
VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan

bahwa :

1. Menurut persepsi masyarakat Kelurahan Tanjung Aman menilai bahwa

Agung Imu Mangkunegara dalam menjalankan kepemimpinannya di

Kabupaten Lampung Utara menerapkan gaya kepemimpinan otoriter.

Kekuasan yang digunakan oleh Bupati Lampung Utara bukan semata-mata

dilakukan agar kekuasaannya tetap, namun hal tersebut dilakukan agar

para bawahan lebih dapat mematuhi dan melaksanakan tugasnya dengan

baik dan hasil kerja yang dilakukan dapat dirasakan secara merata oleh

masyarakat luas.

2. Gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan seperti ini digunakan

Bupati Lampung Utara pada saat mengambil keputusan dan membuat

kebijakan tanpa melibatkan para bawahan, dilakukan secara ketat dan

mengintruksikan bawahan untuk menjalankan perintah serta

menyelesaikan tugas-tugas yang belum  terselesaikan. Pengambilan

keputusan atau kebijakan dilakukan oleh Bupati ini dilakukan dengan

alasan bahwa jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akan banyak muncul
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intervensi yang dilakukan oleh pihak luar agar kebijakan Bupati tersebut

tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu Bupati mengganggap

kurangnya partipasi dan keterbatasan sumber daya dalam pembentukan

kebijakan tersebut sehingga Bupati memutuskan dan menetapkan sendiri

kebijakan tersebut.

3. Gaya otoriter yang dimiliki oleh Bupati Lampung Utara digunakan dengan

alasan harus diterapkan gaya otoriter pada pegawai di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar kinerja pegawai lebih baik

dan patuh terhadap perintah atasan untuk melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diajukan beberapa saran berikut:

1. Diharapkan gaya kepemimpinan otoriter yang diterapkan oleh Bupati

Lampung Utara harus dilakukan agar para bawahan lebih dapat mematuhi

dan melaksanakan tugasnya dengan baik dan hasil kerja yang dilakukan

dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat luas. Sehingga pandangan

mengenai pemimpin otoriter yang selama ini kurang baik, akan berubah

menjadi gaya kepemimpinan yang tetap dapat mengakomodir kepentingan

masyarakat secara umum.

2. Diharapkan agar masyarakat Kabupaten Lampung Utara terus

meningkatkan rasionalitasnya dalam memilih,  sehingga dapat

menghasilkan calon yang berkualitas untuk memimpin Kabupaten

Lampung Utara kedepannya.


