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Abstrak 

Said Rahmadi As, Program studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu 

Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Mulawarman Samarinda. Identifikasi Pengambilan Keputusan Pimpinan pada 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Provinsi 

Kalimantan Timur. Di bawah bimbingan Bapak DR. Erwin Resmawan, M.Si 

sebagai pembimbing I dan Bapak DR. Iman Surya, S.Sos, M.Si sebagai 

pembimbing II. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan dan 

mengidentifikasi dasar-dasar dalam pengambilan keputusan pimpinan, serta 

faktor pendukung dan penghambat dalam pengambilan keputusan pimpinan di 

BKKBN Provinsi Kalimantan Timur 

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah 

analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dn Huberman 

(2009). 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

dalam pengambilan keputusan oleh Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Timur 

cenderung didasarkan pada wewenang, rasionalitas, fakta, intuisi dan 

pengalaman. Dalam pengambilan keputusan sering kali memakai dasar 

kewenangan dan rasional karna ini dianggap hal yang tepat dengan 

menyesuaikan situasi yang dihadapi diinternal BKKBN. Selain itu faktor 

pendukung Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Timur dalam pengambian 

keputusan memiliki keabsahan dan legalitas. Disisi lain Kepala BKKBN Provinsi 

Kalimantan Timur juga memiliki faktor penghambat dalam pengambilan 

keputusan yaitu lemahnya dukungan pegawai dan kurang profesional dalam 

melaksanakan tugas yang dijalankan. 

 

Kata Kunci: Pengambilan Keputusan,Pimpinan, Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana 
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 PENDAHULUAN 

Pada sebuah organisasi, sumber daya manusia terdiri dari pemimpin dan 

aparat. Untuk mewujudkan sikap kerja pegawai yang baik, diperlukan berbagai 

cara yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin suatu organisasi, yaitu dengan 

menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat karena peranan seorang pemimpin 

penting untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan organisasi 

pemerintahan. 

Salah satu permasalahan dalam kepemimpinan ialah proses pengambilan 

keputusan, yang dimana merupakan suatu proses yang berlangsung dalam suatu 

kelompok ketika pimpinan dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam 

organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu dari alternatif-

alternatif yang memungkinkan. Pengambilan keputusan merupakan fungsi utama 

dari seorang pemimpin, mulai dari level bawah sampai level atas dalam suatu 

organisasi posisi pengambilan keputusan tersebut sangat menentukan akan 

berhasil atau tidaknya suatu organisasi.  

Sementara seperti yang diketahui bahwa kepemimpinan mempunyai peran 

yang sangat penting dalam pengambilan keputusan terutama dalam pemberian 

pelayanan publik, karena kepemimpinan yang efektif memberikan pengarahan 

terhadap usaha-usaha semua pekerja dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

Dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan Kepala BKKBN 

Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dapat diidentifikasi dari hal-hal sebagai 

berikut, dalam proses pengambilan keputusan Kepala BKKBN Provinsi 

Kalimantan Timur terkadang masih menggunakan intuisi cenderung bersifat 

subjektif karena tanpa melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut; Pertama, Bagaimanakah pengambilan keputusan pemimpin pada Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Provinsi 

Kalimantan Timur.? Kedua, Apa saja yang menjadi faktor-faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan pengambilan keputusan pada Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Provinsi 

Kalimantan Timur? 

 

Kerangka Dasar Teori 

Pengertian Pengambilan Keputusan. 

Menurut Davis (dikutip oleh Syamsy 2000:3-4) keputusan adalah hasil 

pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas hal itu berkaitan dengan atas 

pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan dan seterusnya 

mengenai unsur-unsur perencanaan terutama keputusan ini dibuat untuk 

menghadapi masalah-masalah atau kesalahan yang terjadi terhadap rencana yang 

ditelah digariskan atau penyimpangan serius terhadap rencana yang telah 

ditetapkan sebelumnya.  
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Sedangkan yang dimaksud pengambilan keputusan Menurut Siagian yang 

dikutip oleh Pasalong (2008:155) suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu 

masalah yang dihadapi. 

Dari penjelasan pengambilan keputusan diatas, dapat penulis simpulkan 

bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternative 

terbaik dari beberapa alternative secara sistematis untuk menindaklanjuti sebagai 

suatu cara pemecahan masalah. 

 

Dasar-dasar pengambilan keputusan 

Menurut Terry (dalam Ibnu, 2000:17-22) ada lima dasar-dasar  

pengambilan keputusan meliputi: Intuisi, yaitu  merupakan keputusan berdasarkan 

perasaan subjektif dari pengambil keputusan. Rasional. Pengambilan keputusan 

bersifat objektif, logis, transparan dan konsisten karena berhubungan dengan 

tingkat pengetahuan seseorang dan keputusan yang bersifat rasional banyak 

berkaitan dengan pertimbangan dari segi daya guna. Lalu Fakta yaitu  merupakan 

pengambilan keputusan yang didasarkan pada kenyataan objektif yang terjadi 

sehingga keputusan yang diambil dapat lebih sehat, solid dan baik serta ada yang 

berpendapat bahwa sebaiknya pengambilan keputusan itu didukung oleh sejumlah 

fakta yang memadai. Kemudian Wewenang merupkan pengambilan keputusan ini 

didasarkan pada wewenang dari manajer yang memiliki kedudukan lebih tinggi 

dari bawahannya dan banyak sekali keputusan yang diambilnya karena wewenang 

(authority) yang dimilikinya. Dan yang terahkir Pengalaman yaitu merupakan 

pengambilan keputusan yang didasarkan pada pengalaman seorang manajer dan 

kerap kali terjadi bahwa sebelum mengambil keputusan, pimpinan mengingat-

ingat apakah kasus atau permasalahan semacam ini pernah terjadi. 

 

Jenis-jenis pengambilan keputusan 

Menurut Pasalong (2008:168-170) berdasarkan kriteria yang 

menyertainya, pengambilan keputusan dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis 

yaitu sebagai berikut : 

1. Berdasarkan programnya, pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi 

dua kelompok yaitu : 

a. Pengambilan keputusan terprogram yaitu pengambilan keputusan yang 

tersifat rutinitas berulang-ulang dan cara menanganinya telah ditentukan. 

Pengambilan keputusan terprogram ini digunakan untuk menyelesaikan 

masalah yang terstruktur melalui hal-hal sebagai berikut. (a) Prosedur, yaitu 

serangkaian langkah yang berhubungan dan berurutan yang diikuti oleh 

pengambil keputusan, (b) Aturan, yaitu ketentuan yang mengatur apa yang 

harus dan apa yang tidak harus dilakukan oleh pengambil keputusan, (c) 

Kebijakan, yaitu pedoman yang menentukan parameter untuk membuat 

keputusan. 

b. Pengambilan keputusan tidak terprogram, yaitu pengambilan keputusan 

yang tidak rutinitas dan sifat unik sehingga memerlukan pemecahan 
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masalah yang khusus, pengambilan keputusan tidak terprogram ini untuk 

menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Contoh strategi 

mempromosikan untuk produk baru. 

2. Berdasarkan lingkungannya, keputusan dapat dibedakan menjadi empat 

kelompok, yaitu sebagai berikut : 

a. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, yaitu pengambilan 

keputusan berlangsung hal-hal sebagai berikut : (a) alternatif yang harus 

dipilih hanya memiliki satu konsekuensi / jawaban / hasil, ini berarti hasil 

keputusan dari setiap alternative tindakan tersebut ditentukan dengan pasti. 

b. Keputusan yang akan diambil, didukung oleh informasi / data yang 

lengkap, sehinggap dapat diramalkan secara akurat atau eksak hasil dari 

setiap tindakan yang dilakukan, (b) dalam kondisi ini, pengambilan 

keputusan secara pasti mengetahui apa yang akan terjadi dimasa 

mendatang, (c) teknik pemecahannya antara lain model antrian. 

c. Pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko, yaitu pengambilan 

keputusan dimana berlangsung hal-hal sebagai berikut: (a) alternatif yang 

harus dipilih mengandung lebih dari satu kemungkinan hasil, (b) 

pengambilan keputusan memiliki lebih dari satu alternative tindakan, (c) 

diasumsikan bahwa pengambilan keputusan mengetahui peluang yang akan 

terjadi terhadap berbagai tindakan dan hasil, (d) resiko terjadi karena hasil 

pengambilan keputusan tidak dapat diketahui dengan pasti, walaupun 

diketahui probalitinya, (e) pada kondisi ini, keadaan lingkungan dalam 

keadaan tidak pasti, (f) teknik pemecahannya adalah menggunakan metode 

probability. 

d. Pengambilan keputusan dalam keadaan tidak pasti, yaitu pengambilan 

keputusan dimana, (a) tidak diketahui sama sekali jumlah kondisi yang 

mungkin terjadi, (b) pengambilan keputusan tidak dapat menentukan 

probability terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar, (c) yang 

diketahui hanyalah kemungkinan besar probability setiap hasil tersebut, (d) 

pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi 

lengkap mengenai peluang terjadinya bermacam-macam keadaan tersebut, 

(e) hal yang diputuskan biasanya relative belum pernah terjadi sebelumnya. 

e. Pengambilan keputusan dalam kondisi konflik, yaitu pengambilan 

keputusan dimana: (a) kepentingan dua atau lebih pengambilan keputusan 

saling bertentangan dalam situasi persaingan, (b) pengambilan keputusan 

bersaing dengan pengambilan keputusan lainnya yang rasional, tanggap dan 

bertujuan untuk memenangkan persaingan tersebut, (c) pengambilan 

keputusan bertindak sebagai pemain alam satu permainan, (d) teknik 

pemecahannya adalah menggunakan teori permainan. 

Dari pejelasan diatas dapat ditarik kesimpulan dalam teori-teori 

pengambilan keputusan atau pendekatan-pendekatan dapat di gunakan oleh parah 

pemimpin birokrasi dalam suatu proses pemilihan alternatif sebagai pemecahan 
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masalah, teori pengambilan keputusan dapat  pula di gunakan dalam kehidupan 

sehari-hari yang tidak luput dari masalah. 

 

Pengertian kepemimpinan 

Kartono (2005:187) mendefinisikan kepemimpinan sebagai satu bentuk 

dominasi yang didasari oleh kapabilitas/kemampuan pribadi, yaitu mampu 

mendorong dan mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan 

bersama.  

Sedangkan Rost dalam Safira (2004:3) mendefinisikan kepemimpinan 

sebagai sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan 

pengikut atau bawahan yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan 

tujuan bersamanya 

Sedangkan Robbins (2003:432) mendefinisikan kepemimpinan sebagai 

kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran. 

 

Sifat-sifat kepemimpinan 

Dikemukakan Silalahi (2011:319) menurut teori sifat, seseorang atau 

sekelompok orang meneria pengaruh dari atau mau dipengaruhi oleh orang lain 

karena yang mempengaruhi (disebut pemimpin) memiliki sifat-sifat yang sesuai 

dengan harapan orang lain (disebut pengikut). Sifat adalah kualitas internal 

khusus atau karakteristik personal dari individual yang secara relatif stabil.Ini 

berarti bahwa sifat kepemimpinan menentukan tingkat kepengikutan. 

 Demikian juga ada delapan sifat-sifat kepemimpinan yang dikemukakan 

oleh Terry (dalam Martoyo 2000:182) sebagai berikut: 

1. Penuh Energi (Energic) 

Untuk tercapainya kepemimpinan yang baik memang di perlukan energi yang 

baik pula, jasaman maupun rohani.Seorang pemimpin harus sanggup bekerja 

dalam jangka panjang dan dalam waktu yang tidak tertentu. Sewaktu-waktu 

dibutuhkan tenaganya ia harus sanggup melaksanakannya, mengingat 

kedudukan dan fungsinya. Karena itu kesehatan fisik dan mental benar-benar 

diperlukan bagi seorang pemimpin. 

2. Memiliki Stabilitas Emosi 

Seorang pemimpin yang efektif harus melepaskan diri dari kecurigaan jelek 

terhadap bawahanya dan tidak boleh cepat naik pitam. Sebaliknya ia harus 

tegas, konseuen dan konsisten dalam tindakan-tindakannya,percaya diri sendiri 

dan memiliki jiwa social terhadap bawahannya. 

3. Memiliki Pengetahuan Tentang Hubungan Antara Manusia (human Relation). 

Memiliki tugas yang penting dari seorang pemimpin adalah memimpin dan 

memajukan orang bawahannya, maka seorang pemimpn harus mengetahui 

benar tentang hal-ikhwal manusia dan hubungan antara manusia tersebut.Ia 

harus mengetahui banyak sifat-sifat orang, bagaimana mereka mengadakan 

reaksi terhadap suatu tindakan atau situasi yang bermacam-macam, apa dan 
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bagaimana kemampuan-kemampuan yang dimiliki untuk melaksanakan tugas 

yang dibebankan dan sebagainya. 

4. Motivasi Pribadi  

Keinginan untuk dapat memimpin harus datang dari keinginan batin 

pribadinya sendiri dan bukan paksaan dari luar dirinya. Kekuatan dari luar 

hanya bersifat menstimulir saja terhadap keinginan-keinginan untuk menjadi 

pemimpin. Hal semacam ini tercemin dalam keteguhan pendiriannya, kemauan 

yang keras dalam bekerja, kegembiraan (antusiasme) dalam bekerja dan 

penerapan sifat-sifat pribadi yang baik dalam pekerjaannya.Tidak ada sesuatu 

yang besar daapat dicapai tanpa adanya kegembiraan yang berkesadaran dalam 

bekerja. 

5. Kemahiran Mengadakan Komunikasi 

Seorang pemimpin harus mampu dan cakap dalam mengutarakan gagasan baik 

secara lisan maupun tulisan.Hal ini sangat penting bagi pemimpin untuk dapat 

mendorong maju bawahan, memberikan ataupun menerima informasi bagi 

kemajuan organisasi dan kepentingan bersaama. 

6. Kecakapan Mengajar 

Sering kita dengar bahwa seorang pemimpin yang baik pada dasarnya adalah 

guru yang baik. Mengajar adalah jalan yang terbaik untuk memajukan orang-

orang ataupun menyadarkan orang-orang atas pentingnya tugas-tugas 

dibebankan dan sebagainya. Pemimpin harus mampu memberikan petunjuk-

petunjuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi, mengajukan saran-

saran, menerima saran-saran dan sebagainya. 

7. Kecakapan Sosial  

Seorang pemimpin harus mengetahui benar tentang manusia atau masyarakat, 

kemampuan-kemampuanya maupun kelemahan-kelemahannya. Ia harus 

memiliki kemampuan bekerja sama dengan orang-orang dengan berbagai 

sifatnya, sehingga mereka benara-benar dengan penuh kemauan dan kesetiaan 

bekerja dibawah kepemimpinannya. Seorang harus pandai mengadakan 

pendekatan terhadap orang-orang dan menghargai pendapat-pendapat atau 

pandangan-pandangan orang lain. 

8. Kemampuan Teknis 

Meskipun dikatakan bahwa makin tinggi tingkat kepemimpinannya seseorang, 

makin kurang diperlukan kemampuan teknnis ini, karena lebih mengutamakan 

“managerial skill” nya, namun sebenarnya kemapuan teknis ini di perlukan 

juga. Karena, dengan dimilikinya kemampuan teknis ini seorang pemimpin 

akan lebih mudah mengadakan koreksi bila terjadi suatu kesalahan peaksanaan 

tugas dari bawahannya. 

 

Karakter kepemimpinan 

Rasyid (2000:37) menjelaskan beberapa karakter kepemimpinan yang 

berbeda satu sama lain, yaitu sebagai berikut : 
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1. Kepemimpinan yang Sensitif. Kepemimpinan ini ditandai dengan adanya 

kemampuan untuk secara dini memahami dinamika perkembangan 

masyarakat, mengenai apa yang mereka butuhkan, mengusahakan agar ia 

menjadi pihak pertama yang memberi perhatian terhadap kebutuhan tersebut. 

Dalam karakter kepemimpinan tersebut, kemampuan berkomunikasi daripada 

pemimpin pemerintahan yang disertai pada penerapan transformasi di dalam 

proses pengambilan keputusan merupakan prasyarat bagi pemerintah dalam 

mengemban segala tugas-tugasnya. 

2. Kepemimpinan yang Responsif. Dalam konteks ini, pemimpin lebih aktif 

mengamati dinamika masyarakat dan secara kreatif berupaya memahami 

kebutuhan mereka, maka kepemimpinan yang responsif lahir lebih banyak 

berperan menjawab aspirasi dan tuntutan masyarakat yang disalurkan melalui 

berbagai media komunikasi, menghayati suatu sikap dasar untuk mendengar 

suara rakyat, mau mengeluarkan energi dan menggunakan waktunya secara 

cepat untuk menjawab pertanyaan, menampung setiap keluhan, 

memperhatikan setiap tuntutan dan memanfaatkan setiap dukungan masyarakat 

tentang suatu kepentingan umum. 

3. Kepemimpinan yang Defensif. Karakter kepemimpinan ini ditandai dengan 

sikap yang egoistik, merasa paling benar, walaupun pada saat yang sama 

memiliki kemampuan argumentasi yang tinggi dalam berhadapan dengan 

masyarakat. Komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat cukup 

terpelihara, tetapi pada umumnya pemerintah selalu mengambil posisi sebagai 

pihak yang lebih benar, lebih mengerti. Oleh karena itu, keputusan dan 

penilaiannya atas sesuatu isu lebih patut diikuti oleh masyarakat.Posisi 

masyarakat lemah, sekalipun tetap tersedia ruang bagi mereka untuk bertanya 

menyampaikan keluhan, aspirasi dan lain sebagainya.Karakter kepemimpinan 

samacam ini bisa berhasil dalam jangka waktu tertentu. Tetapi ketika 

berhadapan dengan masyarakat yang semakin berkembang, baik secara sosial-

ekonomi maupun secara intelektualitas, karakter defensif ini akan sulit untuk 

melakukan manufer. 

4. Kepemimpinan yang Represif. Karakter kepemimpinan ini cenderung sama 

egois dan arogannya dengan karakter kepemimpinan defensif, tetapi lebih 

buruk lagi karena tidak memiliki kemampuan argumentasi atau justifikasi 

dalam mempertahankan keputusan atau penilaiannya terhadap suatu isu ketika 

berhadapan dengan masyarakat. Karakter kepemimpinan yang represif ini 

secara total selalu merupakan beban yang berat bagi masyarakat. Ia bukan saja 

tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai masalah 

fundamental dalam masyarakat, tetapi bahkan cenderung merusak moralitas 

masyarakat. Sehingga kepemimpinan yang represif ini lebih mewakili sifat 

diktatorial. 
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Gaya kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan  adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk 

mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai 

tujuan tertentu (Heidjrachman,2002:224). Sementara Gatto dalam Salusu 

(2006:194-195) mengemukakan 4 gaya kepemimpinan yaitu : 

1. Gaya Direktif Pemimpin yang direktif pada umumnya membuat keputusan-

keputusan penting dan banyak terlibat dalam pelaksanaannya. Semua kegiatan 

berpusat pada pemimpin dan sedikit saja kebebasan orang lain untuk berkreasi 

dan bertindak yang diizinkan. Pada dasarnya gaya ini adalah gaya otoriter. 

2. Gaya Konsultatif Gaya ini dibangun atas gaya direktif. Kurang otoriter dan 

lebih banyak melakukan interaksi dengan para staf atau anggota dalam 

organisasi.Fungsi pemimpin dalam hal ini lebih bayak berkonsultasi, 

memberikan bimbingan, motivasi, memberi nasehat dalam rangka pencapaian 

tujuan. 

3. Gaya Partisipatif Gaya pertisipasi bertolak dari gaya konsultatif, yang bisa 

berkembang ke arah saling percaya antara pimpinan dan bawahan. Pimpinan 

cenderung memberi kepercayaan pada kemampuan staf untuk menyelesaikan 

pekerjaan sebagai tanggung jawab mereka.Sementara itu kontak konsultatif 

tetap berjalan terus. Dalam gaya ini pemimpin lebih banyak mendengar, 

menerima, bekerja sama, dan memberi dorongan dalam proses pengambilan 

keputusan dan perhatian diberikan kepada kelompok. 

4. Gaya Delegasi Gaya delegasi ini mendorong staf untuk menngambil inisiatif 

sendiri. Kurang interaksi dan kontrol yang dilakukan pemimpin,sehingga 

upaya ini hanya bisa berjalan apabila staf memperhatikan tingkat kompetensi 

dan keyakinan akan mengejar tujuan dan sasaran organisasi. 

 

Pemimpin 

Pengertian Pemimpin Secara etimologi pemimpin berasal dari kata dasar 

“pimpin” (lead) berarti bimbing atau tuntun, dengan begitu di dalamnya terdapat 

dua pihak yaitu yang dipimpin (rakyat) dan yang memimpin (imam). Setelah 

ditambah awalan “pe” menjadi “pemimpin” (leader) berarti orang yang 

mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang 

lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. 

Fairchild dalam Kartono (2006:38-39) mengemukakan bahwa pemimpin 

dalam pengertian yang luas adalah seseorang yang memimpin dengan jalan 

memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, menunjukkan, mengorganisir 

atau mengontrol usaha/ upaya orang lain atau melalui prestise, kekuasaan atau 

posisi. 

Dari pengertian di atas, dapat simpulkan bahwa pemimpin pada 

hakikatnya merupakan seorang yang mempunyai kemampuan untuk 

menggerakkan orang lain sekaligus mampu mempengaruhi orang tersebut untuk 

melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 
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BKKBN Provinsi Kaltim 

Adapun tugas dari BKKBN yaitu : 

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang keluarga berencana dan 

keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Selain itu, berikut adalah fungsi dari BKKBN : 

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Keluarga Berencana 

dan Keluarga Sejahtera. 

2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN. 

3. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, 

LSOM dan masyarakat dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. 

 

Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian skrispi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu 

penelitian yang bermaksud memaparkan suatu situasi atau kejadian. Moelong 

(2006:11) mengemukakan bahwa, deskriptif adalah data yang di kumpulkan 

berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini di jelaskan 

penelitian deskriptif untuk mendapatkan data yang mungkin berasal dari naskah, 

wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau 

memo dan dokumen resmi lainnya. Selain itu pertanyaan yang sering di 

tanyakakan adalah mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya senantiasa di 

manfaatkan oleh peneliti. Dengan demikian peneliti tidak akan memandang 

bahwa sesuatu itu sudah memang demikian adanya. 

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian skripsi ini, yaitu 

data primer dan data sekunder. Kemudian dalam pengumpulan data-data, 

diperlukan sejumlah teknik. Untuk itu, penulis menggunakan 2 (dua) teknik 

pengumpulan data dalam skripsi ini. Teknik-teknik tersebut ialah dengan 

menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan, yaitu 

pengumpulan data yang diperoleh melalui pengumpulan teori yang digunakan 

sebagai pendukung dalam penelitian ini, sedangkan studi lapangan, yaitu 

pengumpulan data secara langsung pada obyek penelitian di lapangan, dengan 

menggunakan beberapa teknik antara lain obervasi,wawancara, dan analisis 

dokumen. 

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya penulis 

menganalisis data-data tersebut. Seprti halnya pengumpulan data, dalam analisis 

data juga diperlukan teknik. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini yaitu analisis data model interaktif yang mencakup pengumpulan 

data, reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pengambilan Keputusan Berdasarkan Intuisi  

Dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi di BKKBN Kaltim, 

selaras apa yang kemukakan oleh Terry (dalam Ibnu 2000:18) bahwa dalam 
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pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ialah berdasarkan perasaan subjektif 

dan sugesti serta dipengaruhi faktor kejiwaan. Jika kita kaitkan dalam proses 

pengambilan keputusan di BKKBN, dapat dikatakan dimanfaatkan secara baik 

oleh kepala BKKBN khususnya dalam menunjuk atau memilih orang-orang yang 

akan mewakili BKKBN dalam setiap acara atau kegiatan baik kerohanian maupun 

olahraga serta kegiatan lainnya. 

 

Pengambilan Keputusan Berdasarkan Rasional  

Dalam pengambilan keputusan berdasarkan rasional di BKKBN Kaltim, 

khususnya dalam menunjuk atau memilih orang-orang yang akan menduduki 

suatu jabatan struktural di BKKBN. Kepala BKKBN serta pegawai yang ada 

didalam tim Baperjakat tersebut sebelumnya telah menetapkan standar-standar 

orang-orang yang akan dipilih untuk ditempatkan suatu posisi distruktural 

BKKBN.  

Dengan demikian penjelasan diatas sangatlah relevan jika dikaitkan 

dengan teori yang di kemukakan oleh Terry (dalam Ibnu 2000:19) bahwasannya 

dalam pengambilan keputusan berdasarkan rasional ialah bersifat objektif,  logis 

dan transparan dan mempunnyai standar. Standar yang dimaksud adalah kondisi 

fisik, latar belakang, pengetahuan, pengalaman, serta standar-standar yang 

dianggap diperlukan. 

 

Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fakta 

 Kepala BKKBN dalam pengambilan keputusan berdasarkan fakta 

dilakukan dengan cara tidak hanya dari sektor Adpin saja tetapi melibatkan semua 

leding sektor yang ada di BKKBN agar semua leding sektor dapat bersinergis 

dalam kegiatan yang ada dikampung KB suangai dama dan pembentukan tim 

penyuluh tentang pentingnya ber KB di Kabupaten atau Kota di Provinsi 

Kalimantan Timur. Dimaksudkan agar setiap keputusan kepala BKKBN tidak 

dengan sendirinya melainkan pula melibatkan partisipasi pegawai semua leding 

sektor yang ada di BKKBN itu sendiri tidak hanya di pertanggung jawabkan 

kepada sektor Adpin saja. 

 

 Pengambilan Keputusan Berdasarkan Wewenang 

Dalam pengambilan keputusan berdasarkan wewenang oleh kepala 

BKKBN memang telah menjadi prioritas utama dalam menunjang keberhasilan 

kenerja BKKBN itu sendiri. Hal ini sangat relevan apa yang dikemukakan oleh 

Terry (dalam Ibnu 2000:19) bahwa dalam pengambilan keputusan berdasarkan 

wewenang ini didasarkan pada wewenang dari manajer atau kepala yang memiliki 

kedudukan lebih tinggi dari bawahannya dan banyak sekali keputusan yang 

diambilnya karena wewenang (authority) yang dimilikinya. 

 Namun perlu juga dipahami bahwa dalam pengambilan keputusan 

tersebut tidak terlepas dari proses yang tersistematis yang harus dilakukan agar 
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setiap apa yang diputuskan oleh kepala BKKBN dapat memberikan dampak yang 

positif khususnya kepada masyarakat. 

  

Pengambilan Keputusan Berdasarkan Pengalaman 

 Dalam pengambilan keputusan bedasarkan pengalaman memang mamiliki 

dampak yang luas, kerena dengan demikian apa yang ada sekarang merupakan 

hasil dari pengalaman sebelumnya. Hal ini senada apa yang di ungkapkan oleh 

Terry (dalam Ibnu 2000:18) ia mengatakan pengambilan keputusan yang 

didasarkan pada pengalaman seorang manajer atau pimpinan dan kerap kali 

terjadi bahwa sebelum mengambil keputusan, pimpinan mengingat-ingat apakah 

kasus atau permasalahan semacam ini pernah terjadi. Pengingatan semacam itu 

biasanya dilacak melalui arsip-arsip pengambilan keputusan. Dengan demikian 

keputusan tersebut di sertai dengan masukan-masukan dari semuan pihak yang 

terkait. 

 

Faktor-Faktor pendukung dan penghambat dalam pengambilan keputusan 

Faktor Pendukung  

 Dalam pengambilan keputusan di BKKBN, tidak terlepas dari faktor 

pendukung dalam pengambilan keputusan di karenakan hal ini sangat diperlukan 

dalam menunjang suksesnya jalannya keputusan tersebut selain itu dengan adanya 

faktor pendukung yang telah di paparkan diatas kepala BKKBN akan lebih 

percaya diri dan leluasa ketika berproses dalam pengambilan keputusan. 

 

Faktor Penghambat  

Sementara dalam pengambilan keputusan di BKKBN, tidak terlepas dari  

adanya faktor penghambat dalam pengambilan keputusan di BKKBN, hal ini 

dapat dilihat dari penjelasan diatas bahwasannya dampak adanya faktor 

penghambat dalam proses pengambilan keputusan yaitu lemahnya dukungan 

pegawai terhadap pelaksanaan keputusan pimpinan hal tersebut terjadi 

dikarenakan tidak profesionalnya pegawai tersebut dalam melaksanakan tugas.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan  penulis dapat 

menyimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan oleh Kepala BKKBN 

Provinsi Kalimantan Timur, ditinjau dari dominasi dasar pengambilan 

keputusannya dapat diurutkan sebagai berikut : Wewenang, Rasionalitas, Fakta, 

Intuisi dan pengalaman. Hal itu dapat di identifikasi dari : 

a. Pengambilan keputusan berdasarkan Wewenang. 

Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang di BKKBN 

Provinsi Kalimantan Timur baik yang bersifat internal maupun eksternal, 

dilakukan oleh pimpinan dalam penunjukan pegawai sebagai delegasi 

BKKBN untuk menghadiri berbagai kegiatan yang dilakukan instansi lain, 
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mutasi, pemberian cuti, pemberian sanksi, penghargaan kepada pegawai, 

menentukan kerja sama dengan pihak luar, pembentukan Kampung KB di 

Sungai Dama dan pembentukan tim penyuluh sosialisasi pentingnya ber-

KB di Kab/Kota di Prov. Kaltim, serta menetapkan anggaran program 

kerja BKKBN.  

b. Pengambilan keputusan berdasarkan Rasional. 

Pengambilan keputusan berdasarkan rasional di BKKBN Provinsi 

Kalimantan Timur yang dilakukan oleh pimpinan dalam  menunjuk atau 

memilih orang-orang yang akan menduduki suatu jabatan struktural di 

BKKBN. Kepala BKKBN serta pegawai yang ada didalam tim Baperjakat 

sebelumnya telah menetapkan standar-standar orang-orang yang akan 

dipilih untuk ditempatkan suatu posisi distruktural BKKBN. Standar yang 

dimaksud adalah kondisi fisik, latar belakang, pengetahuan, pengalaman, 

serta standar-standar yang dianggap diperlukan. 

c. Pengambilan keputusan berdasarkan Fakta. 

Pengambilan  keputusan berdasarkan fakta di BKKBN Provinsi 

Kalimantan Timur, dilakukan pimpinan dalam menunjuk atau memilih 

orang-orang yang akan memberi materi pembekalan kepada tim penyuluh 

di Kabupaten atau Kota tentang pentingnya ber-KB. untuk itu dalam 

pelaksanaannya Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, melibatkan 

Sub bidan Advokasi Penggerakan dan Informasi (Adpin) selaku 

pemangku kebijakan.  

d. Pengambilan keputusan berdasarkan Intuisi dan Pengalaman. 

Pengambilan Keputusan berdasarkan Intuisi di BKKBN Provinsi 

Kalimantan Timur yang dilakukan oleh pimpinan dalam menunjuk atau 

memilih orang-orang yang akan mewakili BKKBN dalam setiap acara 

atau kegiatan baik kerohanian, olahraga maupun kegiatan lainnya. 

Kemudian pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman di BKKBN 

Provinsi Kalimantan Timur, yang dilakukan oleh pimpinan dalam 

pemberian sanksi kepada pegawai yang indispliner dengan terlebih dahulu 

mempelajari arsip yang ada, serta dengan mempertimbangkan masukan-

masukan dari semua pihak yang terkait. 

 

Saran 

Berdasarkan pembahasan dan wawancara langsung yang dilakukan di 

lapangan terkait dengan Identifikasi pengambilan keputusan pimpinan pada 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Provinsi 

Kalimantan Timur, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang  kiranya dapat 

bermanfaat bagi pihak terkait, yaitu sebagai berikut : 

a. Dalam proses pengambilan keputusan di BKKBN Kaltim, hendaknya 

dilakukan secara profesional dan tidak terpaku dengan usia atau senioritas 

tetapi sesuai dengan tugas dan fungsinya atau leding sektor. 



  Identifikasi Pengambilan Keputusan Pimpinan (Said Rahmadi ) 

 

 

815 

b. Untuk menanggulangi faktor penghambat dalam proses pengambilan 

keputusan di BKKBN Prov Kaltim, hendaknya para pegawai yang ada di 

BKKBN lebih professional dalam melaksanakan tugas dan perintah pimpinan 

tidak melihat usia yang pem beri tugas melainkan patuh setiap tugas yng 

diberikan oleh pimpinan dalam hal ini kepala BKKBN. Sehingga dalam 

pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan. 

c. Diharapkan kepala BKKBN selaku pucuk pimpinan dalam proses pengambilan 

keputusan jangan mudah terlalu menanggapi isu kecil atau tanggapan miring 

dalam pengambilan keputusan dan harus memilah mana perseoalan masalah 

kecil atau masalah besar yang harus di selesaikan. 

 

Daftar Pustaka 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: PT Rineka Cipta. 

Hasibuan, M. 2003. Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas. 

Jakarta: Bumi Aksara. 

Hadari, Nawawi, 2005. Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada 

University Press, Yogyakarta 

Kartono, Kartini, 2003. Pemimpin dan Kepemimpinan, PT Raja Grafindo 

 Persada Jakarta. 

Koontz, H., O’Donnell & Weihrich, H., 1990, Manajemen, Jilid1 ,edisi 

kedelapan,1 Judulasli: Management Eighth Edition, 1984, Inggris: Mc 

Luthans, F. 2006. Perilaku Organisasi Edisi Kesepuluh. Yogyakarta:  

Penerbit Andi 

Moleong, Lexy J, 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja 

Rosdakarya, Bandung. 

    .2006. Metodhologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, 

RosdaKarya, Bandung. 

Kartono,  Kartini. 2006. Pemimpin Situasional Kunci Sukses. Jakarta:    

Delaprasata.  

Pasolong, Harbani, 2008. Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung 

Riduwan, 2005. Metode dan Teknik Menyusun Tesis Cetakan Ketiga, Alfabeta, 

Bandung 

Rivai, Veithzal, 2009. Kepmimpinan dan Prilaku organisasi Ed.3.PT. Raja 

 Grafindo Persada, Jakarta. 

Syamsi Ibnu. 2000. Pengambilan Keputusan Sistem Informasi. Jakarta :Bina 

 Aksara. 

Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: 

CV.Alfabeta. 

Sumber Internet: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Kependudukan_dan_Keluarga_Berencana_N

asional(diakses pada tanggal 5 November 2015) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Kependudukan_dan_Keluarga_Berencana_Nasional(diakses
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Kependudukan_dan_Keluarga_Berencana_Nasional(diakses


eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 2, 2016 : 803-816 
 

 

816 

http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-

pelaksanaan-actuating/( diaksespadatanggal 29 november 2015) 

http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/
http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/

