karena,  setelah terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, 

hanya memikirkan bagaimana mengembalikan modal yang dikeluarkan selama 

menjadi pengantin pada saat pemilukada. Dan memberi teladan kepada pemilih 
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untuk memilih calon Gubernur/Wakil Gubernur yang dianggap terbaik.  Semua 

calon Gubernur/Wakil Gubnernur Provinsi Kepulauan Riau adalah kader terbaik 

bangsa, tetapi masyarakat penting dipandu untuk memilih calon Gubernur/Wakil 

Gubernur dalam rangka kesinambungan dan peningkatan pembangunan Provinsi 

Kepulauan Riau di masa mendatang. 

B. Landasan Teoritis 

 Setiap orang bisa jadi elit, supaya pembahasannya terfokus, yang dimaksud 

elit politik disini adalah orang-orang yang tergabung dalam partai politik. Menurut 

beberapa pakar diantaranya adalah: 

 Pareto (dalam S.P. Varma : 2010).mengemukakan pandangannya mengenai 

elit politik yaitu “governing elite (elit yang memerintah). Lebih lanjut Pareto 

mengemukakan bahwa yang termasuk katagori elit yang memerintah antara lain 

adalah pimpinan suatu lembaga, organisasi, atau pimpinan institusi Negara”  

 Seperti definisi diatas dimana menjelaskan tentang elit politik yang terdiri 

dari orang-orang yang tergabung dalam partai politik. Jelas hubungannya dengan 

masyarakat luas karena dalam suatu elit politik tersebut untuk mewujudkan 

keinginan mereka, mereka membutuhkan masyarakat untuk naik dam mencapai 

tujuannya tersebut. 

Terdapat tiga kategori kekuasaan elit menurut Jurdi (2004:101) yaitu : 

 

1. kekuasaan elit sebagai kemampuan untuk mempengaruhi individu-

individu lain termasuk simpatisan. 

2. kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuat 

keputusan 

3. kekuasaan sebagai kemampuan untuk mengalokasikan nilai-nilai 

secara otoritatif 
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 Studi tentang prilaku politik bisa berfokus pada individu-individu sebagai 

aktor yang berperan bisa juga dilakukan terhadap kelompok baik keagamaan, 

sosial, politik, maupun ekonomi. Dalam hal politik menurut David easton (dalam 

Jurdi:2004:28) yaitu bagaimana mengalokasikan sejumlah nilai-nilai secara 

otoritatif bagi sebuah masyarakat.  

 Beberapa mekanisme hubungan elit politik dengan masyarakat antara lain: 

Dalam pemilu, elit politik membutuhkan suara dari masyarakat, Elit politik harus 

mengetahui dan memperhatikan kebutuhan, keinginan, dan preferensi masyarakat, 

Elit politik seharusnya bisa menawarkan jawaban dari masalah masyarakat, 

Dalam kompetisi antar elit, dibutuhkan responsiveness,  Elit politik perlu 

pengelolaan yang responsive dari masyarakat untuk meningkatkan kinerjanya, 

Pengelolaan hubungan dengan masyarakat juga penting bagi survival dan 

keberlanjutan elit politik, Semua organisasi elit politik berusaha untuk mengontrol 

dan menstabilisasi lingkungan masyaraat yang dihadapinya, yang paling penting 

bagi elit politik adalah konstituennya, diperlukannya komunikasi dua arah dan 

konsisten yang merupakan stabilisator antara elit dan masyarakat. Menurut 

Soekanto (2009:243) mengatakan bahwa: “Peranan merupakan aspek dinamis 

kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan”. Lebih lanjut 

Soekanto (2009:243-244) mengatakan bahwa ”Peranan yang melekat pada diri 

seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi 

seseorang dalam masyarakat meruapakan unsur statis yang menunjukan tempat 

individu pada organisasi masyarakat, peranan lebih banyak menunjukan pada 
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fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses”. Jadi, seseorang menduduki 

posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga 

hal yaitu: 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan. 

b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku yang penting bagi stuktur 

sosial masyarakat. 

 

 Jadi peranan sangat penting didalam suatu organisasi, sebab peranan 

merupakan suatu konsep prilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat 

atau seorang pimpinan kepada bawahannya sesuai dengan norma-norma. Menurut 

Hasyimi Ali (2002:464) menjelaskan: Peranan adalah perilaku yang berlangsung 

atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam sturuktur 

organisasi”.  

 Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Susanto (1998:75) 

menjelaskan bahwa “Peranan merupakan dinamika dari status atau penggunaan 

dari hak dan kewajiban atau bisa di sebut sebagai status subjektif”. Setiap orang 

mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal 

ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi 

masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa saja yang diberikan masyarakat 

kepada dirinya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang 

atau kelompok masyarakat. Hubungan-hubungan sosial yang ada didalam 

masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam 
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masyarakat serta diatur oleh norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. 

Menurut Paul.B. Horton dan Chester L. Hunt (1996:18), Peranan adalah: ”prilaku 

yang diharapkan dari seseorang atau kelompok orang yang memiliki status 

tertentu”. 

 Peranan yang melekat dalam diri seseorang harus dibedakan dengan posisi 

dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan 

unsur status yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. 

Peranan banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu 

proses. 

C. Hasil Penelitian 

Provinsi Kepri merupakan salah satu daerah yang ada di Indonesia yang ikut 

melaksanakan Pemilukada, secara umum proses Pemilukada Provinsi Kepri 

berjalan secara aman. Ketokohan akan sangat berperan penting dalam 

memenangkan pertarungan Parpol di Kepri yang pulaunya terpisah-pisah, faktor 

adat dan tokoh lokal cukup berperan. Semakin jauh dari pusat, maka partai yang 

tidak memiliki tokoh populer peluangnya dalam Pemilu semakin berat. Sementara 

tokoh adat dan tokoh agama, memiliki pengaruh tersendiri untuk masyarakat. 

 Fenomena politik yang terjadi pada pemilukada yang dilakukan untuk 

kedua kalinya di Provinsi Kepri. H. Huzrin Hood, SH selaku tokoh sentral 

pembentukan Provinsi Kepri, Peran Huzrin dimasa kepemimpinan H. Muhammad 

Sani serta wakilnya Soerya menyebutkan bahwa Huzrin merupakan mitra aktif 

dalam pembangunan Kepri. Karena itu, mereka ingin Huzrin berperan dalam 

menampung aspirasi masyarakat dan merumuskannya. Provinsi Kepulauan Riau 
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adalah bunda tanah melayu, itulah sebabnya Huzrin Hood yang disebut-sebut 

mayarakat Kepri sebagai tokoh sentral dalam memperjuangkan terbentuknya 

Kepri ingin membangun pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang selama ini 

sudah dia perjuangkan.  

 Peranan adalah memberikan suatu arahan pada proses sosialisasi yang 

merupakan suatu tradisi, kepercayaan, nilai nilai, norma normadan pengetahuan. 

Dan dapat juga mempersatukan kelompok atau masyarakat, dalam menjalankan 

suatu system pengendali dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan antar 

sesama masyarakat. 

 Elit politik merupakan orang yang terlibat dalam aktivitas politik untuk 

berbagai tujuan tapi biasanya bertalian dengan sekedar perubahan politik. Sikap 

elit cenderung berorientasi pada kepentingan rakyat umum dan elit politik selalu 

bersikap tanggap dan peduli terhadap berbagai tanggapan dan tuntutan 

masyarakat. Sikap elit politik ini membuka kesempatan yang seluas-luasnya pada 

setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan mengaktualisasi 

diri untuk mampu memenuhi kehidupan menurut mekanisme sistem politik yang 

ada 

1.  Kekuasaan elit sebagai kemampuan untuk mempengaruhi individu-

individu lain termasuk simpatisan. 

 Huzrin Hood memberikan penyampaian informasi yang jelas dan langsung 

kepada masyarakat Kelurahan Sei Jang mengenai Partai Politik serta Pilkada yang 

baik serta memberikan arahan kepada masyarakat guna mencapai Pilkada yang 
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aman tertib dan mampu membangun Kepulauan Riau pada masa yang akan 

datang. dari dimensi ini dapat dilihat dari indikatornya yang berupa : 

a. Ikut serta dalam penyampaian informasi yang jelas tentang tata cara 

Pilkada kepada masyarakat sei jang 

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dapat dianalisa bahwa dalam 

pemberian informasi tentang tata cara Pilkada yang dilakukan memang tidak 

pernah langsung dilakukan oleh Huzrin Hood. Tetapi Huzrin Hood lebih sering 

mengingatkan masyarakat Sei Jang untuk menjalankan Pilkada yang aman, serta 

untuk tidak salah pilih dalam memilih, hal ini cukup efektif dalam mempengaruhi 

masyarakat. 

Seiring dengan berlakunya kebijakan desentralisasi,kecenderungan tokoh 

masyarakat kemudian tidak lagi menjadi sebagai alat legitimasi pemerintah pusat 

tetapi tokoh masyarakat, kini lebih cenderung melihat ruang perpolitikan secara 

pragmatis. Namun, perebutan kekuasaan ditingkat lokal kini menciptakan kembali 

ruang-ruang konflik yang tajam. Karena tokoh masyarakat mempunyai kedekatan 

ikatan emosional dengan masyarakat, maka untuk mengakomodir berbagai 

gagasan-gagasan untuk kepentingan masyarakat, tokoh masyarakat diharapkan 

mampu menyambut kebijakan desentralisasi tersebut. keberadaan tokoh 

masyarakat seperti yang ada di Kota Tanjungpinang, cenderung masih terikat oleh 

nilai-nilai lama yakni tradisi dan ikatan kulturalnya. kekuatan tokoh memang 

masih bertumpu pada ikatan primordial, khususnya ikatan keluarga (famili) dan 

kesukuan 
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b. Memberikan arahan dalam memilih dan menentukan kepala daerah 

yang mampu membangun Kepri lima tahun 2010-2015. 

 Dari hasil wawancara dengan seluruh informan dapat dianalisa bahwa Huzrin 

sudah memberikan arahan dalam memilih dan menentukan kepala daerah yang 

mampu membangun Kepri lima tahun 2010-2015 dengan cara mendukung salah 

satu calon. Wawancara yang dilakukan kepada Ali Hasyim juga membenarkan 

bahwa Huzrin Hood juga ikut berperan dalam memberikan arahan kepada 

masyarakat Kota Tanjungpinang khususnya pada Kelurahan Sei Jang. Hal ini 

mempengaruhi warga dalam memilih serta meningkatkan jumlah suara yang 

didapatkan oleh calon yang didukung oleh beliau. 

2.  Kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuat 

keputusan 

 Huzrin Hood memiliki kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi 

pembuatan keputusan kolektif. 

a. Memberikan Kepercayaan kepada masyarakat tentang Gubernur dan 

wakil Gubernur agar dapat saling membantu dan bekerjasama dalam 

membangun Kepri. 

Sosok Huzrin yang dianggap sebagai pahlawan di Kepulauan Riau sangat 

member keuntungan bagi calon gubernur yang meminta huzrin sebagai penasehat. 

Karena hal tersebut sangat mempengaruhi simpatisan. Huzrin memiliki pengaruh 

yang besar dalam pemenangan Sani dan Suryo, Pengaruh yang dilakukan oleh 

Huzrin  adalah kegiatan atau keteladanan yang baik secara langsung atau tidak 

langsung mengakibatkan suatu perubahan perilaku dan sikap orang lain atau 
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kelompok. kemunduran Huzrin dalam bursa pemilihan Calon Gubernur 3 tahun 

silam tidak menempatkan huzrin ketempat terbelakang, bahkan Huzrin tetap 

menjadi pahlawan bagi masyarakat, huzrin tidak dapat digantikan oleh calon 

manapun, kemunduran Huzrin menjadi momentum bagi beberapa pihak untuk 

mengambil simpatisan dengan cara menjadikan beliau sebagai penasehat. Hal ini 

sangat mempengaruhi pemilih karena diberikan kepercayaan oleh Huzrin, 

diberikan pandangan untuk memilih calon yang tepat. 

b. Adanya kontrol yang dilakukan tokoh sentral (Huzrin Hood) saat 

hari Pilkada dilakukan 

Huzrin adalah seorang tokoh yang patut diperhitungkan di Provinsi Kepulauan 

Riau ini. Melihat dedikasi dan perjuangannya untuk melepaskan diri dari Riau 

beberapa tahun lalu. Huzrin selama ini bukan hanya dikenal sebagai tokoh 

masyarakat, namun dalam dunia politik nama Huzrin juga masih sangat 

diperhitungkan. Pada Pilkada tahun 2010, Huzrin memberikan dukungannya 

terhadap salah satu pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur yaitu Sani-

Suryo. Banyak hal yang dilakukan Huzrin pada saat itu termasuk memberikan 

informasi, ikut dalam kegiatan yang dilakukan dan memberikan pengetahuan 

kepada masyarakat tentang pasangan yang akan dipilih berikut dengan norma dan 

aturan Pilkada.  

Namun jika dilihat dari hasil wawancara dengan seluruh informan dapat 

dianalisa bahwa Huzrin Hood sangat berperan pada Pilkada periode 2010-2015 

tetapi Huzrin Hood bukanlah sebagai tim sukses bakal calon pada saat itu, beliau 

memberikan dukungan sebagai tokoh masyarakat yang juga mengatasnamakan 
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kepentingan orang banyak. Jadi memang untuk kontrol secara langsung tidak 

pernah dilakukan oleh Huzrin, apalagi pada saat Pilkada dilaksanakan. 

3.  Kekuasaan sebagai kemampuan untuk mengalokasikan nilai-nilai secara 

otoritatif 

 Kemampuan atau ilmu yang didapatkan oleh masyarakat Sei Jang melalui 

Tokoh sentral (Huzrin Hood) dalam pilkada yang berhubungan dengan adanya 

nilai dan norma melalui kerjasama dan hubungan yang baik antara tokoh sentral 

(Huzrin Hood) dan masyarakat dalam mensukseskan Pilkada Provinsi Kepulauan 

Riau 2010-2015. Hal ini dapat dilihat dari : 

a. Memberikan pengetahuan tentang norma dan nilai yang ada dalam 

masyarakat dan hubungannya dengan suksesnya Pilkada 2010-2015. 

Dari hasil wawancara dapat dianalisa bahwa peran huzrin dalam Memberikan 

pengetahuan tentang norma dan nilai yang ada dalam masyarakat sudah sangat 

baik. tokoh sentral berperan penting sebagai opinion leader. Tokoh sentral  

tergolong sebagai aktivis dalam komunikator politik. Tokoh sentral  

berkomunikasi serta memiliki kedekatan-kedekatan secara interpersonal dengan 

masyarakat. Hal itu terlihat bahwa tokoh sentral menjadi tempat bertanya serta 

tempat meminta petunjuk oleh masyarakat dalam memilih kandidat yang tepat 

pada pemilihan Cagub Kota Tanjungpinang. Tokoh sentral seperti Huzrin Hood 

juga telah melakukan usaha-usaha untuk mendorong masyarakat untuk ikut 

berpasrtisipasi. 
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b. Membangun kedekatan dan kepercayaan Masyarakat Seijang untuk 

saling mentertibkan pilkada 2010-2015. 

Huzrin sudah membangun kedekatan kepada masyaraakat bukan saja karena 

adanya Pilkada. Sehingga pada saat Pilkada 2010  Huzrin tidak perlu banyak 

membuat kegiatan untuk membangun kedekatan kepada masyarakat khususnya di 

Sei Jang. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Huzrin sudah selalu diselipkan 

pengetahuan tentang Pilkada dan yang lebih penting adalah menertibkan Pilkada 

tersebut. Pilkada haruslah berjalan tertib, di Kelurahan Sei jang memiliki 

masyarakat yang sangat majemuk dibutuhkan tokoh yang mampu menyatukan 

perbedaan-perbedaan tersebut. Huzrin Hood sudah melakukan perannya dengan 

baik. 

D. Penutup 

1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang ”Peran Tokoh Sentral (Huzrin Hood) pada 

Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015 di Kelurahan Sei Jang”. Maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa Tokoh Sentral (Huzrin Hood) dalam hal ini 

sangat berperan dalam mensukseskan Pemilukada Provinsi Kepulauan Riau 

periode 2010-2015. Hal ini dilihat dari dalam pemberian informasi tentang tata 

cara Pilkada yang dilakukan memang tidak pernah langsung dilakukan oleh 

Huzrin Hood. Tetapi Huzrin Hood lebih sering mengingatkan masyarakat Sei Jang 

untuk menjalankan Pilkada yang aman, serta untuk tidak salah pilih dalam 

memilih, hal ini cukup efektif dalam mempengaruhi masyarakat. Huzrin sudah 

memberikan arahan dalam memilih dan menentukan kepala daerah yang mampu 
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membangun Kepri lima tahun 2010-2015 dengan cara mendukung salah satu 

calon. Huzrin Hood juga ikut berperan dalam memberikan arahan kepada 

masyarakat Kota Tanjungpinang khususnya pada Kelurahan Sei Jang. Hal ini 

mempengaruhi warga dalam memilih serta meningkatkan jumlah suara yang 

didapatkan oleh calon yang didukung oleh beliau. Peran huzrin dalam 

memberikan pengetahuan tentang norma dan nilai yang ada dalam masyarakat 

sudah sangat baik. tokoh sentral berperan penting sebagai opinion leader. Tokoh 

sentral tergolong sebagai aktivis dalam komunikator politik. Tokoh sentral 

berkomunikasi serta memiliki kedekatan-kedekatan secara interpersonal dengan 

masyarakat. 

Huzrin sudah membangun kedekatan kepada masyaraakat bukan saja karena 

adanya Pilkada. Sehingga pada saat Pilkada 2010  Huzrin tidak perlu banyak 

membuat kegiatan untuk membangun kedekatan kepada masyarakat khususnya di 

Sei Jang. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Huzrin sudah selalu diselipkan 

pengetahuan tentang Pilkada dan yang lebih penting adalah menertibkan Pilkada 

tersebut. Huzrin Hood sangat berperan pada Pilkada periode 2010-2015 tetapi 

Huzrin Hood bukanlah sebagai tim sukses bakal calon pada saat itu, beliau 

memberikan dukungan sebagai tokoh masyarakat yang juga mengatas namakan 

kepentingan orang banyak 

2. Saran 

Agar tokoh sentral dapat menjalankan perannya dengan lebih baik lagi untuk 

setiap pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih khususnya di Keluraha Sei 

Jang maka ada beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai saran yaitu 
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Sebaiknya dalam memberikan informasi tata cara Pilkada, pengetahuan tentang 

Pilkada Tokoh Sentral turut aktif secara langsung seperti hadir dalam beberapa 

kegiatan khusus untuk memberikan pengetahuan terhadap Pemilu. Sebaiknya 

sebagai Tokoh Sentral Huzrin Hood lebih baik tidak memihak kepada salah satu 

calon karena akan membuat persepsi masyarakat yang berbeda, sebaiknya sebagai 

tokoh sentral Huzrin Hood hanya memberikan pengertian serta pemahaman saja 

terhadap calon-calon yang maju untuk memimpin daerah. 
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