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KEPEMIMPINAN LURAH DALAM MENINGKATKAN
KINERJA PEGAWAI

Di Kelurahan Tanjung Selor Ulu Kabupaten Bulungan

Muh Fachrizal Ab1

Abstract
Kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan Kinerja Pegawai ditanjung selor ulu
antara lain sikap tegas dalam memberikan sanksi kepada para stafnya yang
melakukan pelanggaran, serta kurangnya pengetahuan kepemimpinan
dikarenakan jarangnya Lurah mengikuti seminar-seminar maupun pelatihan-
pelatihan tentang kepemimpinan yang diadakan oleh lembaga-lembaga terkait.

Keywords: Kepemimpinan Lurah, Kinerja Pegawai,Kabupaten Bulungan.

Pendahuluan
Masalah kepemimpinan merupakan hal yang sangat luas dan menyangkut

bidang yang sangat luas dan memainkan peran yang sangat penting dalam bidang
pendidikan, dan dalam suatu organisasi, bahkan dalam kehidupan sehari – hari.
Dalam setiap masyarakat timbul dua kelompok yang berbeda peranan sosialnya,
yaitu yang memimpin sebagai golongan kecil dan golongan yang besar, tanpa
adanya seorang pemimpin maka tujuan suatu organisasi yang dibuat tidak akan
ada artinya karena tidak ada yang bertindak sebagai penyatu terhadap berbagai
kepentingan.

Namun di sisi lain bangsa Indonesia telah mengalami perubahan yang
cukup mendasar terutama dengan berakhirnya rezim orde baru dan munculnya
reformasi didalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan salah
satunya adalah dibidang perundang - undangan, diantaranya Undang - undang
Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kehadiran
Undang-undang No 32 Tahun 2004 merupakan tonggak baru dalam hubungan
pusat dan daerah.

Menurut Wasistiono (2002) “Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut
memiliki filosofi dan paradigma yang berbeda dengan undang undang
sebelumnya. Apabila Undang - undang No 5 Tahun 1974 menggunakan filosofi
“Keseragaman dalam Kesatuan” maka Undang-undang No 32 Tahun 2004
menggunakan filosofi “Keanekaragaman dan Kesatuan”. Berdasarkan undang-
undang tersebut diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mendapatkan
gambaran tentang Kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai
di Kelurahan Tanjung Selor Ulu Kabupaten Bulungan.

1 Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: idrusa84@yahoo.com
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Sebagaimana disebutkan dalam Undang - undang No 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa “Kelurahan adalah suatu wilayah
kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten dan atau daerah kota dibawah
Kecamatan”. Dapat diketahui bahwa kelurahan adalah penyelenggara dan
penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan
pembangunan sehingga dapat bertindak sebagai pola panutan bagi masyarakat
dalam melaksanakan pembangunan.

Dalam kepemimpinan dibutuhkan misi karena adanya keterbatasan dan
kelebihan tertentu pada misi. Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai
kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan
sebagai sebuah alat atau proses untuk membujuk orang lain bersedia melakukan
sesuatu secara sukarela. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang
yaitu ancaman, penghargaan, otoritas dan bujukan. Kepemimpinan juga dikatakan
sebagai proses menggerakkan dan mempengaruhi aktivitas - aktivitas yang ada
hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok.

Sebagai aparat pelaksana tugas, selayaknya seorang Lurah dapat
melakukan perencanaan, pergerakan, dan pengawasan terhadap organisasi
maupun kegiatan masyarakat. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati atau walikota. Salah
satu faktor yang turut serta menentukan keberhasilan kinerja pegawainya di
kelurahan adalah kepemimpinan seorang lurah. Pemerintah kelurahan diharapkan
dapat menjadi sasaran yang efektif baik dalam meningkatkan keberhasilan
program pemerintah maupun dalam menggerakan partisipasi masyarakat.

Faktanya seorang pemimpin pasti akan menghadapi bawahan dengan
berbagai sikap, karakter dan tingkah laku yang berbeda antara yang satu dengan
yang lainnya, sesuai dengan sifat individu manusia yang memiliki sifat, sikap,
cara pikir dan pandangan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan suatu
kemauan dan kesanggupan untuk mempengaruhi opini, sikap dan tingkah laku
orang lain agar mau melakukan sesuatu pekerjaan secara profesional.

Selain melaksanakan program dari pemerintah atasnya, pemerintah
kelurahan juga dituntut untuk melayani masyarakat yang berada di wilayah
setempat dengan sebaik - baiknya sehingga tercipta tidak hanya kesejahteraan
ekonomi saja namun sekaligus meningkatkan aspek - aspek sosial lainnya.
Kepemimpinan lurah merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan
roda pemerintahan.

Seorang pemimpin sangat penting dalam mengayomi kinerja
pemerintahan yang dijalankannya terlebih ditengah pelaksanaan otonomi daerah
sekarang ini, maka hal yang paling menentukan adalah sikap profesionalitas dari
aparatur pemerintahan. Khususnya pejabat yang memimpin lembaga-lembaga
pemerintahan daerah. Seorang figur lurah (pemimpin) diharapkan dapat
mewujudkan perubahan-perubahan yang diinginkan oleh masyarakat.

Sebagai aparat ia dituntut untuk mampu merespon berbagai perubahan
dan raga kebutuhan publik. Lurah berkedudukan sebagai alat pemerintah
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kelurahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Dengan
kedudukan tersebut, Lurah dapat dikatakan memiliki posisi yang sangat strategis
dalam organisasi pemerintahan kelurahan. Keberhasilan pemimpin dalam
meningkatkan kinerja pegawai sangat tergantung pada kepemimpin itu sendiri.

Seorang pemimpin merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu
kelompok kerja. Pemimpin memiliki pengaruh yang cukup besar bagi pegawainya
karena maju tidaknya suatu pegawai sangat tergantung pada kemampuan seorang
pemimpin dalam membina dan mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan
bersama. Pemimpin diharapkan dapat mewujudkan perubahan - perubahan yang
diinginkan oleh masyarakat.

Sebagai aparat ia dituntut untuk merespon berbagai perubahan dan ragam
kebutuhan publik dengan meningkatkan kinerja pegawai di Kelurahan Tanjung
Selor Ulu Kabupaten Bulungan dengan meningkatkan kemampuan lurah
(pemimpim) meliputi supervisi, tanggungjawab, inisiatif pelayanan publik dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan pekerjaan rumah untuk
menunjang keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi.

Melihat kondisi sekarang ini kepemimpinan lurah pada Kelurahan
Tanjung Selor Ulu Kabupaten Bulungan masih belum maksimal, kondisi ini kita
ketahui dari beberapa indikator seperti pelaksanaan pekerjaan belum berdasarkan
pada misi organisasi sehingga masih banyak program yang dibuat belum
sepenuhnya dijalankan dan dicapai. Dikatakan oleh Osborne dan Gaebler (1999)
suatu organisasi yang digerakkan oleh misi lebih efisien, efektif, inovatif,
fleksibel dan mempunyai semangat yang lebih tinggi ketimbang yang digerakkan
oleh peraturan.

Beberapa permasalahan dalam bidang kepegawaian diantaranya yaitu
tidak adanya indikator kinerja dari suatu unit organisasi pemerintah yang
mengakibatkan sulitnya mengukur tingkat keberhasilan misi suatu unit organisasi
dan khususnya menilai apakah aparat yang berada di tiap - tiap unit organisasi
telah berkerja sesuai dengan tujuan dan indikator kinerja yang telah dirumuskan
bersama. Aktivitas dan pelaksanaan penyelenggara pemerintah kelurahan sangat
tergantung pada kinerja aparatur kelurahan dalam melaksanakan tugas atau
kewajiban - kewajibannya guna mengembangkan dan meningkat kualitas kerja,
sehingga terwujudlah suatu hasil yang memuaskan bagi masyarakat setempat.

Artikel ini memakai data-data dari penelitian lapangan yang penulis
lakukan. Data-data yang dikumpulkan selama kurang lebih satu bulan, dianalisis
dengan analisis kualitatif. Data-data yang dipakai bukan hanya data-data kualitatif,
tapi juga data-data kuantitatif.

Agar analisis ini punya pijakan teoritis, pada bagian berikut akan dibahas
terlebih dahulu kerangka dasar teori/konsep. Sebelum memfokuskan bahasan
pada Kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai tersebut,
gambaran umum tentang di Kelurahan Tanjung Selor Ulu Kabupaten Bulungan
akan dicoba untuk dipaparkan.
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Kerangka Konsepsional

Kepemimpinan
Kepemimpinan (leadership) merupakan sifat yang mengandung unsur-

unsur kemampuan yang diharapkan dapat mempengaruhi dan mengarahkan
kepada bawahan sehingga mereka mau bekerjasama untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan sebagai salah satu sifat yang dimiliki oleh seseorang dalam
membimbing atau mempengaruhi seseorang agar mau bekerjasama dengan orang
lain dan orang lain mau berbuat sesuai dengan yang dikehendakinya.

Ada sebagian orang mengatakan bahwa kepemimpinan itu sebagai seni,
dimulai untuk menjadi pemimpin lebih menekan pada kecakapan, keahlian atau
pengalaman serta pembawaan dari lahir. Jadi, orang menyatakan bahwa memang
tidak ada dan tidak diperlukan teori dan ilmu kepemimpinan. Suksesnya
kepemimpinan itu disebabkan oleh keberuntungan seorang pemimpin yang
memiliki karisma dan kewibawaan untuk memimpin massa yang ada di
sekitarnya.

Definisi kepemimpinan bervariasi sebanyak orang yang mencoba
mendefinisikan konsep kepemimpinan. Definisi secara luas meliputi proses
mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku
pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok
dan budayanya.

Selanjutnya Thoha (1995) mengatakan kepemimpinan adalah kegiatan
untuk mempengaruhi prilaku orang lain, atau seni mempengaruhi prilaku manusia
baik perorangan maupun kelompok. Menurut Rivai (2007): “Kepemimpinan
adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada
hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok.

Demikian pula menurut Siagian (1997) menegaskan tentang
kepemimpinan sebagai berikut: “Kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk
mempengaruhi prilaku orang-orang untuk bekerja sama menuju kepada suatu
tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama. Dengan perkataan lain seni
kemampuan mempengaruhi prilaku manusia dan kemampuan mengendalikan
orang-orang dalam organisasi, agar supaya prilaku mereka sesuai dengan prilaku
yang diinginkan oleh pemimpin organisasi”.

Memperhatikan pendapat-pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan
bahwa kepemimpinan itu adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi tingkah
laku, kebiasaan dan sikap pandangan orang lain untuk mengikuti kehendak dan
kemauan pimpinan dalam usaha mencapai tujuan.

Juga dikatakan oleh Davis (1997) bahwa tanggung jawab seorang
pemimpin adalah untuk mendorong kelompok kepemimpinan kearah pencapaian
tujuan-tujuan yang bermanfaat. Anggota-anggota kelompok perlu merasakan
bahwa meraka memiliki sesuatu yang bermanfaat dan harus dilakukan dengan
sumber-sumber daya serta kepemimpinan yang ada.
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Dari definisi kepemimpinan yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik
tiga hal, yaitu (1) bahwa kepemimpinan meliputi penggunaan pengaruh dan
bahwa semua hubungan dapat melibatkan kepemimpinan; (2) kepemimpinan
mencakup pentingnya proses komunikasi. Kejelasan dan keakuratan dari
komunikasi mempengaruhi prilaku dan kinerja pengikutnya; dan (3)
kepemimpinan memfokuskan pada pencapaian tujuan. Pemimpin yang efektif
harus berhubungan dengan tujuan-tujuan individu, kelompok, dan organisasi
keefektifan pemimpin khususnya dipandang menurut derajat pencapaian suatu
atau kombinasi dari tujuan individu mungkin memandang pemimpin yang efektif
atau tidak efektif menurut kepuasan yang mereka terima dari total pengalamannya.

Menurut Krause (1993) mendefinisikan kepemimpinan sebagai kehendak
mengendalikan apa yang terjadi, pemahaman perencanaan tindakan, dan
kekuasaan untuk meminta penyelesaian tugas dengan menggunakan kemampuan
orang lain secara kooperatif.

Selanjutnya menurut Kouzes dan Posner (1999) bahwa kepemimpinan
sebagai seni memobilisasi orang lain supaya ingin berjuang mengejar aspirasi
bersama.

Menurut Hemhill dan Coons dalam Gary Yulk (1996) mengatakan bahwa
kepemimpinan adalah prilaku dari seorang individu yang memimpin aktifitas-
aktifitas suatu kelompok kesuatu tujuan yang ingin dicapai bersama.

Selanjutnya Jacobus dan Jacques dalam Gary Yulk (1996) bahwa
kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arti (pengarahan yang berarti)
terhadap usaha kolektif dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan
usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran.

Menetapkan tujuan-tujuan yang menantang, mencari perbaikan dalam
kinerja dan memperlihatkan kepercayaan bahwa para bawahan akan mencapai
standar yang tinggi.

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis menyimpulkan bahwa
kepemimpinan merupakan suatu yang bersifat seni untuk mengatur orang lain dan
mempengaruhi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh loyalitas,
kepercayaan, penghormatan dan kerjasama yang setia antara lurah dan masyarakat
untuk menyelesaikan suatu tujun bersama.

Kepemimpinan itu timbul dalam suatau organisasi. Hal ini memang benar,
walaupun pada hakekatnya lebih tegas dikatakan bahwa kepemimpinan itu akan
timbul kapan dan dimanapun, dan pada umumnya mencakup tiga hal:
1) Adanya orang yang dipengaruhi,
2) Adanya orang yang mempengaruhi, dan
3) Orang yang mempengaruhi mendororng kepada tercapainya suatu tujuan.

Dengan demikian bentuk kepemimpianan tidak akan sama dengan lainnya,
oleh karena organisasi yang satu akan berlainan dengan yang lain. Hal ini akan
bergantung pada beberpa factor seperti jenis organisasi, besar kecilnya organisasi,
tujuan, fungsi, jenis kegiatan, tugas pokok dan lain sebagainya.
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Berdasarakan beberapa hal tersebut diatas, maka bentuk kepemimpinan
itu dapat dibedakan menjadi empat macam:
1) Pemimpin formal,
2) Pemimpin informal,
3) Kepemimpinan langsung,
4) Kepemimpina tidak langsung.

Pemimpinan formal yaitu orang yang secara resmi diangkat dalam jabatan
kepemimpinan, teratur dalam organisasi secara hirarki atau tergambar dalam suatu
bagan. Kepemimpianan formal ini lazimnya tidak dengan sendirinya dapat
meberikan jaminan bahwa seseorang yang diangkat menjadi pimpinan formal
dalam organisasi sebagai pimpinan yang diterima juga oleh anggota organisasi
sebagai pimpinan yang diterima juga oleh anggota organisasi sebagai pimpinan
yang sesungguhnya, hal ini harus diuji dalam praktek. Pemimpin formal ini
lazimnya harus dijuluki disebut dengan istilah “kepala”.

Kepemimpinan formal ini lazimnya timbul sewaktu-waktu secara
incidental dalam kelompok pada situasi-situasi tertentu. Kepemimpinan semcam
ini biasanya oleh kelompok benar-benar dirasakan memberikan sumbangan-
sumbangan yang berharga bagi kelompok, ini bisa berlaku dalam tempo yang
lama. Akan tetapi yang jelas bahwa kepemimpinan informal itu diperoleh bukan
karena kepangkatan, akan tetapi diperoleh sebagai suatu kehormatan berkat
kecakapan-kecakapan yang telah diperlihatkan dalam memajukan usaha-usaha
bersama melalui kerja sama diantara mereka yang dipimpin.

Mengenai kepemimpinan formal dan informal ini Winardi (2003)
mengemukakan pendapatnya, yaitu:

“Kepemimpina yang bersifat resmi (formal leader), yaituseseorang yang
ditunjuk untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi yang ada
dengan segala hak dan kewajibannya untuk mencapai sasaran organisasi yang
telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kepemimpinan informal
(informal leader) yaitu seseorang yang walaupun tidak mendapatkan
pengangkataan formal yuridis sebagai pemimpin, meiliki sejumlah kualitas yang
memungkinkannya mencapai kedudukan sebagai orang yang dapat
mempengaruhi kelakuan serta tindakan suatu kelompok masyarakat.

Selanjutnya Rivai (2007) mengutarakan bahwa “kepemimpinan resmi
(formal) adalah seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin, atas dasar keputusan
dan pegangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi
dengan segala hak dan kewajiban yang melekat berkaitan dengan posisinya. Pola
ini terlihat pada sebagian ketentuan yang mengatur hirarki organisasi dan
biasanya tergambar dalam bagan organisasi”. Lebih lanjut Rivai (2002)
menjelaskan tentang kepemimpinan informal: “ Kepemimpinan informal
(tokoh masyarakat, pemuka agama, adat, dll) yaitu, “seseorang yang ditunjuk
memimpin secara tidak formal, karena memiliki kualitas unggul, dia mencapai
kedudukan sebagai seseorang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan
perilaku suatu kelompok atau komunitas tertentu”.
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Pada bentuk kepemimpinan yang ketiga, yaitu kepemimpinan langsung,
dimana kegiatan yang dilakukan dan pengaruhnya diwujudkan melalui sikap,
perbuatan dan kata-kata yang memimpin secara langsung kepada anak buah,
pengikut atau orang-orang yang dipimpin, dan mereka itu langsung berhadapan
satu dengan yang lain.

Sedangkan pada kepemimpinan yang tidak langsung, kegiatan yang
dilakukan dan pengaruhnya terhadap anak buah atau pengikut ataupun orang yang
menerima pimpinan itu dengan cara yang tidak berhadapan langsung dengan yang
lain, akan tetapi melalui perantara berbagai kesempatan seperti melalui karangan-
karangan dalam surat kabar.

Dalam batasan - batasan dan definisi-definisi kepemimpinan yang telah
penyusun uraikan diatas, cukuplah kiranya untuk dijadikan perbandingan dasar
bagi penguraian selanjutnya. Disamping itu juga yang tidak kalah pentingnya
yaitu untuk mengetahui kedudukan seseorang atau beberapa orang pemimpin
dalam suatu oragnisasi pada kelompok masyarakat kecil. Karena walaupun
kecilnya usaha dalam bentuk organisasi atau lembaga akan memerlukan seorang
pemimpin, sebab pimpinanlah yang menentukan arah dan gerak kemana tujuan
masyarakat yang dipimpinnya akan dibawa. Pimpinan disini memegang peranan
penting,sebagai kunci dari masyarakat yang dipimpinnya.

Gaya Kepemimpinan
Ada beberapa pengertian gaya kepemimpinan yang digunakan oleh

penulis. Menurut Handoko (1992 ) mengatakan bahwa gaya kepemimpinan
adalah kemampuan yang dipunyai seseorang untuk dapat mempengaruhi orang
lain agar mau bekerja demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Gaya kepemimpinan yang sama, tidak akan sama efektif dalam semua
situasi. Kita mengetahui bahwa situasi atau lingkungan berubah-ubah sedikit
sekali individu-individu menonjol sebagai pemimpin dalam setiap situasi. Gaya
kepemimpinan atau struktur organisasi atau kedua-duanya memerlukan
modifikasi dalam sebuah kasus dimana kepemimpinan yang berlangsung tidak
membawa hasil yang diharapkan.

Hubungan antara pimpinan dan mereka yang dipimpin bukanlah
hubungan satu arah tetapi senantiasa harus terdapat adanya antar hubungan.
Bahwa seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi kelompoknya, jelas karena
apabila ia tidak mampu melakukannya maka berarti ia tidak dapat menjalankan
tugasnya sebagai pemimpin yang baik.

Seorang pemimpin memimpin dan bukanlah “memaksa” Ia menarik
pengikutnya hingga mencapai puncak prestasi yang menurut anggapan mereka
semula tidak mungkin dicapai, seorang pemimpin mengenal sifat-sifat individual
pengikut-pengikutnya dan ia mengetahui kualitas-kualitas apa yang akan
merangsang mereka untuk bekerja sebaik mungkin.
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Pada tahun 1960-an berkembang teori yang dinamakan pola manajerial.
Kepemimpinan dipengaruhi oleh dua perhatian manajerial yang mendasar, yaitu
perhatian terhadap produksi/ tugas dan perhatian terhadap manusia. Menurut teori
ini ada empat gaya dasar kepemimpinan:
1) Gaya manajemen tugas, pemimpin menunjukkan perhatian tinggi terhadap

produksi tetapi perhatian rendah terhadap manusia,
2) Gaya manajemen country club, pemimpin memperlihatkan perhatian yang

tinggi terhadap manusia tetapi perhatian rendah terhadap produksi,
3) Gaya manajemen miskin, pemimpin tidak terlalu menunjukkan perhatian,

baik terhadap produksi maupun manusia,
4) Gaya manajemen tim, pemimpin menunjukkan perhatian tinggi terhadap

produksi maupun manusia.
Sementara itu menurut Countigency Theory Leadership menyatakan

bahwa ada kaitan antara gaya kepemimpinan dengan situasi tertentu yang
dipersyaratkan. Menurut teori ini seorang pemimpin akan efektif jika gaya
kepemimpinannnya sesuai dengan situasi yang terjadi. Pendekatan ini
menyarankan bahwa diperlukan dua perangkat perilaku untuk kepemimpinan
yang efektif yaitu perilaku tugas dan perilaku hubungan. Dengan kedua perangkat
tersebut maka kemungkinan akan melahirkan empat gaya kepemimpinan, yaitu:
1) Mengarahkan, gaya kepemimpinan ini perilaku tugas tinggi, perilaku

hubungan rendah,
2) Menjual, perilaku tugas maupun perilaku hubungan sama tinggi,
3) Ikut serta , perilaku tugas rendah sedangkan perilaku hubungan tinggi,
4) Mendelegasikan, baik perilaku tugas maupun perilaku hubungan sama rendah.

Akhirnya, gaya kepemimpinan dibagi dalam dua dimensi yaitu dimensi
tugas dan dimensi manusia. Dimensi tugas disebut mengarahkan, berorientasi
pada produk dan berujung pada gaya kepemimpinan otokratis, sedangkan dimensi
manusia, berhubungan dengan istilah ”mendukung berorientasi pada produk dan
berujung pada gaya kepemimpinan bebas kendali.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, secara konseptual gaya
kepemimpinan didefinisikan sebagai perilaku dan strategi, yang merupakan hasil
kombinasi dan falsafah, keterampilan, yang sering diterapkan seorang pemimpin
dalam berinteraksi dengan orang lain, dalam mengambil keputusan dan dalam
melaksanakan kegiatan pengendalian.

Dalam mempersoalkan gaya kepemimpinan, kita hendaknya jangan
beranggapan bahwa seorang individu dapat atau harus mempertahankan gaya
konsisten dalam semua aktivitasnya. Justru sebaliknya, ia harus bersifat
sefleksibel mungkin dan menyesuaikan gayanya dengan situasi spesifik dan
individu-individu yang bersangkutan.

Selain itu dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, maka akan
berlangsung aktivitas kepemimpinan. Apabila aktivitas tersebut dipilah-pilah,
akan terlihat gaya kepemimpinan dengan polanya masing-masing. Gaya
kepemimpinan memiliki tiga pola dasar, yaitu :



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 1, Nomor 1, 2013: 14-26

174

1) Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan pelaksanaan tugas.
2) Gaya kepemimpinan yang berpola pelaksanaan hubungan kerjasama.
3) Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan hasil yang dicapai.

Dalam hubungannya dengan perilaku pemimpin ini, ada dua hal yang
biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahan atau pengikutnya, yakni :
perilaku mengarahkan dan perilaku mendukung.

Perilaku mengarahkan dapat dirumuskan sebagai sejauh mana seorang
pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi satu arah. Bentuk pengarahan dalam
komunikasi satu arah ini antara lain, menetapkan peranan yang seharusnya
dilakukan pengikut, memberitahukan tentang apa yang seharusnya bisa dikerjakan,
dimana melakukan hal tersebut, bagaimana melakukannya dan melakukan
pengawasan secara ketat kepada pengikutnya.

Perilaku mendukung adalah sejauh mana seorang pemimpin melibatkan
diri dalam komunikasi dua arah, misalnya mendengar, menyediakan dukungan
dan dorongan, memudahkan interaksi dan melibatkan para pengikutnya dalam
pengambilan keputusan.

Pendapat dari Hersey dan Blanchard (1994) menyatakan bahwa gaya
kepemimpinan seseorang terdiri dari kombinasi dari prilaku tugas dan prilaku
hubungan. Prilaku tugas adalah kadar upaya pemimpin mengorganisir dan
menetapkan peranan anggota kelompok (pengikut), menjelaskan aktivitas setiap
anggota serta kapan, dimana, dan bagaimana cara menyelesaikannya; dicirikan
dengan upaya untuk menetapkan pola organisasi, seluruh komunikasi dan cara
penyelesaian pekerjaan secara rinci dan jelas. Sedangkan prilaku hubungan adalah
kadar upaya pemimpin membina hubungan diantara mereka sendiri dan dengan
para anggota kelompok mereka (pengikut) dengan membuka lebar saluran
komunikasi, menyediakan dukungan sosio emosional.

Menurut Tanrenbanan dan Schmidt yang dikemukakan oleh Nimran
(1997) bahwa gaya kepemimpinan adalah prilaku pemimpin yang membentuk
kontinum dari sifat otkratik sampai demokratik. Kedua sifat iklim ini, kata mereka
dipengaruhi oleh intensitas penggunaan kekuasaan oleh pemimpin dan
penggunaan kebebasan oleh pengikut.

Menurut Suprapti (1999) cara pertama untuk memperbaiki pelaksanaan
pekerjaan yang bersifat manajerial dalam suatu organisasi atau instansi adalah
dengan menemukan tipe kepemimpinan yang tepat. Usaha ini merupakan suatu
tugas yang sukar diharapkan hasilnya tanpa bantuan ahli Ilmu jiwa. Salah satu
usaha itu adalah dengan membagi ragam dan gaya kepemimpinan itu menjadi
delapan jenis yang berbeda, yang didefinisikan atas dasar tiga orientasi yng dapat
diukur. Secara sederhana, orientasi tersebut adalah sebagai berikut :
1) Orientasi Tugas adalah suatu gaya yang mengutamakan adanya kehendak

(keinginan) untuk senantiasa menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan.
2) Orientasi Hubungan adalah suatu gaya yang menunjukkan perhatian yang

mengutamakan hubungan dengan faktor manusia.
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3) Keefektifan adalah kemampuan untuk mencapai produktifitas yang tinggi
melalui kerja sama.

Gaya kepemimpinan Herujito (2004) adalah leadership style ,yaitu cara
yang diambil seseorang dalam rangka mempraktekkan kepemimipinannya. Gaya
kepemimpinan bukan bakat. Oleh karena itu,gaya kepemimpinan dapat dipelajari
dan dalam penerapannya harus disesuaikan denagan situasi yang dihadapi.

Gaya kepemimpinan yang terdapat dalam setiap organisasi dipandang
sebagai suatu proses kunci bagi keberhasilan organisasi yang bersangkutan. Gaya
kepemimpinan merupakan perilaku pimpinan terhadap pengikutnya, atau cara
yang dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya.

Terdapat perbedaaan pola perilaku yang diterapkan oleh seorang manajer
dengan manajer lain dalam mempengaruhi perilaku anggotanya. Mintogoro
(1997) mengatakan bahwa secara umum gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh
seorang manajer adalah gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan
otokratis dan gaya kepemimpinan laissez faire dimana masing – masing gaya
tersebut memiliki ciri tertentu.

Ciri gaya kepemimpinan demokratis : 1). keputusan dibuat bersama antara
manajer dan kelompok, 2). terbuka terhadap kritikan, 3). memiliki rasa tanggung
jawab terhadap perkembangan anggota kelompok, dan 4). menerima saran –
saran,ide yang positif dari anggota kelompok.

Ciri gaya kepemimpinan otokratis yaitu :1). memusatkan semua proses
pengambilan keputusan pada manajer, 2). kurang mempercayai anggotanya, 3).
memberikan perintah pada bawahannya /anggotanya tanpa ada penjelasan dan
tidak memberikan kepada anggota untuk bertanya.

Ciri gaya kepemimpinan laissez faire yaitu :1). Menyerahkan proses
pengambilan keputusan kepada setiap individu dalam organisasi,2). Tidak
memiliki rasa percaya diri seorang pemimpin, 3). Tidak menetapkan tujuan
kelompoknya.

Dalam kenyataannya para pemimpin akan dapat mempengaruhi
bawahannya terhadap moral, keamanan, kualitas serta kehidupan kerja terutama
pada tingkat produktivitas kerja pegawainya melalui motivasi dari pimpinannya,
sehingga pemimipin memainkan peran yang sangat penting dan kritis dalam
membantu perkembangan serta pertumbuhan organisasi.

Kartono (2005), mengatakan bahwa persyaratan kepemimpinan itu harus
selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu :
1) Kekuasaan, yaitu otoritas dan legalitas yang memberikan kewenangan kepada

pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat
sesuatu.

2) Kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang mampu mengatur orang
lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin, dan bersedia melakukan
perbua tan-perbuatan tertentu.
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3) Kemampuan, yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan atau
keterampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan
anggota biasa.

Gambaran Umum Daerah Penelitian
Kelurahan Tanjung Selor Ulu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan

Timur yang memilki luas wilayah ± 118,9 Ha/m2, dipimpin oleh Lurah yang
bernama Umar Al Amrie, S.MN. Kelurahan Tanjung Selor Ulu terletak 7 KM
dari Pusat Pemerintahan Kecamatan dan 8 KM jarak ke Ibu Kota Kabupaten
Bulungan.

Kelurahan Tanjung Selor Ulu berbatasan dengan
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Selor Hilir.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Gunung Seriang.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tg. Selor Hilir dan Desa Jelarai
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sungai Kayan

Menurut data kelurahan tanjung selor ulu dalam angka pada tahun 2012
dimana wilayah kelurahan tanjung selor ulu terbagi atas 17 RT. Sebagian besar
penduduknya menjadi karyawan perusahan swasta dengan jumlah penduduk
sebanyak 4.322 jiwa membuat kelurahan tanjung selor ulu terkesan sebagai desa
yang ramai dan diharapkan dengan jumlah sekian dapat memanfaatkan wilayah
daerah yang ada dengan sebaik – baiknya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Disinilah Lurah, untuk berperan sebagai ”agent of change” dalam

membentuk kepiawaian dalam meningkatkan ”Kualitas Pribadi” masing-masing
pegawai, melalui Personal “Quality Management to Development of Motivasi and
Job Satisfaction” sehingga dapat mencapai High Performance, berikut dipaparkan
hasil penelitian peran kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan kinerja pegawai
di Tanjung Selor Ulu Kabupaten Bulungan.

Inisiatif
Mengenai inisitif apa yang dilakukan Lurah dalam kepemimpinannya.

Maka dalam hal ini, Bapak Tumiran selaku sekretaris Lurah Tanjung Selor Ulu
beliau memberikan penjelasan sebagai berikut : “inisiatif-inisiatif yang diberikan
Lurah kepada pegawai kelurahan untuk meningkatkan kinerja para pegawai sering
dilakukan oleh Lurah. Terlihat dari inisiatif lurahyang memberikan himabuan
kepada para pegawai untuk memberikan pelayananyang maksimal kepada
masyarakat. Memberikan arahan yang jelas kepada pegawai agar dapat
menciptakan rasa nyaman di dalam pengurusan administrasi dan meningkatkan
mutu pelayanan”. (wawancara, 17 September 2012)

Untuk melengkapi wawancara, IbuNorjenah selaku Kasi Pemberdayaan
yang menambahkan lebih lanjut mengenai inisiatifLurah Tanjung Selor dalam
meningkatkan kinerja pegawai sebagai berikut : “untuk memberikan penjelasan
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terhadap prosedur-prosedur ataupun tahap-tahap dalam proses pelayanan
administrasi di kantor kelurahan, maka kami lebih menitikberatkan pemberian
informasi-informasi penting kepada seluruh masyarakat yang ada di Tanjung
Selor Ulu karena pegawai yang ada di keluruhan merupakan orang yang paling
berperan penting di dalam proses pelayanan dan paling dekat dengan masyarakat.
(Wawancara, 17 September 2012)

Tanggung Jawab
Berikut wawancara penulis dengan Bapak Tumiran selaku Sekretaris

Lurah memberikan penjelasan sebagai berikut :
“dalam hal tanggung jawab yang dimiliki oleh Lurah sejauh ini cukup baik. Ini
dapat dilihat dari sikap lurah sebagai pemimpin di kelurahan tanjung selor ulu ini
dan yang bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dimilikinya dan
menyelesaikan tugas-tugas tersebut dimana tugas-tugas tersebut dibantu oleh para
pegawai dan stafnya dan dilaksanakan dengan baik. Untuk hal pelaporan lurah
secara langsung bertanggung jawab kepada camat setempat” (wawancara, 17
September 2012)

Lebih lanjut mengenai tanggung jawab, Bapak Taufik, MK selakustaf
pelaksana kelurahan tanjung selor ulu,menambahkan sebagai berikut : saya
sebagai staf merasakan langsung dan melihat langsung bahwa sikap lurah dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin telah dilaksanakan
dengan baik dan penuh dengan tanggungjawab. Serta setiap menjalankan tugas
yang diberikan lurah pasti dibantu dengan para pegawai dan
dipertanggungjawabkan secara penuh oleh lurah” (wawancara, 17 September
2012)

Pembinaan
Pada hari Senin tanggal 17 September 2013 peneliti datang ke Ruang

lurah tanjung selor ulubermaksud untuk menemui bapak lurah, kemudian peneliti
menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya, selanjutnya peneliti
menanyakan tentang Kepemimpinan lurah tanjung selor ulu dalam pembinaan
pegawai, beliau menyatakan bahwa: “Sebagai seorang lurah, pembinaan-
pembinaan terhadap pegawai yang telah saya lakukan yang pertama kali adalah
pembinaan disiplin, artinya untuk melakukan kegiatan pelayanan secara efektif
dan efisien, maka segenap tenaga pegawai harus mempunyai disiplin yang tinggi
dalam segala bidang. Langkah selanjutnya adalah melakukan pembinaan-
pembinaan yang berkaitan dengan kompetensi profesional dan kemampuan yang
dimiliki oleh para pegawai (hasil wawancara 17 September 2012)

Selanjutnya Peneliti juga menanyakan tentang langkah-langkah yang di
tempuh lurah tanjungselor ulu dalam membina dan meningkatkan disiplin
pegawai, beliau menyebutkan bahwa: “Dalam setiap kali rapat/pertemuan, saya
selalu mengingatkan akan pentingnya disiplin pegawai dan pentingnya mentaati
tata tertib yang telah dibuat bersama, dalam kegiatan sehari-hari sebagai Lurah
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tanjung selor ulu, saya berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan
disiplin diri dengan harapan dapat dicontoh dan diteladani oleh para pegawai.
Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap disiplin pegawai saya juga
membentuk staf khusus bidang kedisiplinan pegawai.(hasil wawancara 17
September 2012)

Peneliti juga menanyakan tentang sejauh mana pentingnya disiplin
pegawai dalam peningkatan prestasi kerja, lurah tanjung selor ulumenjelaskan
bahwa: “Disiplin pegawai dalam berbagai bidang adalah suatu hal yang sangat
penting karena disiplin pegawai merupakan salah satu faktor yang menentukan
efektitas kelancaran pelayanan administrasi di kelurahan. Apabila pegawai telah
benar-benar disiplin dalam segala hal, maka segala program yang direncanakan
akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan waktu yang ditetapkan.
(wawancara17 September 2012)

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana bentuk nyata dari
keteladanan yang telah dilakukan dan diberikan oleh lurah tanjung selor ulu
terhadap kedisiplinan para pegawai kelurahan, Lurah menjelaskan bahwa: “Dalam
kegiatan sehari-hari di kelurahan, saya berusaha untuk selalu tepat waktu, artiya
dalam melaksanakan program yang ditetapkan saya selalu berusaha untuk
menepati waktu yang telah dijadwalkan, misalnya setiap hari saya selalu berusaha
untuk datang di kelurahan lebih awal dari waktu yang telah di tetapkan, semuanya
itu saya lakukan dengan harapan agar para pegawai dengan sendirinya akan
meningkatkan kedisiplinan.(hasil wawancara 17 September 2012)

Pada kesempatan yang sama peneliti juga menanyakan tentang tujuan
dibentuknya staf khusus bidang kedisiplinan pegawai, beliau menjelaskan bahwa:
“Tujuan dibentuknya staf khusus bidang kedisiplinan pegawai ini adalah untuk
membantu dalam mengamati dan mengawasi kedisiplinan pegawai, yang
diharapkan supaya para pegawai selalu disiplin dan tepat waktu dalam
melaksanakan tugasnya.(wawancara 17 September 2012)

Selain menanyakan tentang pembinaan disiplin pegawai peneliti juga
menanyakan tentang bagaimana Kepemimpinan lurah tanjung selor ulu dalam
pembinaan profesionalisme pegawai yang dilakukan oleh lurah, beliau
mengatakan bahwa: “Dalam melakukan pembinaan profesionalisme pegawai,
saya mengirim para pegawai untuk mengikuti seminar-seminar dan pelatihan-
pelatihan, mendatangkan para ahli, memberikan kesempatan kepada para pegawai
untuk melanjutkan pendidikannya, Dan memberikan pengarahan-pengarahan
terhadap kekurangan-kekurangan. Berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat
perlengkapan kelurahan yang diperlukan bagi kelancaran dan keberhasilan proses
pemberian pelayanan kepada masyarakat (hasil wawancara 17 September 2012)

Kemudian penelitia mengadakan wawancara kepada bapak Akhmad
selaku staf pelaksanadan menanyakan tentang tugas-tugas staf khusus bidang
kedisiplinan pegawai, beliau mengatakan: “Staf khusus bidang kedisiplinan
pegawai dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan disiplin pegawai, diantara
tugas pokok yang dilaksanakan adalah mengkondisikan jam masuk pegawai, Jika
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ada pegawai yang tidak disiplin maka saya akan berkoordinasi dan melaporkan
kepada lurah.Yang selanjutnya merupakan wewenang lurah untuk mengatasinya.
(hasil wawancara 17 September 2012)

Motivasi
Wawancara dengan Bapak Umar Al’Amrie, S.Mn selaku lurah Tanjung

Selor Ulu yang mengatakan bahwa: “Upaya yang saya lakukan dalam memotivasi
pegawai adalah dengan menciptakan situasi dan kerjasama yang harmonis antar
pegawai dan berusaha memenuhi perlengkapan yang diperlukan pegawai dalam
melaksanakan tugasnya, memberikan penghargaan dan hukuman bagi yang
melaggar peraturan .( hasil wawancara 17 September 2012)

Selanjutnya peneliti juga menanyakan tentang bagaimana langkah-
langkah Lurah dalam menciptakan situasi dan hubungan yang harmonis antar
pegawai, beliau menyatakan bahwa: “Situasi dan hubungan kerjasama yang
harmonis di suatu kantor memang sangat penting, dalam penerapannya saya
menciptakan suasana terbuka maksudnya setiap pegawai diberi hak untuk
menyatakan pendapat dan keinginan-keinginan terhadap perkembangan
kelurahandan apabila ada masalah maka akan dipecahkan bersama, dan juga
melibatkan para pegawai untuk berbagai kegiatan. Selain itu juga memberikan
penjelasan tentang tujuan yang harus dicapai kelurahan Tanjung Selor Ulu. (hasil
wawancara 17 September 2012)

Kemudian peneliti juga menanyakan sejauh mana pentingnya pemberian
pemahaman terhadap pegawai tentang tujuan kelurahan dalam rangka
peningkatan motivasi, Bapak Lurahmenjelaskan bahwa: “Penjelasan tentang
tujuan-tujuan dan target yang harus dicapai kelurahan kepada para pegawai dan
staf kelurahan sangat penting dilakukan, karena untuk pencapaian tujuan tersebut
merupakan tanggungjawab bersama. Sehingga dengan penjelasan tersebut para
pegawai merasa memiliki dan bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan-
perkembangan di kelurahan, yang selanjutnya diharapkan dengan pemahaman
tentang tujuan dan target yang harus dicapai dapat menumbuhkan motivasi dalam
diri para pegawai itu sendiri untuk berusaha semaksimal mungkin melakukan
pengembangan-pengembangan di kelurahan dan meningkatkatkan kerjanya.(hasil
wawancara 17 September 2012)

Kesimpulan
Kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan kinerja pegawai dikelurahan

Tanjung selor Ulu Kabupaten Bulungan dapat disimpulkan dalam indikator
inisiatif dengan cara melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
melalui wawancara kepada masyarakat.

Kepemimpinan Lurah Tanjung Selor Ulu Kabupaten Bulungan dalam
indikator tanggung jawab sudah dilaksanakan dengan baik, dalam
kepemimpinannya untuk meningkatkan kinerja pegawai, Lurah
mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan
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fungsinya sebagai pimpinan di Kelurahan yang dibantu oleh para pegawai dan
staf. Secara langsung Lurah bertanggungjawab terhadap Camat. Apapun yang
terjadi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh para Pegawai, Lurah selalu
menjadi penanggungjawab yang baik.

Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan LurahTanjung Selor Ulu
Kabupaten Bulungan dilihat dari indikator pembinaan sudah baik, karena
pembinaan terhadap pegawai sangat penting dilakukan oleh Lurah dengan
maksud untuk membantu mengembangkan kemampuan dan kompetensi yang
dimiliki pegawai dalam rangka meningkatkan prestasi kerja.

Kepemimpinan lurah dalam meningkatkan kinerja pegawai sangat baik
karena lurah mampu menjadi motivator. Motivasi sangat penting diberikan lurah
kepada para pegawai untuk meningkatkan kerjanya, dan yang paling utama adalah
dengan adanya motivasi para pegawai akan mempunyai kesadaran diri dan
bertanggungjawab untuk meningkatkan kerjanya.

Adapun yang menjadi faktor penghambat kepemimpinan Lurah dalam
meningkatkan Kinerja pegawai di Tanjung Selor Ulu Kabupaten Bulungan, antara
lain: Kurangnya kemampuan atau jiwa kepemimpinan Lurah seperti halnya belum
bisa bersikap tegas dalam memberikan sanksi kepada para stafnya yang
melakukan pelanggaran. Kurangnya Pengetahuan Kepemimpinan dikarenakan
jarangnya Lurah Tanjung Selor Ulu dalam mengikuti seminar-seminar maupun
pelatihan-pelatihan tentang kepemimpinan yang diadakan oleh lembaga-lembaga
terkait

Sehingga diharapkan Lurah mampu mempertahankan inisiatif, tanggung
jawab pembinaan dan motivasi dimasa mendatang. Misalnya dengan memberikan
penghargaan setiap bulannya terhadap pegawai yang memberikan loyalitas yang
baik terhadap pekerjaan yang diberikan. Hendaknya Lurah meningkatkan lagi
pengetahuan kepemimpinannya di dalam meningkatkan mutu kinerja di
Kelurahan Tanjung Selor Ulu Kabupaten Bulungan
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