
PERBANDINGAN GAYA KEPEMIMPINAN CAMAT

PEREMPUAN DI KECAMATAN SUKARAME

(Skripsi)

Oleh:

DAVID. M

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2016



ABSTRACT

COMPARASION STYLE LEADERSHIP HEAD OF WOMEN IN
SUKARAME

BY

DAVID.M

In indonesia recently began appearing women who became the leader. They not
only a symbol of an institusion in indonesia, even leaders these women be the
subject of warm in mass media and indonesians style of their leadership. For
example one woman great in indonesia now is surabaya the mayor mother tri
rismaharini, in the style of the leadership hir she was elected mayor best to three
the universe by world major. (Radar Surabaya: Jawa Pos Group).

In Bandar Lampung there is also the leader of the women who occupy the post of
structural namely as by masaran. From 20 districts in the city Lampung three of
which in was led by head of women, and from 3 in the writers vote in Sukarame
as research sites because in the area was in lead 2 a female superior alternately
and each achievements of its own. Focus this research compare style leadership in
used them and factors whatever influenced the style leadership them. While type
reserch used in this research is the type descriptive research with a qualitative
approach and engineering data collection was carried out by observation,
interview, and documentation.

Based on analysis of the descriptive qualitative by using the measurement of
indicators style leadership according to Gibson namely Charisma, Ideal Influence,
Inspiration, Intellectual Stimulation, Individualized Consideration can be
concluded that NZ having the style of leadership feminism-transaksional while II
having the style of leadership maskulin-transaksional. But factors influencing
style leadership both based on the data on the ground that the age, educational
background and personality/past experience who influenced the style leadership
them while leading in district Sukarame.

Password: a style of leadership, a female superior



ABSTRAK

PERBANDINGAN GAYA KEPEMIMPINAN CAMAT PEREMPUAN DI
KECAMATAN SUKARAME

Oleh

DAVID. M

Di Indonesia akhir-akhir ini mulai bermunculan perempuan yang menjadi
pemimpin. Mereka tidak hanya menjadi simbol dari sebuah instansi di indonesia,
bahkan para pemimpin perempuan tersebut menjadi topik hangat di media massa
dan masyarakat indonesia dengan gaya kepemimpinanya. Sebagai contoh salah
satu perempuan hebat di indonesia saat ini adalah walikota Surabaya yaitu ibu Tri
Rismaharini, dengan gaya kepemimpinanya beliau terpilih sebagai walikota
terbaik ke3 se jagad raya oleh World Mayor. (Radar Surabaya: Jawa Pos Group).

Di Bandar Lampung terdapat juga pemimpin perempuan yang menduduki jabatan
struktural yaitu sebagai camat. Dari 20 kecamatan yang ada di kota Bandar
Lampung 3 di antaranya di pimpin oleh camat perempuan, dan dari 3 kecamatan
tersebut penulis memilih kecamatan Sukarame sebagai lokasi penelitian karena di
kecamatan tersebut pernah di pimpin 2 pemimpin perempuan secara bergantian
dan sama-sama memiliki prestasi tersendiri. Fokus penelitian ini membandingkan
gaya kepemimpinan yang di usung keduanya dan faktor apa saja yang
mempengaruhi gaya kepemimpinan keduanya. Sedangkan tipe penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi,
wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pengukuran
indikator gaya kepemimpinan menurut Gibson yaitu karisma, pengaruh ideal,
menginspirasi, Stimulasi intelektual, dan perhatian pada individu dapat
disimpulkan bahwa NZ memiliki gaya kepemimpinan feminism-transformasial
sedangkan II memiliki gaya kepemimpinan maskulin-transaksional. Adapun
faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan keduanya berdasarkan
temuan data di lapangan bahwa faktor umur (usia), latar belakang pendidikan dan
juga kepribadian/pengalaman masa lalu yang mempengaruhi gaya kepemimpinan
keduanya saat memimpin di Kecamatan Sukarame.

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Pemimpin Perempuan
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemimpin di dalam suatu organisasi merupakan sesuatu yang sangat penting.

Peran pemimpin menjadi tonggak penggerak keberlangsungan suatu organisasi.

Pemimpin sangat dibutuhkan untuk mengatur dan mengarahkan anggota

organisasi demi terciptanya kinerja organisasi yang maksimal. Keterampilan

maupun gaya memimpin yang baik dan efektif diperlukan untuk membangun dan

mendorong terwujudnya tujuan organisasi.

Kepemimpinan yang efektif memerlukan produktivitas, kerjasama kelompok,

kegiatan yang terorganisir, semangat anggota dan koordinasi yang baik. Dalam

hal ini seorang pemimpin harus memiliki suatu program dan perilaku baik

bersama-sama anggota kelompok dengan menggunakan cara, tipe atau gaya

tertentu, sehingga kepemimpinan mempunyai peranan sebagai kekuatan dinamik,

mendorong, memotivasi, dan mengkoordinasi  dalam  mencapai  tujuan  yang

akan dituju. Oleh karena itu peran pemimpin sangat sentral dalam suatu organisasi

(Sinambela ,2006:103).

Apabila menganut pada norma dan budaya tradisional yang ada di Indonesia,

pemimpin merupakan jabatan untuk seorang laki-laki. Laki-laki sudah menjadi
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simbol kepemimpinan sejak jaman dahulu dan perempuan selalu identik dengan

kelembutan atau kelemahan. Maka tak jarang pandangan tentang gen tersebut

sering dijadikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pendapat

bahwa perempuan itu tidak berfikir secara logika, mengandalkan naluri,

menjadikan perempuan jarang ditempatkan diposisi penting. Eisenstein dalam

Irianto (2006:468)  mengatakan  bahwa  mekanisme  yang memihak  kaum  laki-

laki telah menyatu dalam birokrasi. Dari perbedaan pandangan tersebut terdapat

perlakuan diskriminatif terhadap perempuan yang bekerja di sektor publik

khususnya.

Seiring berjalannya waktu, kedudukan perempuan sudah mulai diperhatikan, hal

ini dibuktikan dengan adanya Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender

(PUG) yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 dan

keterwakilan Perempuan di Lembaga Pemerintah yaitu Undang-undang No. 10

tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-undang No. 2 tahun 2008

tentang Partai Politik (Parpol), kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik

adalah sebesar 30 persen, terutama untuk duduk di dalam parlemen.

Bahkan dalam Pasal 8 Butir di UU No. 10 tahun 2008, disebutkan penyertaan

sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan

parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi

peserta pemilu. Dan Pasal 53 UU mengatakan bahwa daftar bakal calon peserta

pemilu juga harus memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

(http://www.indosiar.com/ragam/kuota-30-persen-perempuan-dalam-politik

75018.html diakses pada 02 Juli 2015 pukul 12:42).
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Setelah adanya Intruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender tersebut di

dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan era modern saat ini tidak

semuanya harus laki-laki yang menjadi seorang pemimpin. Hal ini dapat diliat

dari mulai banyak bermunculannya perempuan yang menjadi seorang petinggi

atau pemimpin di Indonesia. Mereka tidak hanya menjadi simbol dari sebuah

instansi tersebut bahkan perempuan-perempuan tersebut menjadi topik hangat di

media massa dan masyarakat Indonesia dengan gaya memimpinanya yang luar

biasa.

Hal ini mulai membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan tidak kalah

hebatnya dengan kepemimpinan laki-laki. Sebagai contoh salah satu perempuan

hebat di indonesia dengan gaya kepemimpinanya saat ini adalah walikota

Surabaya, yaitu ibu Tri Rismaharini beliau merupakan walikota perempuan

pertama di Surabaya. Ibu Tri Risma dengan gaya kepemimpinanya tersebut

mempunyai 8 prestasi internasional, satu dari delapan prestasi ibu Tri Rismaharini

yang paling mengesankan adalah terpilihnya ibu Tri Rismaharini sebagai walikota

terbaik ke3 se jagad raya oleh World Mayor organisasi nonprofit yang bertaraf

internasional. (Radar Surabaya: Jawa Pos Group).

Di Bandar Lampung terdapat juga perempuan yang menduduki jabatan struktural

yaitu sebagai camat. Dari 20 kecamatan yang ada di kota Bandar Lampung 3 di

antaranya di pimpin oleh camat perempuan, yaitu Kecamatan Tanjung Karang

Pusat di pimpin oleh Dra. Maryamah S.Pd, Kecamatan Tanjung Karang Barat di

pimpin oleh Dra. Nurzuraidawati MM dan Kecamatan Sukarame di pimpin oleh

Dra. Intji Indriati MH.
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Kecamatan yang merupakan bentuk organisasi  perangkat  daerah  Kabupaten atau

Kota, dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh

sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani  sebagian urusan

otonomi daerah. Guna efektivitas pelaksanaan  otonomi  daerah  maka ada

beberapa klasifikasi perundang-undangan yang mengatur tentang  Pemerintah

Daerah diantaranya ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah

menggariskan bahwa titik berat otonomi diletakkan pada daerah kabupaten dan

kota. Dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 telah menerangkan tentang

kesibukan yang tinggi sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

aparatur pemerintah hal  ini tidak  akan terwujud jika peran dalam kepemimpinan

seorang camat dalam meningkatkan kinerja  pegawainya rendah.

Mengacu pada pasal 15 Ayat (1) huruf Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan yang berisi tugas Camat dalam

membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi:

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa

dan/atau kelurahan.

b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan

administrasi desa dan/atau kelurahan.

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah.

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau

kelurahan.

e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan

di tingkat kecamatan.



5

f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan  penyelenggaraan

pemerintahan desa  dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada

bupati/walikota.

Berdasarkan hasil prariset yang di lakukan penulis kepada camat perempuan yang

pernah menduduki kursi camat Sukarame yang pertama yaitu dengan NZ pada

tanggal 15 maret 2015, sebelum menduduki kursi camat Tanjung Karang Barat

NZ merupakan camat dari kecamatan Sukarame pada tahun 2011 sampai dengan

2012 dan dari tahun 2012 sampai saat ini beliau masih menjadi camat dari

kecamatan Tanjung Karang Barat. Selain itu juga NZ sebelum beliau menjabat

sebagai camat beliau pernah menjabat di Biro Keuangan Provinsi Lampung,

Kasubbag keuangan dinas Kominfo Provinsi Lampung dan Dinas Tata Kota

Bandar Lampung.

Setelah kepemimpinan NZ di kecamatan Sukarame pada tahun 2012, saat ini

kecamatan tersebut di pimpin oleh pemimpin perempuan juga yaitu II. II sebelum

menjadi camat di Sukarame beliau pernah menjadi Kepala Bidang Keuangan

Badan Kepegawaian Kota Bandar Lampung dan Sekretaris Badan Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Bandar Lampung. Dan hingga saat ini II masih menjabat

sebagai camat Sukarame dari tahun 2013 sampai sekarang.

Dari dua kepemimpinan perempuan di kecamatan Sukarame tersebut masing-

masing mempunyai prestasi, baik itu prestasi atas nama pribadi maupun atas nama

organisasi atau instasi yang dipimpin. Pada masa kepemimpinan NZ sebagai

camat di Sukarame beliau pernah terpilih menjadi camat teladan se Kota Bandar

Lampung pada tahun 2011 dan mewakili Kota Bandar Lampung ke istana negara

bersama camat-camat teladan dari seluruh daerah di indonesia lainya dalam
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rangka HUT RI ke 66 yang saat itu di kumpulkan oleh presiden Susilo Bambang

Yudhoyono dan mendapatkan penghargaan.

Begitu juga pada masa kepemimpinan II di kecamatan Sukarame, dia juga

mempunyai prestasi tersendiri berbeda dengan camat sebelumnya. II merupakan

camat perempuan termuda yang pernah ada di Badar Lampung hal ini di buktikan

dengan hasil survei yang di lakukan oleh portal berita lampung yaitu

(saibumi.com). Para pemimpin perempuan ini membuktikan bahwa

kepemimpinan perempuan di Lampung tidak kalah hebatnya dengan

kepemimpinan laki-laki pada umumnya karena mereka para srikandi Lampung

tersebut mampu menunjukkan prestasi memimpin yang baik.

Melihat dari kepemimpinan kedua camat yang pernah menjabat di kecamatan

Sukarame tersebut tentu cara maupun gaya mereka memimpin berbeda, apabila

dilihat dalam teori kepemimpinan setiap manusia dalam memimpin pastinya

mempunyai tipe dan gaya memimpin masing-masing tidak terkecuali pemimpin

perempuan, walaupun sebagian besar para perempuan hebat di indonesia

umumnya menggunakan tipe dan gaya kepemimpinan tranformasional seperti

halnya walikota Solo Ibu Tri Rismaharini.

Memperhatikan permasalahan dari hasil prariset di atas peneliti tertarik untuk

meneliti kepemimpinan perempuan dalam meningkatkan kinerja, dan yang

menjadi fokus pada penelitian ini adalah dua pemimpin perempuan yang pernah

menduduki kursi camat kecamatan Sukarame dengan membandingkan

kepemimpinan dari kedua camat tesebut yaitu NZ yang memimpin Sukarame dari

tahun 2011 sampai 2012 dengan II dari tahun 2013 sampai sekarang. Oleh
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karenanya peneliti tertarik untuk mengambil judul “Perbandingan Gaya

Kepemimpinan Camat Perempuan di Kecamatan Sukarame”. Dan dalam

penelitian ini untuk melindungi objek penelitian dan memudahkan pembaca maka

peneliti menggunakan inisial (NZ) untuk Dra. Nurzuraidawati MM dan (II) untuk

Dra. Intji Indriati MH.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana komparasi gaya kepemimpinan NZ dan II dalam meningkatkan

kinerja kecamatan Sukarame?

2. Faktor apa yang mempengaruhi gaya kepemimpinan NZ dan II dalam

meningkatkan kinerja kecamatan Sukarame?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam hal ini yang menjadi tujuan

penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan komparasi gaya kepemimpinan yang

di gunakan NZ dan II dalam meningkatkan kinerja kecamatan Sukarame.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gaya

kepemimpinan NZ dan II dalam meningkatkan kinerja kecamatan Sukarame.
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D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

tambahan pengetahuan dan referensi bagi kajian ilmu administrasi negara,

khususnya yang berkaitan dengan teori kepemimpinan.

2. Secara Praktis

Kegunaan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai

referensi bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kantor Kecamatan dan

stakeholder lain yang berkepentingan dan dapat bermanfaat bagi peneliti lain di

masa yang akan datang yang berminat melakukan penelitian mengenai

Perbandingan Gaya Kepemimpinan Perempuan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepemimpinan

1. Konsep Pemimpin

Pemimpin artinya seseorang yang mempunyai kemampuan dalam

penyelenggaraan suatu kegiatan organisasi agar kegiatan tersebut dapat

terselenggara dengan efisien. Selanjutnya, agar terjadi ketertiban dalam kegiatan

organisasi diperlukan pengaturan mengenai pembagian tugas, cara kerja dan

hubungan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain.

Pemimpin dapat diartikan predikat yang disandang seseorang sebagai pemimpin

yang memiliki kewenangan, maka pemimpin tersebut wajib melaksanakan

fungsiya. Berikut ini adalah pengertian pemimpin menurut beberapa ahli:

a. Menurut Kouzes dalam Pasolong (2004:17) mengatakan bahwa pemimpin

adalah vionir sebagai orang yang bersedia melangkah kedalam situasi yang

tidak diketahui. Pemimpin yang mempunyai visi yang jelas dapat menjadi

penuntun dalam melaksanakan tugas  pokok dan fungsinya sebagai pemimpin.

b. Menurut Sudriamunawar dalam Pasolong (2006:1) mengatakan pemimpin

adalah seseorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat mempengaruhi



10

para pengikutnya  untuk melakukan  kerja sama kearah pencapaian tujuan yang

telah ditentukan sebelumnya.

c. Menurut Matondang (2008:5) mengatakan bahwa pemimpin adalah seseorang

yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan

sesuatu yang diinginkan sesuai yang diinginkan.

Dari berbagai pengertian di atas maka penulis mencoba memberikan simpulan

pengertian mengenai pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan

untuk mengatur, mendorong, mengkoordinasi dan mempengaruhi orang lain

dalam rangka  melakukan kerjasama kearah pencapaian tujuan bersama yang telah

ditentukan.

2. Konsep Kepemimpinan

Banyak konsep tentang definisi kepemimpinan dari ahli administrasi dan

manajemen.  Salah  satu  konsep  kepemimpinan  menurut  Joseph  C  Rost dalam

Sinambela (2006:103)  yaitu  bahwa  kepemimpinan  adalah  sebuah hubungan

yang  saling  mempengaruhi  diantara  pemimpin  dan  pengikut (bawahan)  yang

menginginkan  perubahan  nyata  yang  mencerminkan tujuan bersama.

Selanjutnya  pengertian  kepemimpinan  lebih  dipertajam  lagi  oleh  Locke

dalam  Sinambela (2006:103) yakni  kepemimpinan  adalah  suatu  titik sentral

proses  kegiatan  kelompok.  Dalam  hal  ini  kepemimpinan melahirkan  berbagai

gagasan  baru,  yang  memberikan  dorongan  lahirnya perubahan atau perbaikan

kegiatan dan seluruh proses kegiatan kelompok, baik dari segi struktur, suasana

dan aktivitas kelompok tersebut.
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Kemudian menurut  Matondang  (2008:5) mengatakan  bahwa  kepemimpinan

adalah suatu proses dalam mempengaruhi orang lain agar mau atau tidak

melakukan sesuatu yang diinginkan. Ada juga yang mengatakan bahwa

kepemimpinan (leadership) adalah hubungan interaksi antara pengikut (follower )

dan pemimpin dalam mencapai tujuan bersama.

Kepemimpinan juga dikatakan  sebagai  proses  mengarahkan  dan mempengaruhi

aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota

kelompok. Tiga aplikasi  yang  terkandung  dalam hal ini yaitu: (a) kepemimpinan

itu melibatkan orang lain yaitu bawahan maupun  pengikut, (b) kepemimpinan

melibatkan pendistribusian kekuasaan  antara pemimpin  dan kelompok  secara

seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya, (c) adanya

kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk

mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara.

Dari beberapa pengertian  di  atas,  penulis  mencoba  memberi  pengertian bahwa

kepemimpinan yaitu suatu kewenangan yang disertai kemampuan seseorang untuk

mempengaruhi  dan  memberikan  inspirasi untuk menggerakkan  orang-orang

yang  berada  di  bawah  koordinasinya  dalam rangka mencapai tujuan bersama.

3. Fungsi Kepemimpinan

Fungsi artinya jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal  atau

kerja  suatu  bagian  tubuh.  Sedangkan  fungsi  kepimpinan berhubungan

langsung  dengan  situasi  dalam  kehidupan kelompok/organisasi  masing-

masing,  yang  mengisyaratkan  bahwa  setiap pemimpin  berada  di  dalam  dan
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di  luar  situasi  itu.  fungsi  kepemimpinan gejala  sosial,  karena  harus

diwujudkan  dalam  interaksi  antarindividua di dalam  situasi  sosial  suatu

kelompok/organisasi.

Fungsi  kepemimpinan memiliki dua dimensi yaitu :

a. Dimensi  yang  berkenaan  dengan  tingkat  kemampuan  mengarahkan

(direction) dalam tindakan atau aktivitas pemimpin

b. Dimensi  yang  berkenaan  dengan  tingkat  dukungan (support) atau

keterlibatan  orang-orang  yang  dipimpin dalam  melaksanakan  tugas-tugas

pokok kelompok/organisasi.

Secara  operasional  dapat  dibedakan  dalam  lima  fungsi  pokok kepemimpinan,

yaitu :

a. Fungsi Intruksi

Fungsi  ini  bersifat  komunikasi  satu  arah. Pemimpin  sebagai komunikator

merupakan pihak  yang  menentukan  apa,  bagaimana, bilamana,  dan  dimnana

perintah  itu  dikerjakan  agar  keputusan  dapat dilaksanakan  secara  efektif.

Kepemimpinan  yang  efektif  memerlukan kemampuan  untuk  menggerakkan

dan  motivasi  orang  lain  agar mau melaksanakan perintah

b. Fungsi Konsultasi

Fungsi  ini  bersifat  komunikasi  dua  arah.  Pada  tahap  pertama  dalam usaha

menetapkan keputusan, pemimpin kerapkali memerlukan bahan pertimbangan,

yang  mengharuskannya  berkonsultasi  dengan  orangorang yang  dipimpinnya

yang  dinilai  mempunyai  berbagai  bahan informasi  yang  diperlukan dalam

menetapkan  keputusan. Tahap berikutnya konsultasi dari pemimpin pada orang-
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orang yang dipimpin dapat  dilakukan  setelah  keputusan  ditetapkan  dan  sedang

dalam pelaksanaan. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan

berupa  umpan  balik (feedback) untuk  memperbaiki  dan menyempurnakan

keputusan-keputusan  yang  telah  ditetapkan  dan dilaksanakan. Dengan

menjalankan fungsi konsultatif dapat diharapkan keputusan-keputusan  pemimpin

akan  dapat  dukungan,  dan  lebih mudah  menginstruksikannya,  sehingga

kepemimpinan  berlangsung efektif.

c. Fungsi Partisipasi

Dalam  menjalankan  fungsi  ini  pemimpin  berusaha  mengaktigkan orang-orang

dipimpinnya,  baik  dalam  keikutsertaan  mengambil keputusan  maupun  dalam

melaksanakannya.  Partisipasi  tidak  berarti bebas berbuat semuanya, tetapi

dilakukan secara terkendali dan terarah berupa  kerjasama  dengan  tidak

mencampuri  atau  mengambil  tugas pokok  orang  lain.  Keikutsertaan

pemimpin  harus  tetap  dalam  fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana

d. Fungsi Delegasi

Fungsi  ini  dilaksanakan  dengan  memberikan  pelimpahan  wewenang

membuat/menetapkan  keputusan,  baik  melalui  persetujuan  maupun tanpa

persetujuan  dari  pemimpin.  Fungsi  delegasi  pada  dasarnya berarti

kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan

pembantu  pemimpin  yang  memiliki  kesamaan  prinsip, persepsi dan aspirasi

e. Fungsi Pengendalian

Fungsi  pengendalian  bermaksud  bahwa  kepemimpinan  yang sukses/efektif

mampu  mengatur  aktivitas  anggotanya  secara  terarah dan  dalam  koordinasi
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yang  efektif  sehingga  memungkinkan diwujudkan  melalui  kegiatan

bimbingan,  pengarahan, koordinasi  dan pengawasan.

4. Tipe Kepemimpinan

Menurut Veithzal (2009 : 42) ada tiga tipe kepemimpinan, yaitu :

a. Tipe kepemimpinan Otoriter

Pemimpin  bertindak  sebagai  penguasa  tunggal,  kedudukan  dan  tugas anak

buah  semata-mata  hanya sebagai  pelaksana  keputusan,  perintah dan  bahkan

kehendak  pimpinan.  Pimpinan  memandang  dirinya  lebih dalam  segala  hal,

dibanding  dengan  bawahannya.  Kemampuan bawahan  selalu  dipandang

rendah,  sehingga  dianggap  tidak  mampu berbuat sesuatu tanpa diperintah

b. Tipe kepemimpinan kendali bebas

Pemimpin  berkedudukan  sebagai  simbol.  Kepemimpinan  dijalankan dengan

memberi  kebebasan  penuh  pada  orang  yang  dipimpin  dalam mengambil

keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan  masing-

masing,  baik  secara  perorangan  maupun kelompok  kecil.  Pemimpin  hanya

memfungsikan  dirinya  sebagai penasihat

c. Tipe kepemimpinan demokratis

Menempatkan  manusia  sebagai  faktor  utama  dan  terpenting  dalam setiap

kelompok/organisasi. Pemimpin memandang dan menempatkan orang yang

dipimpinnya sebagai subyek yang memiliki kepribadian dengan berbagai

aspeknya,  seprti  dirinya  juga.  Kemauan,  kehendak, kemampuan, buah pikiran,

pendapat, krativitas, inisiatif yang berbeda dan dihargai disalurkan secara wajar.
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Tipe kepemimpinan ini berusaha memanfaatkan  aktif, dinamis,  dan  terarah,

dalam mengambil keputusan sangat mementingkan musyawarah, yang

diwujudkan pada setiap jenjang dan di dalam unit masing-masing.

Kemudian Kartono (2009:80-87) membagi  tipe kepemimpinan  sebagai berikut :

a. Tipe Karismatis

Tipe pemimpin karismatis ini memiliki kekuatan energi, daya-tarik dan  perbawa

yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut

yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya.

b. Tipe paternalistis dan maternalistis

Yaitu tipe kepemimpinan yang kebapakan, dengan sifat-sifat antara lain sebagai

berikut :

a. Dia  dianggap bawahannya  sebagai  manusia  yang tidak/belum  dewasa,

atau anak sendiri  yang  perlu dikembangkan

b. Dia bersikap terlalu melindungi (overly protective)

c. Jarang dia memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil

keputusan sendiri

d. Dia hampir-hampir tidak pernah memberikan kesemapatan kepada

bawahan untuk berinisiatif

e. Dia  tidak  memberikan  atau  hampir-hampir  tidak  pernah memberikan

kesempatan  pada  pengikut  dan  bawahannya untuk  mengembangkan

imajinasi  dan  daya  kreativitas mereka sendiri

f. Selalu bersikap maha tahu dan maha besar.
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Selanjutnya tipe kepemimpinan yang maternalistis juga mirip dengan tipe

yang  paternalistis,  hanya  dengan  perbedaan  adanya sikap overprotective

atau terlalu melindungi yang lebih menonjol, disertai kasih sayang yang

berlebih-lebihan.

c. Tipe Militeristis

Tipe sifatnya seperti kemiliter-militeran. Hanya gaya luaran saja yang mencontoh

gaya militer. Tetapi jika dilihat lebih seksama, tipe ini mirip sekali dengan tipe

kepemimpinan otoriter.

d. Tipe Otokratis

Kepemimpinan  otokratis  itu  mendasar  diri  pada  kekuasaan  dan paksaan yang

mutlak harus dipatuhi. Pemimpinnya selalu mau berperan sebagai pemain  tunggal

pada a one-man show.  Dia berambisi  sekali  untuk  merajai  situasi. Setiap

perintah  dan kebijakan ditetapkan tanpa konsultasi dengan bawahannya.

e. Tipe Laisser Faire

Pada tipe kepemimpinan laissez faire ini sang pemimpin  praktis tidak  memimpin

dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semau sendiri.  Pemimpin

tidak berpartisipasi sedikit  pun dalam  kegiatan  kelompoknya.  Semua pekerjaan

dan tanggung jawab pun harus dilakukan oleh  bawahan  sendiri. Dan merupakan

pemimpin simbol, dan biasanya tidak memiliki keterampilan teknis, sebab

duduknya sebagai direktur atau pemimpin-ketua dewa, komandan, kepala-

biasanya  diperolehnya melui penyogokan, suapan atau berkat sistem nepotisme.



17

f. Tipe Populistis

Worsley dalam bukunya the third world dalam kartono (1982:85) mendefinisikan

kepemimpinan  populistis  sebagai  kepemimpinan yang  dapat  membangunkan

solidaritas  rakyat.  Kepemimpinan populistis  ini  berpegang  teguh  pada  nilai-

nilai  masyarakat  yang tradisional.

g. Tipe Administratif

Kepemimpinan tipe administratif ialah kepemimpinan yang mampu

menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif.

h. Tipe Demokratis

Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia, dan memberikan

bimbingan  yang  efisien  kepada  para  pengikutnya. Kepemimpinan  demokratis

menghargai  potensi  setiap  individu mau  mendengarkan  nasihat  dan  sugesti

bawahan.  Juga  bersedia mengakui  keahlian  pada  spesialis  dengan  bidangnya

masingmasing  mampu  memanfaatkan  kapasitas  setiap  anggota  seefektif

mungkin  pada  saat-saat  dan  kondisi  yang  tepat. Kepemimpinan demokratif

juga  sering  disebut  sebagai  kepemimpinan group developer.

5. Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan menurut Stoner dalam buku Pasolong (2007: 120) bahwa

gaya kepemimpinan (leadership style) adalah berbagai pola tingkah laku yang di

sukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja.

Adapun gaya kepemimpinan menurut Pasolong (2007: 120) di bedakan menjadi

tiga gaya yaitu:
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a. Gaya Otokratis

Yaitu gaya kepemimpinan otokratis dapat pula di sebut pencerita. Pemimpin

otokratis biasanya merasa bahwa mereka mengetahui apa yang mereka

inginkan dan cenderung mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam

bentuk perintah-perintah langsung pada bawahan

b. Gaya Demokratis

Yaitu gaya kepemimpinan yang di kenal pula sebagai gaya partisipatif. Gaya

ini berasumsi bahwa para anggota organisasi yang ambil bagian secara peribadi

dalam proses pengambilan keputusan akan lebih memungkinkan sebagai satu

akibat mempunyai komitmen yang jauh lebih besar pada sasaran dan tujuan

organisasi.

c. Gaya Laissez Faire

Yaitu gaya kepemimpinan kendali bebas. Pendekatan ini bukan berarti tidak

adanya sama sekali pemimpin. Gaya ini berasumsi bahwa suatu tugas di

sajikan pada kelompok yang biasanya menentukan teknik-teknik mereka

sendiri guna mencapai tujuan tersebut dalam rangka mencapai sasaran-sasaran

dan kebijakan organisasi.

Terdapat lima gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi menurut

Siagian (2002 : 31), yaitu:

1. Tipe pemimpin yang otokratik

Seorang pemimpin yang otokratik ialah seorang pemimpin yang:

a. Menganggap organisasi sebagai milik pribadi

b. Mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi
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c. Menganggap bahwa sebagai alat semata-mata

d. Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat

e. Terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya

f. Dalam tindaknya penggeraknya sering mempergunakan approach yang

mengandung unsur paksaan dan puntif (bersifat menghukum).

2. Tipe pemimpin yang militeristik

Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud seorang pemimpin tipe

militeristik berbeda dengan seorang pemimpin modern. Seorang pemimpin yang

bertipe militeristik ialah seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat :

a. Dalam menggerakan bawahannya sistem perintah yang sering

dipergunakan

b. Dalam menggerakan bawahannya senang bergantung pada pangkat dan

jabatan

c. Senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan

d. Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya

3. Tipe pemimpin yang paternalistik

a. Menganggap bahwa sebagai manusia yang tidak dewasa

b. Bersikap terlalu melindungi

c. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil

keputusan

d. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil

inisiatif

e. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan

daya kreasi dan fantasi
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f. Sering bersikap mau tahu

4. Tipe pemimpin yang kharismatik

a. Harus diakui bahwa untuk keadaan tentang seorang pemimpin yang

demikian sangat diperlukan, akn tetapi sifatnya yang negatif mengalahkan

sifatnya yang positif.

5. Tipe pemimpin yang demokratik

Pengetahuan tentang kepemimpinan telah membuktikan bahwa tipe pemimpin

yang demokratislah yang paling tepat untuk organisasi modern karena:

a. Ia senang menerima saran, pendapat dan bahkan kritikan dari bawahan

b. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama teamwork dalam usaha mencapai

tujuan

c. Selalu berusaha menjadikan lebih sukses dari padanya

d. Selalu berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai

pemimpin

Kepemimpinan memegang peran yang signifikan terhadap kesuksesan dan

kegagalan sebuah organisasi. Sedangkan Robinss (2006 : 102) mengidentifikasi

empat jenis gaya kepemimpinan antara lain:

1. Gaya kepemimpinan kharismatik

Para pengikut terpacu kemampuan kepemimpinan yang heroik atau yang luar

biasa ketika mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu pemimpin mereka.

Terdapat lima karakteristik pokok pemimpin kharismatik:

a. Visi dan artikulasi. Dia memiliki visi ditujukan dengan sasaran ideal yang

berharap masa depan lebih baik daripada status quo, dan mampu

mengklarifikasi pentingnya visi yang dapat dipahami orang lain.
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b. Rasio personal. Pemimpin kharismatik bersedia menempuh risiko personal

tinggi, menanggung biaya besar, dan terlibat ke dalam pengorbanan diri

untuk meraih visi.

c. Peka terhadap lingkungan. Mereka mampu menilai secara realistis kendala

lingkungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat perubahan.

d. Kepekaan terhadap kebutuhan pengikut. Pemimpin kharismatik perseptif

(sangat pengertian) terhadap kemampuan orang lain dan responsif terhadap

kebutuhan dan perasaan mereka.

e. Perilaku tidak konvensional. Pemimpin kharismatik terlibat dalam perilaku

yang dianggap baru dan berlawanan dengan norma.

2. Gaya kepemimpinan transaksional

Pemimpin transaksional merupakan pemimpin yang memandu atau memotivasi

para pengikut mereka menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas

persyaratan peran dan tugas. Gaya kepemimpinan transaksional lebih berfokus

pada hubungan pemimpin-bawahan tanpa adanya usaha untuk menciptakan

perubahan bagi bawahannya. Terdapat empat karakteristik pemimpin

transaksional:

a. Imbalan kontingen: kontrak pertukaran imbalan atas upaya yang dilakukan,

menjanjikan imbalan atas kinerja baik, mengakui pencapaian.

b. Manajemen berdasar pengecualian (aktif): melihat dean mencari

penyimpangan dari aturan dan standar, menempuh tindakan perbaikan.

c. Manajemen berdasar pengecualian (pasif): mengintervensi hanya jika

standar tidak dipenuhi.
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d. Laissez-Faire: melepas tanggung jawab, menghindari pembuatan

keputusan.

3. Gaya kepemimpinan transformasional

Pemimpin transformasional mencurahkan perhatian pada hal-hal dan

kebutuhan pengembangan dari masing-masing pengikut, Pemimpin

transformasional mengubah kesadaran para pengikut akan persoalan-persoalan

dengan membantu mereka memandang masalah lama dengan cara-cara baru,

dan mereka mampu menggairahkan, membangkitkan, dan mengilhami para

pengikut untuk mengeluarkan upaya ekstra demi mencapai sasaran kelompok.

Terdapat empat karakteristik pemimpin transformasional:

a. Kharisma: memberikan visi dan rasa atas misi, menanamkan kebanggaan,

meraih penghormatan dan kepercayaan.

b. Inspirasi: mengkomunikasikan harapan tinggi, menggunakan symbol untuk

memfokuskan pada usaha, menggambarkan maksud penting secara

sederhana.

c. Stimulasi intelektual: mendorong intelegensia, rasionalitas, dan pemecahan

masalah secara hati-hati.

d. Pertimbangan individual: memberikan perhatian pribadi, melayani

karyawan secara pribadi, melatih dan menasehati.

Sedangkan Menurut  Koehler  dan  Pankowskin  dalam  Maulana  ali  (2012:104)

ada tujuh karakter  kepemimpinan  transformasional  yang  harus  dibangun,

yaitu:

a. Toleransi  yang  tingi  terhadap  ketidakpastian ( high tolerance foruncertainty)

Dengan  memberikan  toleransi  terhadap  sesuatu  yang  tidak  menentu berarti
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pemimpin  telah  menerima  kemungkinan  adanya  perubahan  di lingkungan

organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin bukan saja berada dalam suatu

perubahan  tetapi  mereka  harus  mampu  menyebabkan perubahan. Para

pemimpin  di  pemerintahan sehari-hari  berhadapan dengan  ketidakpastian,

karena  kekurangan  data  yang  akurat  dalam proses  manajemennya.  Namun

bagaimana  juga perubahan  yang dilakukan oleh pemimpin transformasional

tidak akan membuat suatu yang  tidak  kondusif  di  lingkungan  organisasi,

tetapi  menjadikan pengalaman yang berharga.

Toleransi yang rendah untuk kepastian (low tolerance for certainty). Kepastian

berarti isu-isu sudah pasti akan terjadinya atau sudah ditetapkannya, sebagai

contoh nilai (values), keyakinan (beliefs), misi (mission),  dan  prinsip-prinsip

manajemen ( management  principles). Pemimpin  organisasi  percaya  bahwa

ide-ide tersebut adalah dasar untuk mengelola organisasi dengan efektivitas

yang tinggi, sehingga tidak diperlukan inisiatif untuk suatu perubahan

menyesuaikan dengan kondisi atau dinamika lingkungan yang berkembang.

b. Energi yang terpelihara (sustained energy)

Energi adalah kapasitas melakukan kegiatan. Pemimpin transformasional

adalah seorang yang energik. Di dalam pemerintahan, stereotipikal

administrator adalah seseorang datang kekantor terlambat, waktu  makan  siang

yang panjang dan pulang lebih awal dari waktu yang ditentukan, ini tentu tidak

benar. Kebanyakan administrator pemerintah bekerja untuk waktu yang lebih

panjang dari yang ditetapkan. Bekerja pada waktu yang panjang,

bagaimanapun juga tidak membuat seorang administrator menjadi pemimpin.
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Karakter  yang  lebih  penting  dari  kepemimpinan  transformasional adalah

kemauan untuk komit dengan energy yang ada dan mendukung asosiasi.

Mereka tidak hanya mampu melaksanakann tugas administratif,  tetapi mereka

dapat memberikan waktu bersama asosiasinya dalam berbagai tingkatan.

Mereka berada di pertemuanpertemuan tim dalam rangka proses

pemberdayaan dan berpartisipasi sebagai anggota tim. Mereka mempunyai

energy untuk mereview data secara  berhati-hati  yang  dihasilkan  proses

pemberdayaan. Dari pada bersembunyi di dalam kantornya, pemimpin

transformasional adalah secara  terus  menerus  bergerak,  mendengar  asosiasi

mereka  dan mengidentifikasi  serta  menghilangkan  kesulitan-kesulitan  yang

mungkin dihadapi pada saat tim berproses. Pemimpin transformasional tidak

pergi bekerja dengan terus-menerus  duduk  di  dalam  kantornya, memecahkan

persoalan-persoalan, dan bertemu dengan anggota asosiasinya. Hentikan

pertentangan, dan datang ke kantor untuk bekerja membuat  sesuatu  kontribusi

yang positif, mereka adalah enerjetik.

c. Nafsu untuk kualitas ( passion for quality )

Administrator  pemerintahan  paling  senang  apabila  dapat menyelesaikan

pekerjaan  sesuai  sasaran  dan  kuota  yang  telah ditentukan. Pemimpin

transformasional selalu berusaha doing the right thing dengan antusias untuk

mencapai hasil yang luar dari kebiasaan (extraordinary)

d. Ketabahan ( perseverance )

Apa  yang  dilakukan  pemimpin  transformasional  adalah  mencoba

memberikan  pengikut  atau  bawahan  suatu  kekuasaan  untuk mengontrol

proses,  dalam  rangka  melakukan  proses  pemberdayaan, yang  tentu  akan
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menghadapi banyak  perlawanan,  rintangan,  dan hambatannya. Pemimpin

transformasional  memahami  bahwa  semua  pegawai  di dalam  organisasi

harus  memiliki  kemampuan  professional  dalam melaksanakan  yugas dan

kewajibannya. Mereka membutuhkan upaya meningkatkan  keterampilan  dan

pengetahuannya.  Walaupun  banyak perlawanan,  rintangan,  dan  hambatan

yang  dihadapi,  tetapi  mereka tidak  pernah  menyerah  dan  berhenti.  Namun,

pemimpin transformasional tidak akan berupaya untuk menhindari atau lari

dari perlawanan,  rintangan  dan  hambatan tersebut,  bahkan  senang

menghadapi  tantangan  tersebut.  Walaupun  banyak  yang  mengkritik dan

berbicara  tentang  kepemimpinan  di  belakangnya,  dia  terima dengan  senang

hati.  Dengan  penuh  keyakinan  dan  ketabahan melaksanakan  program-

program  perubahan mind-set,  struktur,  dan perilaku  organisasi  sesuai

dengan  nilai,  kepercayaan,  dan  prinsipprinsip organisasi.

e. Pencitraann diri yang positif ( positive self-image)

Pertama kita harus  yakin bahwa karakter dapat dirubah dengan suatu proses

pemberdayaan. Orang-orang  yang  memiliki  karakter  cari selamat atau tidak

yakin dirinya dapat merubah karakter dirinya, tidak akan  mampu  merubah

karakter  orang  lain.  Mereka  takut  melakukan pemberdayaan  karena  takut

menghadapi  resiko  atau  konsekuensinya. Apabila dia tidak percaya kepada

dirinya sendiri maka dia tidak akan percaya dengan orang lain. Jika mereka

tidak merasa mereka bekerja akan  memberi  arti  dan  memberi  nilai  tambah,

mereka  tidak  akan termotivasi  untuk  lebih  meningkatkan  derajat

kepuasannya  terhadap hasil  pekerjaan  yang  dilakukannya,  maka  dia  tidak
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akan  mungkin dapat mendorong orang lain untuk bekerja dengan tuntutan

hasil yang tinggi pula.

Pemimpin transformasional membutuhkan pemikiran yang didasarkan pada

mental yang kuat. Citra dirinya sendiri harus positif dapat secara baik  dan

efektif  berhubungan  dengan  orang  lain  yang  akan  berusaha merusak

konsep-konsep  yang  telah  direncanakan.  Pemimpin transformasional  harus

memiliki  gambaran  mental  yang  positif, sebagai  seorang jujur ( honest ),

cerdas ( Intelligent ), memahami organisasi ( knowledgeable  about  their

organization), proaktif ( proactive ), dan visioner (visionary), dengan perhatian

yang sungguhsungguh atau tulus ( genuine  concern ) kepada  rakyat  dan

organisasinya.

Pencitraan  diri  yang  positif  itulah  sebagai  modal  untuk  melakukan proses

pemberdayaan. Dengan memahami pencitraan diri yang positif memungkinkan

dia  untuk  menilai  kekuatan  dan  kelemahannya, serta menyebabkan  dia

tidak  takut  akan gagal  dalam  tugasnya. Dia selalu berfikir  sukses  tidak

gagal. Sebagai konsekuensinya, tidak takut menempatkan kepentingan

pribadinya yang kedua dan kepentingan organisasi yang pertama.

f. Kepercayaan ( credibility )

Karakteristik  yang  membantu  seseorang  untuk  dapat  mempengaruhi orang

lain  adalah  kepercayaan.  Kepercayaan didefinisikan sebagai perceived trust

you attach to a person’ (Koehlen dan Pankowski dalam  Maulana  ali

(2012:109). Kepercayaan ada 2 dimensi,  yaitu kewenangan (authoritativeness)

dan karakter. Dimensi yang pertama, otoritas, adalah persepsi  pengikut  yang

berkaitan dengan kompetensi pemimpin, otoritas dan reliabilitas. Cara
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mengukur derajat kepercayaan dapat dilakukan dengan menjawab 5

pertanyaan berikut ini, yaitu (a) Is the leader informed? (b)Is the leader

Intelligent? (c) Is the leader qualified? (d) Is the leader reliable? (e) Is the

leader valuable to the organization ?

Pemimpin  transformasional  dengan  tingkat  kepercayaan  yang  tinggi akan

dihargai  positif  oleh pengikutnya  dalam  menjawab  lima pertanyaan terseut.

Dimensi kedua dari pada kepercayaan dan karakter adalah pola  perilaku  yang

diterima  karena  moralitas  dan  reputasinya.

Untuk melihat karakter seorang pemimpin, ada dengan menggunakan lima

pertanyaan berikut ini: (a) Is the leader honest? (b) Is the leader friendly?  (c)

Is  the  leader  pleasant?  (d)  Is  the  leader  nice?  (e)  Is  the leader

unselfish?. Pemimpin  transformasional  dicirikan  dengan karakter  yang

dibangun  atas  otorisasi  yang  diberikan  padanya  dan sekaligus nilai

kepercayaan.

g. Keinginan yang kuat untuk mempengaruhi orang lain ( strong desire to

influence others )

Memiliki keinginan yang kuat untuk mempengaruhi orang lain bukan berarti

sang pemimpin perlu mengontrol mereka. Kebanyakan administrator lebih

suka mempraktekan otoritas dan komando, mengatur atau bias juga  membatasi

perilaku meraka. Di satu pihak, mempengaruhi berarti melakukan sesuatu aksi

pengaruh yang tidak menggunakan otoritas yang ada, tetapi berdasarkan

kepada kekuatan karakter, keahlian, dan atau pengetahuan. Pemimpin

transformasional dibutuhkan untuk mengontrol proses, bukan orangnya.

Pemimpin transformasional memiliki keinginan yang kuat untuk
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mempengaruhi orangnya, agar mereka menerima konsep yang dapat  menuntun

mereka. Pemimpin transformasional menginginkan pengikutnya untuk

memahami akurat konsep dan nilai-nilai yang ditawarkan. Pemimpin

transformasional juga memiliki keinginan yang kuat untukk menyamakan

konsep dan belief, tidak hanya kepada orang-orang tertentu  saja,  tetapi  pada

semua  orang  yang  terlibat  di  dalam organisasi.

Pemimpin  transformasionalnya  merasa  senang  kalau  ada  yang membantah

pendapatnya; memberikan saran, kritik, dan koreksi. Dengan demikian, ia juga

tidak menabukan adanya perbedaan pendapat, dan dinamika konflik sepanjang

hal tersebut bermanfaat bagi organisasi, dan didukung oleh argument-argumen

yang rasional untuk memperbaiki organisasi.

4. Gaya kepemimpinan visioner

Kemamuan menciptakan dan mengartikulasikan visi yang realistis, kredibel,

dan menarik mengenai masa depan organisasi atau unit organisasi yang tengah

tumbuh dan membaik dibanding saat ini. Visi ini jika diseleksi dan

diimplementasikan secara tepat, mempunyai kekuatan besar sehingga bisa

mengakibatkan terjadinya lompatan awal ke masa depan dengan

membangkitkan keterampilan, bakat, dan sumber daya untuk mewujudkannya.

Menurut Amanda dan Setiawan (2014:2) terdapat dua gaya kepemimpinan wanita

yaitu gaya kepemimpinan feminim-maskulin dan gaya kepemimpinan

transformasional-transaksional.
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1. Gaya Kepemimpinan Maskulin

Menurut Thesaurus of Oxford Dictionary (1995), dikatakan bahwa kepemimpinan

maskulin bernuansa power over yang memiliki arti gaya kepemimpinannya

menonjolkan kekuasaan untuk memimpin para bawahannya. Gaya kepemimpinan

maskulin memiliki 2 dimensi yaitu: (Engen, Rien dan Wollemsen, 2001)

a. Assertive

Ketegasan adalah kualitas yang menjadi yakin pada diri sendiri dan percaya

diri tanpa menjadi agresif. Dorland Medical Dictionary mendefinisikan

ketegasan sebagai suatu bentuk perilaku yang ditandai dengan deklarasi

percaya diri atau penegasan dari pernyataan tanpa perlu bukti, ini menegaskan

hak atau sudut pandang orang tersebut tanpa tindakan agresif yang mengancap

hak orang lain (dengan asumsi posisi dominasi) atau secara patuh mengijinkan

orang lain untuk mengabaikan atau menolak hak seseorang atau sudut pandang

orang lain. Menurut Reid (2000) dan Virkler (2009), kerangka perilaku yang

menunjukan assertive adalah:

1. Ekspresif

2. Mereka mengerti haknya

3. Dapat mengendalikan emosi

4. Dapat berkompromi dengan orang lain

5. Dalam menjalin hubungan, mereka memilih hubungan yang saling

menguntungkan

b. Task oriented

Menurut Griffin (2010) dan Manktelow (2012), pemimpin yang berorientasi

pada tugas akan lebih fokus untuk mencari langkah-langkah dalam mencapai



30

tujuan tertentu. Mereka kurang memberi perhatian terhadap karyawan atau

bawahannya, karena menurut mereka penyelesaian tugas secara optimal adalah

yang utama. Kerangka perilaku yang menunjukkan task oriented adalah: (Bass,

1990)

1. Memberikan fasilitas kerja yang optimal demi hasil yang maksimal .

2. Fokus pada struktur, peraturan, dan tugas

3. Menghasilkan hasil yang diinginkan adalah prioritas

4. Penekanan pada penetapan tujuan dan rencana yang jelas untuk mencapai

tujuan tersebut

5. Menggunakan sistem reward-punishment

2. Gaya Kepemimpinan Feminim

Menurut Humm kepemimpinan feminim merupakan satu bentuk kepemimpinan

aktif, gaya kepemimpinan feminim bisa menjadi salah satu alternatif untuk solusi

perubahan. Gaya kepemimpinan ini menonjolkan sifat yang penuh kelembutan,

cinta kasih, perdamaian dan anti kekerasan. Kepemimpinan semacam ini

merupakan satu dari sebuah proses dimana pemimpin adalah pengurus bagi orang

lain, penanggung jawab aktivitas (steward) atau pembawa pengalaman (carrier of

experience). (Sisparyadi, 2009). Gaya kepemimpinan ini mempunyai ciri-ciri

koperatif, kolaborasi dengan manajer dan bawahan, kontrol rendah bagi pemimpin

dan mengatasi masalah berdasar intuisi dan empati.

Gaya kepemimpinan feminim ini memiliki 3 dimensi yaitu: (Fusun dan Altintas,

2008)
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a. Charismatic atau Value based

Pemimpin perempuan mungkin menunjukan atribut kepemimpinan

transformasional. Kerangka perilaku yang menunjukan charismatic ini

adalah:

1. Visionary

Pemimpin memiliki pandangan kedepan (Plans ahead)

2. Inspirational

Pemimpin adalah orang yang percaya diri, antusias, dan motivasional.

b. Team oriented

Pemimpin perempuan bertindak lebih demokratis dan kolaboratif daripada

pemimpin laki-laki. Kerangka berpikir yang menunjukan team oriented ini

adalah:

1. Collaborative team orientation

Pemimpin merupakan pribadi yang group oriented, kolaboratif, dan

loyal.

2. Team integrator

Pemimpin merupakan orang yang komunikatif dan melakukan

koordinasi didalam perusahaan.

c. Self-Protective

Pemimpin perempuan memiliki lebih banyak orientasi berdasarkan

hubungan dan tingkat keegoisan yang rendah dalam organisasi. Kerangka

perilaku yang menunjukan self-protective yaitu:
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1. Self-centered

Pemimpin merupakan orang yang tidak mudah dalam bersosialisasi

(asosial) dan non participative

2. Procedural atau bureaucratic

Pemimpin merupakan orang yang prosedural dan formal

3. Gaya Kepemimpinan Transaksional

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh James Mc Gregor burns (1979) yang

digambarkan sebagai berikut:

Kepemimpinan transaksional terjadi jika seseorang mengambil inisiatif untuk

mempertukarkan nilai barang-barang. Pertukaran dapat berupa sesuatu yang

bersifat ekonomi, politik atau psikologik: suatu barter barang dengan barang, atau

barang dengan uang, suatu pertukaran suara antar legislator, keramahtamahan

kepada orang lain untuk dipertukarkan dengan kemauan mendengarkan

permasalahan orang lain. Masing-masing pihak menyadari mencapai persetujuan

atas sumber kekuasaan dan sikap pihak lainnya. Masing-masing pihak mengakui

pihak lain sebagai seseorang (Wirawan, 2013). Pendapat lain mengatakan bahwa

kepemimpinan transaksional melibatkan sebuah proses pertukaran yang dapat

menghasilkan kepatuhan pengikut akan pemimpin tetapi tidak menghasilkan

antusiasme dan komitmen terhadap sasaran tugas (Yukl, 2010, p.305).

Adapun menurut Avolio & Bass (1987) dalam Mujiasih dan Sutrisno Hadi, 2003)

terdapat 3 dimensi dalam gaya kepemimpinan transaksional yaitu:
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a. Contingent Reward

Apabila bawahan melakukan pekerjaan sesuai dengan kepentingan yang

menguntungkan organisasi, maka mereka akan diberikan imbalan yang

setimpal. Kerangka berpikir yang menunjukan contingent reward adalah:

1. Pemimpin mengakui prestasi kerja karyawannya

2. Pemimpin memberikan imbalan atau reward kepada karyawannya yang

berprestasi

3. Pemimpin mampu mengidentifikasi bentuk imbalan yang sesuai dengan

jenis pekerjaan yang dibebankan

4. Pemimpin memberitahu apa yang akan diperoleh karyawan jika berhasil

melakukan pekerjaan yang telah diberikan.

b. Management by Exception-Active

Pemimpin secara aktif dan ketat memperhatikan pelaksanaan tugas dan

pekerjaan bawahan agar tidak membuat kesalahan, atau kegagalan. Agar

kesalahan maupun kegagalan tersebut dapat secepatnya diketahui dan

diperbaiki. Kerangka perilaku yang menunjukan management by exception-

active:

1. Pemimpin sering mengawasi dengan ketat pekerjaan yang dilakukan oleh

karyawan untuk menghindari kesalahan

2. Pemimpin melakukan pembetulan atau koreksi kepada karyawan apabila

terjadi kesalahan

c. Management by Exception-Passive

Pemimpin bertindak ketika terjadi kegagalan dalam proses pencapaian tujuan,

atau setelah benar-benar timbul masalah yang serius. Seorang pemimpin
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transaksional akan memberikan peringatan dan sanksi kepada bawahannya

apabila terjadi kesalahan dalam proses yang dilakukan oleh bawahan yang

bersangkutan. Kerangka perilaku yang menunjukan management by exception-

passive adalah:

1. Pemimpin tidak melakukan pengawasan secara ketat, melainkan hanya

menunggu semua proses dalam tugas atau pekerjaan telah selesai

2. Pemimpin melakukan intervensi, kritik, dan koreksi setelah kesalahan

terjadi dan standar atau target yang disepakati tidak tercapai

4. Gaya Kepemimpinan Transformasional

Menurut Bass dan Avolio (1994) Kepemimpinan trasformasional merupakan

kepemimpinan yang kharismatik, kepemimpianan menciptakan visi dan

lingkungan yang memotivasi para karyawan untuk berprestasi melampaui

harapan.

Menurut Daft (2008, p.320) kepemimpinan transformasional ditandai dengan

kemampuan untuk membawa perubahan yang signifikan di kedua pihak pengikut

dan organisasi. Pemimpin transformasional memiliki kemampuan untuk

memimpin perubahan dalam visi, strategi organisasi, dan budaya serta

mempromosikan inovasi dalam produk dan teknologi.

Kepemimpinan transformasional terbagi ke dalam 4 dimensi yaitu: idealized

influence, intellectual stimulation, inspirational motivation, dan individual

consideration (Desianty, 2005)

Bass dan Avolio (1990) menguraikan 4 dimensi kepemimpinan transformasional

sebagai berikut: (Wirawan, 2013)
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a. Idealized influence (pengaruh teridealisasi) / karisma.

Pemimpin bertindak sebagai panutan (role model). Ia menunjukan keteguhan hati,

kemantapan dalam mencapai tujuan, mengambil tanggung jawab sepenuhnya

untuk tindakannya dan menunjukan percaya diri tinggi terhadap visi. Pemimpin

siap mengorbankan diri diri, memberikan penghargaan atas prestasi dan

kehormatan kepada para pengikut.

Berdasarkan uraian diatas aspek-aspek perilaku yang menunjukan pemimpin

tersebut berkarisma menurut dubrin (2005) adalah: Keteladanan, Jujur,

Berwibawa, Memiliki semangat, Memberikan pujian, Berekspresi

b. Intellectual stimulation (stimulasi intelektual).

Pemimpin menstimulasikan para pengikut agar kreatif dan inovatif. Pemimpin

mendorong para pengikutnya untuk memakai imajinasi mereka dan untuk

menantang mereka melakukan sesuatu yang dapat diterima oleh sistem sosial.

Pemimpin yang memiliki dimensi ini memiliki indikator menurut (Dubrin, 2005)

sebagai berikut: Inovatif, Profesional, Mengevaluasi diri, Mengembangkan ide

baru, Menjadi pemimpin yang melibatkan bawahan, Kreatif

c. Individual consideration (Perhatian individual).

Pemimpin mengembangkan para pengikut dengan menciptakan lingkungan dan

iklim organisasi yang mendukung. Perhatian individual adalah tinggi rendahnya

pemimpin mengatur setiap kebutuhan para pengikut; membuka jaringan

komunikasi terbuka dan memberikan tantangan kepada mereka. Para pengikut

mempunyai suatu keinginan dan aspirasi untuk pengembangan diri dan

mempunyai motivasi intrisik untuk melaksanakan tugas mereka.
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Kerangka perilaku yang menjadi indikator pemimpin yang memperhatikan

individu menurut Dubrin (2005) adalah: Tolerans, Adil, Pemberdayaan karyawan,

Demokratif, Partisipatif dan Memberikan penghargaan.

d. Inspiration motivation (motivasi inspirasional).

Pemimpin menciptakan gambaran yang jelas mengenai keadaan masa yang akan

datang (visi) yang secara optimis dapat dicapai dan mendorong para pengikut

untuk meningkatkan harapan dan mengikatkan diri kepada visi tersebut. Indikator

yang mengukur pemimpin yang dapat menjadi motivasi dan inspirasi menurut

Bass dan Avolio (1996) adalah: (Tschannen-Moran, 2003):Memberikan motivasi,

Memberi inspirasi pada pengikut, Percaya diri, Meningkatkan optimism dan

Memberikan semangat pada kelompok.

6. Pengukuran gaya kepemimpinan

Pengukuran gaya kepemimpinan di gunakan indikator sebagai berikut menurut

(Gibson, 2004) yaitu:

a. Charisma

Adanya karisma dari seorang pemimpin akan mempengaruhi bawahan

untuk berbuat dan berprilaku sesuai dengan keinginan pemimpin.

b. Ideal influence (pengaruh ideal)

Seorang pemimpin yang baik harus mampu memberikan pengaruh yang

positif bagi bawahanya.

c. Inspiration

Pemimpin hrus memiliki kemampuan untuk menjadi sumber ispirasi bagi

bawahanya, sehingga bawahan mempunyai inisiatif agar dapat
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berkembang dan memiliki kemampuan seperti yang di inginkan oleh

pimpinanya.

d. Intellectual stimulation

Adanya kemampuan secara intelectualitas dari seseorang pemimpin akan

dapat menuntun bawahanya untuk lebih maju dan berpikiran kreatif serta

penuh inovasi untuk berkembang lebih maju.

e. Individualized consideration (perhatian individu)

Perhatian dari seseorang pemimpin terhadap bawahanya secara individual akan

mempengaruhi bawahanya untuk memiliki loyalitas tinggi terhadap pemimpinya.

Sedaangkan Menurut Robbins (2003 : 52) gaya serta tipe kepemimpinan untuk

melihat kinerja terdiri dari empat (4) yaitu :

a. Mengarahkan (directing): memberikan intruksi tertentu dan mengawasi

dari dekat.

b. Melatih (coaching): menerangkan instruksi, mengundang pendapat dan

memberikan bimbingan.

c. Mendukung (supporting): membagi proses pembuatan keputusan dan

pemecahan masalah dengan anak buahnya dalam menyelesaikan tugas.

d. Mendelegasikan (delegating): wewenang dan tugas kepada bawahannya

untuk percaya bahwa mereka mampu melaksanakan tugas itu.

7. Gaya Kepemimpinan Perempuan

Menurut  Rosener dalam  Silvestri  (2003:106)  terdapat  perbedaan  dalam cara

dimana  perempuan  dan  laki-laki  menggambarkan  diri  mereka sebagai

pemimpin.  Perempuan  lebih  cenderung  mengadopsi  gaya kepemimpinan
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transformasional yaitu gaya yang tujuan utamanya adalah untuk  memotivasi

orang  lain  dengan  mengubah  kepentingan  individu kepada  tujuan  organisasi

dengan mendorong orang lain untuk berpartisipasi dalam organisasi,  memperkuat

komunikasi  dan menciptakan loyalitas, meningkatkan apresiasi kepada setiap

individu dan menyemangati orang lain dengan antusiasme serta motivasi.

Sebaliknya, laki-laki cenderung memiliki karakter sebagai pemimpin

transaksional yaitu  melihat  prestasi  kerja  sebagai  serangkaian  transaksi

dengan bawahan, memberikan apresiasi atas jasa atau memberikan hukuman bagi

yang  tidak  bekerja  semestinya.  Laki-laki  lebih  mungkin  untuk menggunakan

kekuasaan yang berasal dari organisasi dan otoritas formal.

8. Faktor-faktor yang mempengaruhi Gaya Kepemimpinan

Dalam melaksanakan aktivitas pemimpin dipengaruhi oleh berbagai macam

faktor. Berikut adalah pendapat dari pada ahli dalam menanggapi Faktor Yang

Mempengaruhi Gaya Kepemimpinan:

H. Jodeph Reitz (1981) yang dikutif Nanang Fattah (2004), sebagai berikut:

1. Kepribadian (personality), pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin, hal

ini mencakup nilai-nilai, latar belakang dan pengalamannya akan

mempengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinan.

2. Harapan dan perilaku atasan.

3. Karakteristik, harapan dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap apa gaya

kepemimpinan.

4. Kebutuhan tugas, setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya

pemimpin.
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5. Iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan.

6. Harapan dan perilaku rekan.

Hasil studi Tannenbaum dan Schmid sebagaimana dikutip Kadarman, et.al.(1996)

menunjukkan bahwa gaya dan efektifitas gaya kepemimpinan dipengaruhi oleh :

1. Diri Pemimpin.

Kepribadian, pengalaman masa lampau, latar belakang dan harapan pemimpin

sangat mempengaruhi efektifitas kepemimpinan disamping mempengaruhi

gaya kepemimpinan yang dipilihnya.

2. Ciri Atasan.

Gaya kepemimpinan atasan dari manajer sangat mempengaruhi orientasi

kepemimpinan manajer.

3. Ciri Bawahan.

Respon yang diberikan oleh bawahan akan menentukan efektivitas

kepemimpinan manajer. Latar belakang pendidikan bawahan sangat

menentukan pula caramanajer menentukan gaya kepemimpinannya.

4. Persyaratan Tugas.

Tuntutan tanggungjawab pekerjaan bawahan akan mempengaruhi gaya

kepemimpinan manajer.

5. Iklim Organisasi dan Kebijakan.

Ini akan mempengaruhi harapan dan prilaku anggota kelompok serta gaya

kepemimpinan yang dipilih oleh manajer.

6. Perilaku dan Haapan Rekan.
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Rekan sekerja manajer merupakan kelompok acuan yang penting. Segala

pendapat yang diberikan oleh rekan-rekan manajer sangat mempengaruhi

efektivitas hasil kerja manajer.

9. Peran Kepemimpinan

Pemimpin  berdasarkan  konsep  teoritis  sebagaimana  yang  telah dikemukakan

memiliki  tanggungjawab  yang  besar  baik  dalam  suatu birokrasi  pemerintahan

maupun  swasta.  Dengan  demikian  peranan pemimpin  dapat  diketahui

keberhasilan  atau  kegagalan  yang  dialami, sebagian  besar  ditentukan  oleh

kualitas  kepemimpin.  Sedangkan kepemimpinan menurut Sinambela dalam

Pasolong (2008:31), terdiri atas 3  tingkatan  yaitu  (a)  pemimpin  tingkat  atas

(top  management),  (b) pemimpin  tingkat  menengah (middle  management)

dan  (c)  pemimpin tingkat  bawah (lower  management).  Berdasarkan  berbagai

pendapat  dari pakar kepemimpinan , maka peran pemimpin dijelaskan sebagai

berikut :

Peran Pengambilan Keputusan, yaitu pemimpin birokrasi sebagai top manager

khususnya,  memiliki  kewenangan  mengambil  keputusan. Pengambilan

keputusan merupakan pekerjaan manajerial yang berarti memutuskan  apa  yang

harus  dilakukan,  bagaimana  melakukannya, siapa  yang melakukannya, dan

kapan akan dilakukan. Dalam hal ini menetapkan  sasaran,  prioritas,  strategi,

struktur  formal,  alokasi sumber-sumber  daya,  pertunjukan  tanggungjawab  dan

pengaturan kegiatan-kegiatan.  Tujaunnya  adalah  untuk  memastikan

pengorganisasian  unit  kerja  yang  efisien,  koordinasi  kegiatankegiatan,

penggunaan  sumber-sumber  yang  berubah-ubah.
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Aspek yang paling penting dari kebanyakan bentuk pengambilan keputusan

adalah  memutuskan  berbagai  kegiatan  sesuai dengan  kepentingan relatifnya

(resource allocation),  termasuk  perencanaan pengambangan  prosedur-prosedur

unttuk  menghindari  masalahmasalah (potential problem analysis) dan

pengembangan  prosedur untuk  melakukan  tanggapan  secara  cepat  dan  efektif

terhadap masalah-masalah krisis-krisis yanga tidak dapat dihindari (contigency

planning).

Peran  mempengaruhi,  yaitu pemimpin  birokrasi  harus  dapat memberikan

pengaruh  kepada  bawahannya,  sehingga  mau bekerjasama  dalam

merealisasikan  suatu  program  kerja.  Pemimpin birokrasi  dapat

mengembangkan  berbagai  teknik  mempengaruhi bawahan, dan ini sebenarnya

mudah bagi pemimpin birokrasi publik karena  kewenangan  atasan  sangat

tinggi.  Tetapi  kalau  hanya mengandalkan  kewenangan  semata-mata,  juga

tidak  akan memberikan efek yang berarti terhadap bawahan. Pemimpin birokrasi

dapat  memodifikasi  kewenangan dan  keunggulan-keunggulan  sifat yang

dimiliki  oleh  seorang  pemimpin  birokrasi.

Ada  beberapa  hal yang  perlu  diperhatikan  agar  peran  mempengaruhi

bawahan  yang efektif, yaitu (a) menjadikan seorang pemimpin birokrasi yang

jujur, adil,  terhadap  semua  bawahan  tanpa  pilih  kasih  (b)  berusaha

memberikan contoh dalam bekerja dan bertindak, (c) bersikap arif dan bijaksana

terhadap  bawahan  yang  melakukan  pelanggaran,  (d) senantiasa  melibatkan

bawahan  dalam  berbagai  kegiatan  (e) tumbuhkan rasa percaya diri pada

bawahan, bahwa mereka memiliki kemampuan  dan  etos  kerja  yang  tinggi,  dan
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(f)  usahakan  bawahan tetap  merasa  dihargai,  dengan  menjadi  mereka  sebagai

partner  atau tim kerja.

Peran  memotivasi,  yaitu  berkaitan dengan  pemberian  dorongan kepada

pegawai  untuk  bekerja  lebih  giat.  Hubungan  pengaruh  dan motivasi  adalah

kalau  peran  mempengaruhi  efektif,  maka  peran motivasi  akan  lebih  mudah

dilakukan.  Sebaliknya  jika  pemimpin tidak  mampu  menanamkan  pengaruh

terhadap  bawahannya,  maka sulit  baginya  untuk  memahami  benar-benar

karakter  bawahannya yang berbeda kemampuan, pengetahuan dan perilaku.

Peran  antar  pribadi,  yaitu  peran  stratejik  pada  peran  antar  pribadi dalam

kaitannya dengan  kedudukannya  sebagai  pemimpin  birokrasi, adalah sebagai

figur atau tokoh yang cukup dihargai. Pemimpin harus menampilkan  perilaku

yang  baik  dan  benar,  seperti  etos  kerja  yang tinggi,  disiplin,  dan  sikap

positif  lainnya,  pemimpin birokrasi  harus menempatkan  diri  sebagai

penuntun,  pemberdaya,  dan  pendorong bagi bawahannya.

Peran informasional, yaitu peran informasional yang dimiliki seorang pemimpin

birokrasi  sangat  strategis,  mengingat  pemimpin  birokrasi adalah pemegang

kunci, khususnya informasi tentang birokrasi yang dipimpinya.  Kemampuan

komunikasi  sangatlah  diperlukan  oleh seorang  pemimpin  agar  dapat  menjadi

komunikator  yang  efektif.

Peran  informasional  adalah  menjelaskan  kepada  bawahan menyangkut

rencana-rencana  kebijakan-kebijakan,  serta  harapan peran,  dan  instruksi

tentang  cara  pekerjaan  harus  dilakukan tanggungjawab  bagi  para  bawahan
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atau  anggota  lain,  dan  tujuan, tujuan kinerja dan otoritas rencana tindakan

untuk mencapainya.

10. Kriteria Keberhasilan Kepemimpinan

Keberhasilan pemimpin itu pada umumnya diukur dari produktivitas dan

efektivitas  pelaksanaan  tugas-tugas  yang  di  bebankan  pada  dirinya.  Bila

produktivitas  naik  dan  semua  tugas  dilaksanakan  dengan efektif,  maka

disebut sebagai pemimpin yang berhasil. Sedang apabila produktivitasnya

menurun dan kepemimpinannya dinilai tidak efektif dalam jangka  waktu tertentu,

maka disebut sebagai pemimpin yang gagal.

Beberapa  indikator  keberhasilan  kepemimpinan  dalam  suatu  organisasi

menurut Kartono (2009:228-230) adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya  kinerja  dan  pemberian  pelayanan  organisasi  yang meliputi:

a) Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

b) Kinerja dari organisasi tersebut

b. Semakin rapinya sistem administrasi dan makin efektifnya manajemen yang

meliputi :

a) Pengeloaan  sumber  daya  manusia,  alam,  dana,  sarana  dan  waktu yang

makin ekonomis dan efisien

b) The right man in the right place, dengan delegation of authority/

pendelegasian wewenang yang luas

c) Struktur  organisasi  sesuai  dengan  kebutuhan  organisasi,  dan  ada

integritas dari semua bagian
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d) Target  dan  sasaran  yang  ingin  dicapai  selalu  terpenuhi,  sesuai dengan

ketentuan jadwal waktu

e) Organisasi  dengan  cepat  dan  tepat  dapat  menyesuaikan  diri  pada

tuntutan  perkembangan  dan  perubahan  dari  luar  organisasi (masyarakat,

situasi dan kondisi sosial politik dan ekonomis).

c. Semakin meningkatnya aktivitas-aktivitas manusiawi yang meliputi :

a) Terdapat iklim  psikis  yang  mantap,  sehingga  orang merasa  aman dan

senang bekerja;

b) Ada  disiplin  kerja,  disiplin  diri,  rasa  tanggung  jawab,  dan  moral yang

tinggi dalam organisasi;

c) Terdapat  suasana  saling  mempercayai,  kerjasama  kooperatif, dan etik

kerja yang tinggi;

d) Komunikasi formal dan informal yang lancer dan akrab;

e) Ada kegairahan kerja dan loyalitas tinggi terhadap organisasi;

f) Tidak banyak terdapat penyelewengan dalam organisasi;

g) Ada jaminan-jaminan sosial yang memuaskan.

B. Tinjauan tentang Kinerja

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan

kepada  pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi

dihubungkan  dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta

mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Setiap

organisasi, baik yang berbentuk perusahaan ataupun instansi pemerintah akan

selalu berupaya agar para anggota atau karyawan yang terlibat dalam kegiatan
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organisasi dapat memberprestasi dalam bentuk kinerja yang tinggi untuk

mewujudkan tujuan yang ditetapkan.Sebagai efek logis pegawai (seseorang atau

sekelompok pegawai) yang didorong oleh atribusi-atribusi baik yang bersifat

internal maupun eksternal. Atribusi yang bersifat internal dihubungkan dengan

sifat pegawaai itu sendiri, misalnya kompetensi, skill, sikap, komitmen, integritas,

kematangan, kesadaran maupun minat. Atribusi yang bersifat eksternal

dihubungkan dengan lingkungan seperti tingkat kesulitan tugas, suasana kerja,

lingkungan kerja, kepemimpinan, insentif, maupun organisasi kerja.Kedua faktor

atribusi inilah yang menentukan kinerja pegawai itu baik atau buruk Kinerja dapat

didefinisikan sebagai berikut:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja merupakan (a) sesuatu yang

dicapai, (b) prestasi yang diperlihatkan, (c) kemampuan kerja.

Adapun Menurut Bernardin dan Russel (dalam Ruky, 2002 : 15) kenerja

merupakan catatan atas hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan

tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu.

Menurut Payaman Simanjuntak ( 2005 : 1 ) kinerja merupakan tingkat pencapaian

hasil atas pelaksanaan tugas tertentu.

Dan juga Menurut Dessler (2009 : 113), kinerja merupakan prestasi actual

karyawan dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan dari karyawan. Prestasi

kerja yang diharapkan adalah prestasi standar yang disusun sebagai acuan

sehingga dapat melihat kinerja karyawan sesuai dengan posisinya dibandingkan

dengan standar yang dibuat, selain itu dapat juga dilihat kinerja dari karyawan

tersebut terhadap karyawan lainnya.
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Menurut Anwar Prabu Mangkunegara ( 2000 : 67 ), kinerja adalah hasil kerja

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan/ pegawai dalam

melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Dan menurut Menurut S.P.Hasibuan ( 2001 : 34 ), kinerja merupakan suatu hasil

kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta

waktu.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang kinerja dapat disimpulkan bahwa kinerja

mengandung substansi pencapaoian hasil oleh seseorang. Dengan demikian

kinerja merupakan pencerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau kelompok

kerja. Kinerja perorangan dengan kinerja lembaga/perusahaan/instansi terdapat

hubungan yang erat. Bila kinerja karyawan baik, kemungkinan besar kinerja

perusahaan/instansi juga baik.

Kinerja pegawai merupakan suatu faktor penting dalam suatu organisasi kerja dan

perlu terus ditingkatkan, karena indikator keberhasilan dan baiknya suatu

organisasi kerja adalah baiknya kinerja pegawai dan meningkatkannya hasil kerja

pegawainya. Untuk mendapatkan kinerja yang baik dan hasil kerja yang

meningkat pada suatu  organisasi kerja, pegawai harus memenuhi persyaratan atau

memiliki:

Keahlian dan kemampuan dasar, yaitu sekelompok kemampuan yang meliputi

kemampuan komunikasi, teknik dan konseptual.

Kualitas pribadi yang meliputi mental, fisik, emosi, watak social, sikap,

komitmen, integritas, kesadaran dan prilaku yang baik.
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Kemampuan administrasi, meliputi kemampuan menganalisis persoalan,

memberipertimbangan,pendapat,keputusan, berpartisipasi aktif dalam berbagai

aktivitas (Wahjosumidjo,2001: 42).

Kinerja pegawai yang baik harus ditopang oleh kualitas professional dalam

melaksanakan tugas. (Surya, 2003 : 41) Kualitas professional ditunjukan oleh 5

indikator, yaitu :

a. Keinginan untuk selalu menempatkan prilaku yang mendekati standar ideal

b. Meningkatkan dan memelihara citra profesi

c. Keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan   yang dapat meningkatkan

dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan ketrampilan

d. Mengejar kualitas dan cita-cita profesi

e. Memiliki kebanggaan terhadap profesi

1. Penilaian Kinerja

Sondang Siagian ( 2002 : 168 ) menjelaskan bahwa bagi individu, penilaian

kinerja berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan,

keletihan, kekurangan serta potensi yang bermanfaat untuk menentukan tujuan,

jalur, rencana dan pengembangan karirnya. Sedangkan bagi organisasi, hasil

penilaian kinerja penting dalam kaitan pengambilan keputusan tentang berbagai

hal, seperti identifikasi program pendidikan dan latihan, rekruitmen, seleksi,

program pengenalan, penempatan, promosi, system balas jasa, serta berbagai

aspek lain dalam manajemen sumber daya manusia. Sebagai suatu evaluasi yang
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sistematis dari pekerjaan dan potensi pegawai, penilaian kinerja merupakan

penentuan nilai, kualitas, atau status dari beberapa obyek, orang ataupun sesuatu.

Metode dalam penilaian kinerjamenurut Faustino Cardoso Gomes ( 2003 : 134 ),

antara lain:

a. Metode tradisional, merupakan metode penilaian yang bersifat sederhana,

terdiri atas:

a) Rating scale, Metode penilaian kinerja yang dilakukan atasan/supervisor

untuk mengukur karakteristik, contohnya inisiatif, ketergantungan,

kematangan dan kontribusinya terhadap tujuan kerjanya.

b) Employee comparation, merupakan metode penilaian yang dilakukan

dengan cara membandingkan pegawai satu dengan yang lainnya

c) Check list, merupakan metode yang bersifat memberi informasi /masukan

bagi penilaian yang dilakukan oleh bagian personalia

d) Freedom essay, Metode ini mengharuskan penilai membuat karangan yang

berkenaan dengan orang/karyawan/pegawai yang sedang dinilainya.

e) Critical incident, metode ini mencatat semua kejadian mengenai tingkah

laku bawahan sehari-hari yang terdiri dari karakteristik orang yang sedang

dinilai. Seperti inisiatif, kerjasama dan keselamatan.

b. Metode modern, merupakan pengembangan dari metode tradisional dalam

penilaian kinerja, antara lain:

a) Assessment center, merupakan metode penilaian yang dilakukan dengan

pembentukan tim penilai khusus yang dibentuk oleh organisasi.

b) Management by objek, metode penilaian yang mengikutsertakan pegawai

dalam perumusan dan pemutusan persoalan dengan memperhatikan
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kemampuan bawahan dalam menentukan sasarannya masing-masing yang

ditekankan pada pencapaian sasaran perusahaan.

c) Human asset accounting, metode penilaian yang menilai individu sebagai

modal jangka panjang sehingga sumber tenaga kerja dinilai dengan cara

membandingkan variable-variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan

perusahaan.

C. Tinjauan Tentang Camat dan Kecamatan

1. Pengertian Camat

Menurut Pasal 126 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Camat adalah kepala Kecamatan. Artinya

camat merupakan penyelenggara pemerintah di tingkat Kecamatan yang

menerima pelimpahan sebagian wewenang pemerintah dari Bupati atau Walikota

yang bersangkutan.

Menurut Wasistiono (2009: 28), camat memiliki kewenangan atributif dan

delegatif, dalam kaitan kewenangan delegatif, Camat menerima sebagian

kewenangan dari Bupati/Walikota. Dalam identifikasi pelayanan, termasuk

penentuan pilihan siapa yang akan menyediakan pelayanan, apakah kantor

kecamatan sendiri (public sector), pihak swasta atau kemitraan dengan swasta.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa Camat berkedudukan sebagai kepala

wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah

kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah

kecamatan, khususnya tugas-tugas  atributif dalam bidang koordinasi
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pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di  wilayah kecamatan,

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan  perundang-

undangan, pembinaan  penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan,

serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh

pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah

kecamatan. Oleh karena  itu,  kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi

pemerintahan lainnya di kecamatan, karena  penyelenggaraan tugas instansi

pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Menurut Praktino (2007: 8), seorang camat memiliki hak untuk mengatur dan

memerintahkan para anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Seorang camat memiliki hak untuk mengurusi warganya agar tertata dengan baik

dan  menjadi daerah yang senantiasa tetap  aman. Hal ini berguna sekali untuk

menjaga tatanan warganya dan memungkinkan lebih  terorganisirnya

kegiatankegiatan yang berlangsung dalam masyarakatnya. Seorang camat

memiliki hak untuk mengatur dan untuk mengorganisir kelancaran dan proses

pembagian agar berjalan dengan baik, lancar dan sebagaimana mestinya

Pengertian di atas menunjukkan bahwa camat sebagai perangkat daerah yang

mempunyai  kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas

desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu  adanya suatu kewajiban

mengintegrasikan nilai-nilai sosial budaya, menciptakan stabilitas dalam dinamika

politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan

ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat

dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah.
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Menurut Budiman (2005: 4), camat mempunyai  tugas  pokok  melaksanakan

membantu  Bupati dalam bidang pemerintahan, pengelolaan pengawasan dan

pengendalian  pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah

kecamatan. Camat dalam  menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat

kecamatan dan bertanggung jawab kepada  bupati/walikota melalui sekretaris

daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat  kepada bupati/walikota

melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian

melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah,

karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/walikota.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa kecamatan yang dipimpin oleh Camat

perlu  diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan

kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di

kecamatan sebagai ciri  pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi

strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan

kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota.  Sehubungan dengan itu,

Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari duasumber yakni: pertama,

bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan, dan kedua,

kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam

rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa camat

merupakan  pimpinan dari tim kerja perangkat wilayah kecamatan yang

bertanggung jawab di lingkungan kerjanya. Peran Camat dalam penyelenggaraan

pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan

dan sebagai perpanjangan tangan dari bupati/walikota di wilayah kerjanya.
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2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Camat

Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19  Tahun

2008 Tentang  Kecamatan dinyatakan bahwa kecamatan merupakan perangkat

daerah kabupaten/kota  sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai

wilayah kerja tertentu dan dipimpin  oleh Camat dan Camat berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi

mengoordinasikan  kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya

penyelenggaraan  ketenteraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan

penerapan  dan penegakan  peraturan  perundang-undangan, mengoordinasikan

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan  umum,  mengoordinasikan

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan,  membina

penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan melaksanakan

pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum

dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau

kelurahan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan,

meliputi:

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa

dan/atau kelurahan

b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan

administrasi desa dan/atau kelurahan
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c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau

kelurahan

e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di

tingkat kecamatan

f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan  penyelenggaraan

pemerintahan desa  dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada

bupati/walikota.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Camat mempunyai

tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati/Walikota  sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas

pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Kewenangan Camat

Menurut Wasistiono (2009: 29-30), camat melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi,

pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan

lain yang dilimpahkan. Pelaksanaan  kewenangan camat mencakup

penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup  kecamatan sesuai peraturan

perundang-undangan. Menurut Pasal 15 Ayat (2) Peraturan  Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, Camat  melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
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a. Perizinan;

b. Rekomendasi;

c. Koordinasi;

b. Pembinaan;

c. Pengawasan;

d. Fasilitasi;

e. Penetapan;

f. Penyelenggaraan; dan

g. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

4. Pengertian Kecamatan

Menurut Pasal 120  Ayat  (2) Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa kecamatan merupakan salah satu Perangkat

daerah kabupaten/kota. Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah menyatakan bahwa:

(a) Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman

pada Peraturan Pemerintah.

(b) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang

dalam  pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang

bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Penjelasan Pasal 126 Ayat (1) menyatakan bahwa kecamatan adalah wilayah kerja

camat  sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Penjelasan tersebut

menunjukan adanya dua perubahan penting yaitu sebagai berikut:
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a. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan seperti pada masa

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, melainkan menjadi wilayah. Sebagai

wilayah kerja, kecamatan bukan lagi wilayah kekuasaan dari camat tetapi areal

tempat camat bekerja (sama dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999,

Pasal 1 huruf (m).

b. Camat adalah perangkat daerah kabupaten dan daerah kota, bukan lagi kepala

wilayah administrasi pemerintahan seperti pada masa Undang-Undang Nomor

5 tahun 1974. (Sama dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Pasal 1

huruf (m).

Konsekuensi logisnya, camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai

administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Menurut

Wasistiono  (2009:  28), perbedaan filosofi antara Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah:

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 melanjutkan penggunaan filosofi

keanekaragaman dalam kesatuan. Berdasarkan filosofi ini, Daerah tetap diberi

kebebasan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

b. Selain tetap menggunakan paradigma  penguatan peran  politik  berupa

demokratisasi dan  partisipasi masyarakat, ditambahkan paradigma

administratif berupa dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan

dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta  paradigma  ekonomi

berupa peningkatan daya saing daerah.

c. Tugas utama pemerintah daerah yang semula sebagai promotor pembangunan

berubah menjadi pelayan masyarakat.
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d. Semula dari dominasi legislative (legislative heavy) mengarah pada pola

pembagian kewenangan yang seimbang (check and balances).

e. Masih tetap menggunakan pola otonomi yang asimetris,

f. Pengaturan terhadap Desa yang terbatas, menggantikan pengaturan yang luas

dan seragam secara nasional.

g. Memadukan penggunaan pendekatan “besaran dan isi otonomi” (size and

content  approach) dalam pembagian daerah  otonom  dengan  pendekatan

berjenjang (level approach) yang bersifat semu.

Menurut Haryati, (2008: 114) tentang Kecamatan berarti mencakup tiga

lingkungan kerja yaitu:

(a) Kecamatan dalam arti kantor Camat;

(b) Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang Camat sebagai kepalanya;

(c) Camat sebagai bapak "Pengetua Wilayahnya".

Kecamatan adalah sebuah pembagian administratif negara Indonesia di bawah

Daerah Tingkat II. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah

kepada beberapa kelurahan dan desa-desa. Dalam bahasa Inggris kata kecamatan

seringkali diterjemahkan kepada sub-distrik, meskipun tidak sedikit pula dokumen

pemerintah Indonesia menerjemahkannya sebagai Daerah (distrik), ini karena

kabupaten sebagai pembagian administratif negara Indonesia di bawah provinsi

diterjemahkan sebagai regency. Provinsi Papua dan provinsi Papua Barat telah

secara resmi mengganti penyebutan kecamatan menjadi distrik, sehingga jelaslah

penerjemahan yang lebih sesuai dari kecamatan ke dalam bahasa Inggris adalah

distrik.
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Berdasarkan pasal 1 ayat 5, PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka

pengertian Kecamatan didefinisikan sebagai berikut :

(a).Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana

teknis kewilayahan yang mempunyai wilaya kerja tertentu dan di pimpin oleh

Camat.

(b).Camat kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota

melalui sekretaris daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa kecamatan  merupakan

wilayah  kerja dari perangkat pemerintah kecamatan yang mencakup beberapa

desa atau kelurahan  yang berada di wilayahnya. Pengaturan penyelenggaraan

kecamatan baik dari sisi  pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara

legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat

mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan

masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-

tugas umum pemerintahan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A.Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menurut Bugdon dan

Taylor dalam Moleong (2007:4) berupaya menggambarkan kejadian atau

fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang

dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara,

gambar, catatan di lapangan, foto, dokumen pribadi. Dengan kata lain metode

deskriptif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan

data secara kata-kata, dan gambar.

Maksud penulis menggunakan metode ini untuk mendeskripsikan dan

memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang kepemimpinan

camat perempuan di kecamatan Sukarame, dengan membandingkan pada masa

kepemimpinan NZ camat Sukarame periode 2011-2012 dan II camat Sukarame

periode 2013-sekarang.
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B.Fokus Penelitan

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber dari

pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui

kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian sangat

diperlukan dalam sebuah penelitian karena dapat memberikan batasan dalam studi

dan pengumpulan data, sehingga peneliti dapat lebih fokus memahami masalah-

masalah yang menjadi tujuan penelitian dan data yang diperoleh akan lebih

spesifik. Berdasarkan teori diatas, maka yang menjadi fokus peneliti dalam

penelitian ini adalah:

Gaya kepemimpinan yang di gunakan NZ dan II saat memimpin di kecamatan

Sukarame dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gaya kepemimpinan

keduanya dalam meningkatkan kinerja kecamatan Sukarame yang di lihat melalui

lima indikator pengukuran gaya kepemimpinan menurut (Gibson, 2004) yaitu:

1.Charisma (Karisma)

Sejauh mana karisma yang dimiliki NZ dan II saat mereka memimpin di

kecamatan Sukarame dalam mempengaruhi bawahan untuk berbuat dan

berprilaku sesuai dengan keinginan mereka.

2.Ideal Influence (Pengaruh Ideal)

Pengaruh dan dampak yang positif seperti apa yang mempu di terapkan oleh NZ

dan II bagi para bawahanya saat mereka memimpin di kecamatan Sukarame.



60

3.Inspiration (Menginspirasi)

Kemampuan seperti apa yang di miliki NZ dan II untuk menjadi sumber inspirasi

bagi bawahanya, sehingga bawahan mempunyai inisiatif agar dapat berkembang

dan memiliki kemampuan seperti yang mereka inginkan pada saat mereka

memimpin di kecamatan Sukarame.

4.Intellectual Stimulation (Stimulasi Intelektual)

Bagaimana kemampuan intelektualitas dari NZ dan II saat mereka memimpin di

kecamatan Sukarame, apakah mereka mampu menuntun bawahanya untuk lebih

maju dan berpikiran kreatif serta penuh inovasi untuk berkembang lebih maju

lagi.

5.Individualized Consideration (Perhatian Individu)

Perhatian seperti apa yang di berikan NZ dan II terhadap para bawahanya secara

individual apakah mampu mempengaruhi bawahanya untuk memiliki loyalitas

tinggi terhadap mereka pada saat mereka memimpin di kecamatan Sukarame.

C.Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive)

yaitu dilakukan di Kecamatan Sukarame. Pemilihan lokasi ini di dasarkan kepada

pemilihan kecamatan yang di pimpin oleh camat perempuan, dari 20 (dua puluh)

kecamatan di kota Bandar Lampung hanya ada 3 (tiga) kecamatan yang di pimpin

oleh seorang camat perempuan dan dari 3 kecamatan tersebut peneliti
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memfokuskan lokasi penelitian di Kecamatan Sukarame, karena di kecamatan ini

terdapat 2 orang pemimpin perempuan yang silihberganti memimpin di

Kecamatan Sukarame ini, maka dari itu penulis ingin meneliti gaya

kepemimpinan perempuan di Kecamatan Sukarame ini.

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang ada, merupakan hasil pengukuran

atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata

atau citra. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-

peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian yang kesemuanya

berkaitan dengan permasalahan, pelaksanaan, dan merupakan hasil pengumpulan

peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data primer ini diperoleh

peneliti selama proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara

mendalam dan observasi terhadap “Perbandingan Gaya Kepemimpinan Camat

Perempuan di Kecamatan Sukarame”.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung

dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa dokumen-dokumen

tertulis yang terkait dengan “Perbandingan Gaya Kepemimpinan Camat

Perempuan di Kecamatan Sukarame”.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2009:224) mengatakan pengumpulan data dapat dilakukan dalam

berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya,

data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural alamiah), pada laboratorium

dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai informan, pada suatu

seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari segi cara atau teknik

pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan

observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Dalam

penelitian ini, teknik analisis data yang telah diaplikasikan meliputi:

1) Pengamatan (Observasi)

Data observasi merupakan deskripsi yang faktual, cermat dan terinci mengenai

keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial serta konteks dimana

kegiatan-kegiatan itu terjadi. Dalam teknik ini, data-data yang ingin didapatkan

yaitu berupa keadaan lokasi penelitian, kegiatan subjek yang diteliti (kegiatan

manusia), serta situasi sosial yang ada di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini

yang akan diamati adalah gaya apa yang di pakai NZ dan II pada saat memimpin

di Kecamatan Sukarame dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gaya

kepemimpinan keduanya dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Sukarame.

2) Wawancara

Teknik ini digunakan untuk menjaring data-data primer yang berkaitan dengan

fokus penelitian. Wawancara dilakukan baik secara terstruktur dengan
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menggunakan panduan wawancara (interview guide), maupun wawancara bebas

(tidak terstruktur) bersamaan dengan observasi. Instrumen yang digunakan untuk

melakukan wawancara ini adalah tape recorder, dimana dilengkapi juga dengan

catatan-catatan kecil peneliti. Sumber data (informan) dari metode ini peneliti

gambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No Nama Informan Instansi dan Jabatan Tanggal Wawancara
1 NZ Camat Sukarame periode

2011-2012
16 maret 2016

2 II Camat Sukarame periode
2013-2015

14 maret 2016

3 Udo Panji Ismoyo, S.
STP

Sekretaris kecamatan
Sukarame

6 dan 7 desember
2015

4 DRS. Zamzani, YS Kasi Pelayanan Umum
Kecamatan

6 desember 2015

5 Bunyamin, S.H Lurah Korpri Raya 6 desember 2015
6 Dain Hermawan, BBA Lurah Way Dadi 6 desember 2015
7 Sidarman, S.IP Lurah Korpri Jaya 6 desember 2015
8 Anwar A.R., S.E Lurah Sukarame 7 desember 2015
9 Trisniawati Warga Way Dadi 4 maret 2016
10 Yoga Pratama Warga Korpri Raya 4 maret 2016
11 Eka Widiyanti Warga Sukarame 4 maret 2016
12 Yudi Wijaya Warga Korpri Raya 4 maret 2016
Sumber: Data lapangan 2015/2016

3) Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah  arsip- arsip yang dimiliki

Kantor Kecamatan Sukarame. dari surat kabar, website kecamatan, maupun buku-

buku atau literatur yang sesuai dengan bahasan penelitian.

Tabel 3.2. Dokumen-dokumen Penelitian

No Nama Dokumen
1 Monografi Kecamatan Sukarame
2 Dokumen-dokumen lain terkait kepemimpinan
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Perempuan
3 Website pemerintahan Kota Bandar Lampung
4 Website Saibumi Rua Jurai

Sumber: Data lapangan 2015/2016

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar, foto

dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat

kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono,

2010:244). Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data (reduction data).

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak

perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan

data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data,

peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Reduksi data berlangsung

secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Saat penelitian

berlangsung, banyak informasi yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian

dan perlu dilakukan pemilahan data untuk menemukan hal-hal pokok yang

berkaitan dengan penelitian ini. Pada tahap ini, peneliti memilah-milah mana

data yang berkaitan dan dibutuhkan dalam penelitian kepemimpinan camat
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perempuan di kecamatan sukarame dan mana yang bukan. Kemudian peneliti

memisahkan data yang benar-benar berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data (Data Display).

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data.

Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami

tersebut. Pada penelitian ini, secara teknis data-data yang telah diorganisir ke

dalam matriks analisis data akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Teknik ini

diaplikasikan oleh peneliti melalui dua bagian. Pertama, penyajian awal

dilakukan pada saat penarikan sejumlah kesimpulan dari hasil reduksi data

penelitian. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk tabulasi triangulasi

penelitian. Kedua, penyajian dalam pembahasan penelitian yang merupakan

sekumpulan simpulan-simpulan dari hasil reduksi atas fokus masalah

penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan atas penelitian setelah dilakukan verifikasi secara

terus-menerus, sejak awal memasuki lapangan dan selama proses penelitian

berlangsung. Peneliti berusaha untuk menganalisa dan mencari pola tema,

hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan sebagainya

yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentative. Pada penelitian ini

penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian

kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawacara dan dokumentasi

hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang
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mendeskrpsikan gaya apa yang di pakai dan faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi kepemimpinan NZ dan II pada saat keduanya memimpin di

kecamatan Sukarame.

G. Teknik  Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut

Moleong (2007:324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data

dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data

Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehigga

tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan

derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti

pada kenyataanya ganda yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan

diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu:

a. Triangulasi

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan

membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainya.

Menurut Denzin dalam Moleong (2007:330) membedakan empat macam

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan

yaitu, triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi sumber

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.
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Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa tekhnik pengumpulan

data, dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi penyidik,

dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain. Pada

penelitian ini, pneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan dengan

menggunakan cara triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil

wawancara kepada sumber yang berbeda. Informan tersebut berasal dari

elemen yang berbeda. Informan-informan tersebut, yaitu dari NZ camat

Sukarame periode 2011-2012, II camat Sukarame periode 2013-2015,

sekretaris Kecamatan Sukarame, staf Kecamatan Sukarame, Lurah-lurah di

Kecamatan Sukarame dan juga warga Kecamatan Sukarame.

b. Kecukupan referensial

Yaitu mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan atau rekaman

yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji

sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data

yang berhubungan dengan penelitin ini untuk menguji kembali data yang

ada. Untuk meningkatkan kesahihan internal dalam penelitian ini,

kecakupan referensial yang dimiliki oleh peneliti adalah catatan berupa

tulisan serta Handphone camera, berupa foto yang berkaitan dengan

kepemimpinan camat perempuan di Kecamatan Sukarame.

2. Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data

Pemeriksaan keteralihan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik

“uraian rinci”, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat

mungkin yang menggambarkan konteks lokasi penelitian diselenggarakan.
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Dengan demikian, pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut sehingga

dapat memutuskan dan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian

tersebut ke tempat lain. Untuk melakukan keteralihan, peneliti berusaha mencari

dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama. Dalam

melakukan keteralihan peneliti berupaya mencari dan mengumpulkan data

kejadian empiris mengenai kepemimpinan camat perempuan di Kecamatan

Sukarame.

3. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan

Kebergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif.

Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam penelitian kualitatif, uji

kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan

proses penelitian. Dalam penelitian ini, uji kebergantungan dilakukan dengan cara

peneliti melakukan diskusi dengan dosen pembimbing atas data-data yang

ditemukan di lapangan selama proses penelitian berlangsung.

4. Kepastian

Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang

dilakukan dalam penelitian. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep

objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian tidak lagi subjektif

berarti penelitian tersebut sudah objektif. Untuk menjamin kepastian bahwa

penelitian ini objektif, peneliti akan berdiskusi dengan pembimbing terhadap

kebenaran data, dan penarikan kesimpulan dari data yang didapat.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perbandingan gaya

kepemimpinan di Kantor Kecamatan Sukarame pada masa kepemimpinan NZ periode

2011-2012 dan II periode 2013-2015 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pengukuran

indikator gaya kepemimpinan menurut Gibson yaitu indikator pengukuran

berdasarkan  karisma (Charisma), pengaruh ideal (Ideal Influence), menginspirasi

inspirasi, Stimulasi intelektual (stimulant intelektual), dan perhatian pada individu

(Individualized consideration) dapat disimpulkan bahwa NZ saat memimpin di

Kecamatan Sukarame pada periode 2011-2012 memiliki gaya kepemimpinan

feminism-transformasial sedangkan II saat memimpin di Kecamatan Sukarame pada

periode 2013-sekarang memiliki gaya kepemimpinan maskulin-transaksional.

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan kedua pemimpin

camat perempuan tersebut berdasarkan temuan data hasil dari wawancara, observasi

dan dokumentasi yang di lakukan kecamatan Sukarame peneliti menyimpulkan

bahwa faktor umur (Usia), latar belakang pendidikan dan juga kepribadian /
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pengalaman masa lalu yang mempengaruhi gaya kepemimpinan keduanya saat

memimpin di Kecamatan Sukarame.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Sebaiknya dalam kepemimpinan II beliau bisa menahan diri untuk tidak

terlalu tegas ke bawahan, dan apabila menegur, mengajarkan dan mengkritik

bawahan sebaiknya tidak di sembarang tempat karena akan menimbulkan

tidak percayaan diri dari bawahan.

2. Sedangkan dalam kepemimpinan NZ sebaiknya ketika bawahan tidak bisa

menyelesaikan tugas yang di berikan tidak seharusnya langsung memberikan

tugas tersebut ke bawahan yang lainya, alangkah lebih baiknya apa bila

bawahan tersebut di pandu atau di bantu rekan lainya dalam penyelesaian

tugasnya.

3. Dan saran terahir yaitu sebaiknya apabila keduanya pindah tugas memimpin

di tempat lain alangkah baiknya gaya kepemimpinan keduanya tetap di usung

karena dalam keseluruhan keduanya memimpin dengan gaya tersebut sama-

sama baik dan memuaskan bagi para bawahan, masyarakat dan lingkungan

sekitar.
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