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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO : 

� Success can only be reach by effort and prayer, because human destiny cannot 

changed  without any effort (Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala 

upaya dan usaha  yang disertai dengan doa, karena sesungguhnya nasib seorang 

manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha). 

� Do the best, be good, then you will be the best (Lakukan yang terbaik, 

bersikaplah dengan baik maka kau akan menjadi orang yang baik). 
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 Kabupaten Batang adalah merupakan kabupaten di provinsi Jawa Tengah 

telah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung, untuk periode 

2012-2017 menetapkan pasangan Yoyok Riyo Sudibyo dan Soetadi terpilih 

sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang. Kepemimpinan kepala 

daerah di Kabupaten Batang selama ini cenderung didominasi dari kalangan sipil 

dan kader politik, namun dengan kehadiran Yoyok Riyo Sudibyo dengan gaya 

kepemimpinan yang berbeda tentunya memberikan perubahan dalam 

melaksanakan tata kelola pemerintahan serta memberikan kesan baru bagi 

masyarakat Kabupaten Batang. Bupati yang telah diganjar penghargaan Bung 

Hatta Anticorruption Award 2015 karena transparansi anggaran yang dilakukan 

dengan trobosan barunya yaitu dengan melakukan festival anggaran, saat ini 

dikenal sebagai salah satu kepala daerah yang bersih dari korupsi. Tujuan 

penelitian ini adalah (1) Mengetahui bagaimana Bupati Batang dalam memimpin 

aparat kerja pemerintahnya (2) Mengetahui apa yang dilakukan Bupati Batang 

untuk pelaksanaan transparansi anggaran dana (3) Mengetahui apa saja faktor 

pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan transparansi anggaran dana. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis data yang digunakan 

adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi sumber.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bupati Batang Bapak Yoyok 

Riyo Sudibyo dalam memimpin SKPD mengarah kedalam ciri-ciri pemimpin 

yang demokratis, mulai dari pengambilan keputusan, memberikan contoh 

perilaku, pemberian motivasi serta memberikan dorongan semangat kerja terhadap 

bawahannya. Hal tersebut dibuktikan dengan keterbukaan Bapak Yoyok Riyo 

Sudibyo dalam menerima saran atau ide dari SKPD atau pejabat-pejabat dan 

masyarakat yang terkait dalam pemerintahannya dan kemampuannya dalam 

menghadapi permasalah yang dihadapi terlebih dalam hal transparansi, serta juga 

tegas dalam hal kedisiplinan terutama dalam pemilihan SKPD dengan mutu SDM 

yang bagus serta kedisiplinan kerja SKPD pemerintah Kabupaten Batang agar 

bekerja secara transparan dan penuh tanggungjawab. (2) Dalam Kegiatan 

Pelaksanaan Transparansi Anggaran Dana Bapak Yoyok Riyo Sudibyo telah 

berhasil membuat inovasi-inovasi baru terkait tentang keterbukaan  dalam 

pelayanan publik, yaitu dengan membuat sebuah event festival anggaran dana 

dengan tujuan untuk memberikan informasi yang terkait dengan dokumen-
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dokumen dan kegiatan perencanaan penganggaran dan laporan 

pertanggungjawaban semua pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Disamping itu Bapak Yoyok Riyo Sudibyo juga membuat kegiatan 

Bupati Batang Mendegar atau biasa disebut BBM, disini masyarakat dapat 

bertatap muka dan berkomunikasi dengan Bupati secara langsung dengan saling 

memberikan masukan-masukan terkait dengan pemerintahan Kabupaten Batang. 

Kemudian inovasi selanjutnya adalah  pembentukan sebuah lembaga organisasi 

yaitu UPKP2 dengan tujuan agar masyarakat dapat mengadu, memberi masukan 

dan mengkritik setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten 

Batang. (3) Faktor pendukung seorang Bapak Yoyok Riyo Sudibyo dalam 

melaksanakan kegiatan transparansi anggaran dana berasal masyarakat, beberapa 

SKPD yang mempunyai satu pemikiran serta lembaga-lembaga negara. 

Sedangkan faktor penghambat dalam melaksanakan kegiatan transparansi 

anggaran dana tersebut adalah budaya yang sudah melekat pada masing-masing 

individu yang memiliki anggapan bahwa seorang mantan perwira yang bukan 

kalangan elit politik diragukan kepemimpinanya sehingga dalam mewujudkan 

kegiatan tersebut tidak mudah serta orang-orang yang tidak suka dengan Bapak 

Yoyok Riyo Sudibyo. 

Saran, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

Pemerintah Kabupaten Batang mengenai perlunya peningkatan kerja secara 

disiplin dan penuh tanggungjawab untuk masyarakat Kabupaten Batang agar 

pelayanan publik berjalan dengan baik sehingga tercipta pemerintahan yang bersih 

serta transparan 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi, dimana 

kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat, ciri negara demokrasi adalah adanya 

pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala, misalnya empat tahun 

sekali atau lima tahun sekali. Indonesia sendiri merupakan Negara Asia Tenggara 

yang menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana presiden menjabat 

sebagai kepala Negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, dan dibantu oleh 

beberapa menteri yang tergabung dalam suatu kabinet kerja, serta dewan 

perwakilan rakyat yang membuat undang-undang sebagai aturan dasar bangsa 

Indonesia. 

 Indonesia yang sedang berada dalam proses belajar bagaimana hidup di 

dalam demokrasi ini, masyarakat pada umumnya membutuhkan pemimpin-

pemimpin yang menghayati peran dan fungsinya sebagaimana idealnya menjadi 

seorang pemimpin, karena pemimpin selalu menjadi fokus dari semua gerakan 

aktivitas baik dalam aktivitas politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Dalam 

negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai tolok ukur dari demokrasi 

itu sendiri. Pemilihan umum merupakan momen penyaluran aspirasi bagi 

masyarakat terhadap pemerintahan. Masyarakat diberi kesempatan untuk 

menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan, baik 

dilembaga Legislatif maupun di lembaga Eksekutif. 
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 Sejak kemerdekaan hingga tahun 2014 bangsa Indonesia telah 

menyelenggarakan sebelas kali pemilihan umum, yakni dari pemilihan umum 

1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan pada tahun 

2014. Pemilihan umum pada tahun 2004 mempunyai kekhususan dan 

keistimewan tersendiri dibanding dengan pemilihan umum di tahun sebelumnya, 

karena pemilihan umum 2004 merupakan pemilihan umum pertama yang 

diselenggarakan untuk memilih Eksekutif atau Presiden secara langsung oleh 

rakyat, dan dilakukan secara dua tahap, tahap pertama 
 
sebagai tahap pemilihan 

anggota Legislatif serta anggota Dewan Perwakilan Daerah dan tahap kedua 

sebagai tahap pemilihan Eksekutif atau Presiden. 

 Perubahan-perubahan situasi politik dalam pemilihan umum 2004 

membawa pengaruh pada pemerintahan di daerah, tuntutan proses demokratisasi 

mulai tampak dalam kehidupan politik sebagai akibat berbagai perubahan dalam 

sistem pemilihan umum dan adanya prinsip otonomi daerah yang memberikan 

pola baru dalam rekrutmen kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan 

kepala daerah cikal bakalnya melalui Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, dalam Undang-Undang ini pemilihan kepala daerah dan 

wakil kepala daerah masih ditentukan atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) bukan dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah. Undang-

Undang No 22 tahun 1999 kemudian di amandemen menjadi Undang-Undang No 

32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perbedaan dan perubahan yang 

menonjol pada Undang-Undang No 23 tahun 2014 dengan Undang-Undang 

sebelumnya yaitu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan 
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secara langsung, dan untuk saat ini Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah  

kembali di amandemen menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara 

langsung dilakukan dalam rangka mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat 

sesuai tuntutan reformasi yaitu mewujudkan Indonesia baru yang lebih demokratis 

dan amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang 

No 23 tahun 2014 menganut sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah secara langsung dengan memilih calon secara berpasangan dengan asas 

langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.  

Dengan berjalannya Undang-Undang tersebut ada beberapa kewenangan 

pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah yaitu 3 asas 

pemerintahan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Kewenangan 

yang diberikan kepada pemerintah daerah tidak sepenuhnya diserahkan secara 

desentralisasi, tetapi ada beberapa urusan yang masih dijalankan secara 

sentralistik, kewenangan yang diberikan bisa saja bertambah dan bisa juga 

berkurang bahkan bisa dihapuskan demi kepentingan Negara. Hadirnya Undang-

Undang ini juga adalah harapan demi terciptanya ektivitas dalam tata kelola 

pemerintah di Indonesia.  

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 Pada pasal 59 ayat 2 telah diatur 

mengenai kepala pemerintahan dalam suatu daerah yang disebut kepala daerah. 

Kepala daerah sebagaimana yang dimaksud untuk provinsi disebut gubernur, 

untuk kota disebut walikota dan untuk kabupaten disebut bupati. Berangkat dari 

hal tersebut maka untuk menentukan kepala daerah dilakukan secara langsung di 
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daerah masing-masing, siapa saja memiliki hak untuk menjadi kepala daerah yang 

terpenting mampu memenuhi syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang, 

begitu juga terhadap masyarakat mereka berhak menentukan siapa yang mereka 

pilih dan inginkan untuk menjadi kepala daerahnya. Siapapun yang terpilih untuk 

menjadi kepala daerah sudah seharusnya memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, 

supaya pemerintahan yang dipimpinnya bisa berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan apa yang diinginkan masyarakat. 

 Konsep kepemimpinan politik merupakan suatu hal yang pokok dalam 

sistem politik sebagai kerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Goleman (2006: 4) 

mendefinisikan “pemimpin kelompok manusia adalah seorang yang menjadi 

tumpuan dalam mencari kepastian dan kejelasan ketika menghadapi ketidak 

pastian atau ancaman, atau ketika ada suatu tugas yang harus dilakukan”. Seorang 

pemimpin yang ideal adalah mampu memahami kondisi lingkungan dimana 

pemimpin itu memimpin dan bisa menyampingkan kepentingan pribadi demi 

kepentingan bersama, serta seorang pemimpin juga harus mempunyai gaya 

kepemimpinan, pengetahuan, keterampilan, informasi yang mendalam dalam 

proses menyaring satu keputusan yang tepat. Sehingga pemilihan kepala daerah 

secara langsung dapat menjadi titik tolak keberhasilan daerah secara menyeluruh. 

Oleh sebab itu, kualitas calon kepala daerah yang terpilih sangat di tentukan oleh 

pilihan masyarakat pada saat pemilihan umum kepala daerah berlangsung. 

Kabupaten Batang adalah merupakan kabupaten di provinsi Jawa Tengah 

dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan nelayan. Kabupaten 

Batang juga telah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung selama 
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2 kali, yaitu pada tahun 2007-2012 dan pada tahun 2012-2017. Dalam pemilihan 

langsung yang dilaksanakan di Kabupaten Batang pada tahun 2011, untuk periode 

2012-2017 menetapkan pasangan Yoyok Riyo Sudibyo dan Soetadi terpilih 

sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang untuk periode tersebut, 

setelah dilantik pada tanggal 13 Februari 2012. Bupati Yoyok Riyo Sudibyo 

merupakan putra asli daerah yang memiliki latar belakang sebagai militer 

angkatan darat berpangkat Mayor lulusan Akademi Militer 1994 dan Sekolah 

Lanjutan Perwira 2004 dan dikenal sebagai salah satu bupati yang bersih dari 

korupsi karena memiliki ide-ide kreatif dalam membuat inovasi-inovasi baru di 

Pemerintahan Kabupaten Batang dalam hal transparansi anggaran, terbukti saat 

menjabat beliau telah mendapatkan penghargaan Nasional yaitu Bung Hatta 

Anticorruption Award pada tahun 2015, dalam konteks good governance 

transparansi merupakan kunci utama dalam penyelenggaraan tata pemerintahan 

yang baik.  

Kepemimpinan kepala daerah di Kabupaten Batang selama ini cenderung 

didominasi dari kalangan sipil dan kader politik, namun dengan kehadiran Yoyok 

Riyo Sudibyo dengan gaya kepemimpinan yang berbeda dan unik tentunya 

memberikan perubahan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan serta 

memberikan kesan baru bagi masyarakat Kabupaten Batang terutama dalam hal 

transparansi anggaran. Maka dari itu penting untuk selanjutnya diadakan 

penelitian lebih lanjut agar gaya atau cara kepemimpinan Yoyok Riyo Sudibyo 

selaku bupati Batang dalam memimpin dapat dijadikan contoh dan motivasi bagi 

generasi selanjutnya khususnya yang ada di daerah Kabupaten Batang. Melihat 
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latar belakang tersebut, penulis ingin memfokuskan penelitian ini mengenai 

“KEPEMIMPINAN BUPATI BATANG DALAM TRANSPARANSI 

ANGGARAN DANA PADA TAHUN 2012-2017”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini  

sebagai berikut. 

1. Bagaimana Bupati Batang dalam memimpin satuan kerja pemerintah 

daerahnya? 

2. Apa yang dilakukan Bupati Batang untuk pelaksanaan transparansi anggaran 

dana? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan transparansi 

anggaran dana? 

C. Tujuan Penelitian
 

 Adapun  tujuan dalam penelitian ini  sebagai berikut. 

1. Mengetahui bagaimana Bupati Batang dalam memimpin aparat kerja 

pemerintahnya. 

2. Mengetahui apa yang dilakukan Bupati Batang untuk pelaksanaan transparansi 

anggaran dana. 

3. Mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

transparansi anggaran dana. 

D. Manfaat Penelitian 

 Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoretis dan 

praktis. 



7 
 

 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis penelitian ini diharapakan mampu memberikan sumbangan bagi 

perkembangan teori bidang Ilmu Politik khususnya teori kepemimpinan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

 Hasil penelitian ini harapkan dapat disosisalisasikan kepada masyarakat, 

sehingga masyarakat mengerti gaya kepemimpinan bupati Batang mengenai 

transparansi anggaran dana tahun 2012-2017. 

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Batang 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran 

pemerintah Kabupaten Batang dalam penyelengaraan transparansi 

pemerintah Kabupaten Batang. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang dibutuhkan 

mengenai penelitian dengan topik yang sama. 

E. Batasan Istilah   

1. Kepemimpinan 

 Kepemimpinan adalah (cara atau teknik/gaya) yang digunakan pemimpin 

dalam mempengaruhi pengikut atau bawahannya dalam melakukan kerja sama 

mencapai tujuan yang telah ditentukan (Pasolong, 2010: 5). 

Dalam hal ini kepemimpinan dapat diartikan sebagai seseorang yang 

mampu mempengaruhi dan memberikan pengarahan kepada bawahan untuk 

melakukan suatu pekerjaan guna mencapai tujuan tertentu. Setiap pemimpin pada 
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dasarnya memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam memimpin para 

pengikutnya, perilaku kepemimpinan itu disebut dengan gaya kepemimpinan. 

2. Kepala Daerah 

 Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

Pasal 59 ayat 1 dan 2, setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah 

yang disebut kepala daerah, kemudian kepala daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) untuk daerah provinsi disebut gubernur dan wakil gubernur, 

untuk daerah kabupaten disebut bupati untuk daerah kota disebut wali kota. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud kepala daerah atau bupati adalah 

seseorang yang diberikan tugas dan wewenang oleh pemerintah pusat untuk 

menjalankan pemerintahan di daerah. 

3. Transparansi  

 Transparansi yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 

mengetahui berbagai aktivitas Kepala Daerah yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat banyak (Kaloh, 2009: 174). 

Transparansi merupakan suatu kebijakan yang diambil pemerintah dalam 

hal keterbukaan dan kebebasan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi, 

sehingga masyarakat memiliki kemudahan untuk mengetahui tentang kebijakan, 

program dan kegiatan aparatur pemerintahan, baik yang dilaksanakan ditingkat 

pusat maupun ditingkat daerah. Dalam hal ini informasi yang didapat adalah 

mengenai transparansi anggaran dana di Kabupaten Batang. 
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4. Akuntabilitas  

 Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan 

segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak 

pemberi amanah (prinscipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk  meminta 

pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2004: 20). 

Akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu laporan 

pertanggungjawaban semua pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten Batang kepada masyarakat, dimana bupati sebagai 

penanggungjawab utama.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

A.  Deskripsi Teoritis 

1. Kepemimpinan 

a. Pengertian Kepemimpinan 

Dalam mencapai tujuan dan melaksanakan fungsinya organisasi atau 

perusahaan membutuhkan seseorang yang berfungsi  mengarahkan, 

mengawas dan memberikan motivasi bagi orang-orang yang ada dalam 

organisasi atau perusahaan tersebut, seseorang yang mampu melakukan 

fungsi demikian disebut pemimpin. karena memang pada kenyataannya para 

pemimpin
 dapat mempengaruhi moral dan kepuasan kerja, kualitas kehidupan 

kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi, sehingga untuk 

mencapai semua itu seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan dan 

keterampilan kepemimpinan dalam melakukan pengarahan kepada 

bawahannya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Sedarmayanti (2007: 

111) mengatakan kepemimpinan sebagai berikut. 

1) Proses mempengaruhi aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan 

ke arah pencapaian tujuan.  

2) Suatu seni kesanggupan atau teknik untuk membuat sekelompok orang 

untuk mengikuti atau mentaati segala apa yang dikehendakinya dan 

membuat mereka antusis mengikutinya. 

10 
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3) Sebuah proses memberi arti (pengarahan berarti) terhadap usaha kolektif, 

dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang 

diinginkan untuk pencapaian sasaran. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arti kepemimpinan adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. 

Secara sederhana kepemimpinan diartikan sebagai pelaksanaan 

otoritas dan pembuatan keputusan (Thoha, 2008: 259). Lebih jauh lagi 

George R.Terry (dalam Thoha, 2008: 259) merumuskan bahwa 

“kepemimpinan itu adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang agar 

diarahkan mencapai tujuan organisasi”. 

Kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting dalam suatu 

manajemen, oleh karena itu kepemimpinan sangat diperlukan oleh manusia 

karena keterbatasan-keterbatasan tertentu dalam manusia, dari sinilah timbul 

kebutuhan untuk memimpin dan dipimpin.   

Para ahli dibidang organisasi mengajukan pengertiannya tersendiri 

mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan didefinisikan kedalam ciri 

individual, kebiasaan, cara mempengaruhi orang lain, interaksi, kedudukan 

dalam administrasi dan persepsi mengenai pengaruh yang sah, ada beberapa 

ahli yang medefinisikan pengertian kepemimpinan antara lain:   

Rivai (2006: 3) mendefinisikan “kepemimpinan sebagai kekuatan 

untuk menggerakan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai 

sebuah alat, sarana, atau proses untuk membuat orang agar bersedia 

melakukan sesuatu secara sukarela/sukacita”. 
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Kepemimpinan menurut Walgito (2007: 102)
 
diartikan sebagai ciri-

ciri aktivitas seseorang yang dapat mempengaruhi pengikutnya serta 

merupakan instrumen agar dapat melancarkan suatu aktivitas untuk 

mencapai tujuan.
 

Isti’anah (dalam Said, 2007: 218) menjelaskan bahwa “kepemimpinan 

adalah proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau sekelompok orang 

untuk mencapaai tujuan dalam situasi tertentu”. 

Kartono (2013: 6) menyatakan bahwa “kepemimpinan adalah masalah 

relasi dari pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan 

tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis 

diantara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin (ada relasi 

interpersonal)”.  

Sedangkan Pasolong (2010: 5) juga menjelaskan bahwa 

“kepemimpinan adalah (cara atau teknik/gaya) yang digunakan pemimpin 

dalam mempengaruhi dalam mempengaruhi pengikut atau bawahannya 

dalam melakukan kerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan”. 

Berdasarkan beberapa definisi kepemimpinan di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi 

dan pengarahan yang diberikan seorang pemimpin yang dapat memberikan 

pengaruh baik ataupun buruk terhadap bawahan-bawahannya melakukan 

pekerjaan dengan antusias untuk mencapai tujuan bersama yang telah 

ditetapkan organisasi dalam situasi tertentu. 
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b. Teori-Teori Tentang Kepemimpinan 

Memahami teori-teori kepemimpinan sangat besar artinya untuk 

mengkaji sejauh mana kepemimpinan dalam suatu organisasi telah dapat 

dilaksanakan secara efektif serta menunjang kepada produktifitas organisasi 

secara keseluruhan. 

Teori kepemimpinan adalah penggeneralisasian satu seri perilaku 

pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinanya dengan menonjolkan latar 

belakang historis, sebab-musabab, sifat-sifat utama pemimpin, tugas pokok 

dan fungsinya, serta etika profesi kepemimpinan (Kartono, 2013: 32). Selain 

itu Kartono (2013: 32) dalam bukunya yang berjudul Pemimpin dan 

Kepemimpinan, juga menjelaskan beberapa teori kepemimpinan sebagai 

berikut. 

1) Teori Genetis 

Teori ini mejelaskan bahwa pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir 

jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Dia 

ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi-kondisi yang 

bagaimanapun juga yang khusus. Secara filosofi, teori tersebut  menganut  

pandangan deterministi. 

2) Teori Sosial (Lawan Teori Genetis) 

Teori ini menjelaskan bahwa pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan 

dibentuk, tidak terlahir begitu saja. Setiap orang bisa menjadi pemimpin, 

melalui usaha penyiapan dan pendidik, serta didorong oleh kemauan 

sendiri. 
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3) Teori Ekologis atau Sintetis 

Teori ini muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut lebih dahulu, 

menyatakan bahwa seorang akan sukses menjadi pemimpin, bila sejak 

lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat 

ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, 

juga sesuai dengan tuntutan lingkungan/ekologinya. 

Seorang pemimpin harus mengerti tentang teori kepemimpinan agar 

nantinya mempunyai referensi dalam menjalankan sebuah organisasi, 

beberapa teori kepemimpinan juga dijelaskan oleh Thoha (2008: 285) 

diantaranya: 

1) Teori Sifat (Trait Theory) 

 Menurut teori ini bahwa untuk mengetahui teori kepemipinan harus 

dimulai dengan memusatkan perhatiannya pada pemimpin itu sendiri. 

Penekananya ialah tentang sifat-sifat yang membuat seseorang sebagai 

pemimpin. Menurut teori awal tentang sifat ini dapat di telusuri dari 

zaman yunani kuno dan zaman roma. Pada zaman itu bahwa pemimpin 

dilahirkan, bukannya dibuat. Seperti halnya teori The Greath Man yang 

menyatakan bahwa seorang yang dilahirkan sebagai pemimpin apakah 

seseorang itu mempunyai sifat atau tidak mempunyai sifat sebagai 

pemimpin. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dapat 

disimpulkan bahwa diantara sifat-sifat yang cenderung mempengaruhi 

timbulnya kepemimpinan antara lain adalah kecerdasan, inisiatif, 
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keterbukaan, antusiasme, kejujuran, simpati, dan kepercayaan diri 

sendiri. Namun tidak semua sifat-sifat tersebut bisa diterapkan pada 

semua bidang, terutama pada organisasi, dikatakan bahwa keberhasilan 

seorang manajer tidak semata-mata dipengaruhi oleh sifat-sifat tadi, 

artinya tidak ada selalu hubungan sebab akibat dari sifat yang diteliti 

diatas dengan keberhasilan seorang manajer. 

2) Teori Jalan Kecil-Tujuan (Path-Gold Theory) 

Thoha (2002: 42), menjelaskan bahwa Path-Goal Theory, teori ini 

sebenarnya dimulai oleh Georgepoulosn dan kawan-kawan, kemudiannya 

dalam pengambangnya yang modern diungkapkan oleh Martins Evans 

dan Robert House. Path-Goal Theory, versi House (dalam Thoha 2002: 

42), memasukan empat tipe yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Kepemimpinan Direktif 

 Tipe ini sama dengan model kepemimpinan yang otokratis dari lippitt 

dan White. Bawahan tahu dengan pasti apa yang diharapkan darinya 

dan pengarahan yang khusus diberikan oleh pemimpin. Dalam model 

ini tidak ada partisipasi dari bawahan. 

b) Kepemimpinan yang Mendukung (Supportive Leadership) 

Kepemimpinan model ini mempunyai kesediaan untuk menjalankan 

sendiri, bersahabat, mudah didekati dan mempunyai perhatian 

kemanusiaan yang murni terhadap para bawahannya. 
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c) Kepemimpinan Partisipatif 

 Pada gaya kepemimpinan ini pemimpin berusaha meminta dan 

menggunakan saran-saran dari para bawahannya, namun pengambilan 

keputusan masih tetap berada padanya. 

c. Jenis-Jenis Kepemimpinan 

Dalam hal ini apabila ditinjau dari kewenangan seorang pemimpin, 

maka Rivai (2006: 4) menggolongkan jenis kepemimpinan menjadi dua 

jenis sebagai berikut: 

1) Kepemimpinan Formal  

Contoh kepemimpinan formal adalah eksekutif, legislatif dan yudikatif, 

dengan begitu kepemimpinan formal adalah seseorang yang ditunjuk 

sebagai pemimpin atas dasar keputusan dan pengangkatan resmi untuk 

memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hal dan 

kewajiban yang melekat berkaitan dengan posisinya seperti berikut: 

a) Memiliki dasar legalitasnya diperoleh dari penunjukan pihak yang 

berwenang, artinya memiliki legitimasi. 

b) Harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu. 

c) Mendapatkan dukungan dari organisasi formal ataupun atasannya. 

d) Memperoleh balas jasa/kompensasi baik materil atau immaterial 

tertentu. 

e) Kemungkinan mendapat peluang untuk promosi, kenaikan 

pangkat/jabatan, dapat dimutasikan, diberhentikan, dan lain-lain. 
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f) Mendapat reward dan punishment. 

g) Memiliki kekuasaan atau wewenang. 

2) Pimpinan Informal 

Contoh pimpinan informal seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, 

adat, LSM, Guru, Bisnis, dan lain-lain. Dengan begitu pimpinan informal 

adalah seseorang yang ditunjuk pimpinan secara tidak formal, karena 

memiliki kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai seorang yang 

mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu 

kelompok/komunitas tertentu, seperti berikut: 

a) Sebagian tidak/belum memiliki acuan formal atau legitimasi sebagai 

pimpinan. 

b) Masa kepemimpinannya, sangat tergantung pada pengakuan dari 

kelompok atau komunitasnya. 

c) Tidak di back up dari organisasi secara formal. 

d) Tidak mendapatkan imbalan/kompensasi. 

e) Tidak mendapatkan promosi, kenaikan pangkat, mutasi dan tidak 

memiliki atasan. 

f) Tidak ada reward dan phunisment. 

Konsep kepemimpinan erat sekali hubungannya dengan kekuasaan 

pemimpin dalam memperoleh alat untuk mempengaruhi perilaku para 

pengikutnya, terdapat beberapa sumber dan bentuk kekuasaan yaitu 

kekuasaan paksaan, legitimasi, keahlian, penghargaan, referensi, informal, 

dan hubungan. 
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Pada dasarnya kemampuan untuk mempengaruhi orang atau suatu 

kelompok untuk mencapai tujuan tersebut ada unsur kekuasaan. Budiarjo 

(2008: 17) dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik menjelaskan 

“kekuasaan adalah kemampuan seorang pelaku untuk mempengaruhi 

perilaku seorang pelaku lain, sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan 

keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan”. 

Praktik kepemimpinan berkaitan dengan mempengaruhi tingkah laku 

dan perasaan orang lain baik secara individual maupun kelompok dalam 

arahan tertentu, sehingga melalui kepemimpinan merujuk pada proses untuk 

membantu mengarahkan dan memobilisasi orang atau ide-idenya. 

Sedangkan Kaloh (2009: 151-160) mengemukakan terdapat 11 

(sebelas) jenis-jenis perilaku kepemimpinan, sebagai berikut: 

a) Perilaku Menyebarkan Informasi (Informating) 

 Perilaku menyebarkan informasi, yaitu perilaku atau tindakan pemimpin 

dalam menyebarkan informasi yang relevan seperti keputusan dan 

rencana, memberi informasi yang dibutuhkan bawahan dalam melakukan 

pekerjaannya, menginformasikan kepada bawahan tentang kemajuan 

yang dicapai organisasi secara keseluruhan. 

b) Perilaku Konsultasi dan Delegasi (Consulting dan Delegating) 

 Perilaku konsultasi dan delegasi, yaitu perilaku atau tindakan pemimpin 

untuk membahas bersama pihak lain sebelum membuat keputusan, 

memberikan saran yang dapat mendorong kemajuan, memberikan 

kesempatan atau keleluasaan kepada bawahan untuk mengambil 



19 
 

 

keputusan secara mandiri, menampung ide dan saran dari bawahan 

sebelum mengambil keputusan serta memberi kesempatan kepada 

bawahan untuk melaksanakan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas 

pokok. 

c) Perilaku Perencanaan dan Pengorganisasian (Planning and Organizing) 

 Perilaku ini merupakan tindakan pemimpin dalam wujud merumuskan 

tujuan dan strategi untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan 

lingkungan, merumuskan bagaimana mengalokasikan dan memanfaatkan 

sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan, merumuskan 

bagaimana mengembangkan efensiensi dalam pelaksanaan kegiatan, dan 

bagaimana melakukan koordinasi yang baik dengan pihak lain. 

d) Perilaku Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

 Merupakan tindakan pemimpin dalam mengidentifikasi masalah-masalah 

yang berhubungan dengan pekerjaan,menganalisis masalah secara 

sistematis dan terus menerus guna mengidentifikasi penyebab dan 

menemukan pemecahannya, konskuen melaksanakan keputusan dan 

tegas dalam mengatas masalah atau krisis yang dihadapi organisasi. 

e) Perilaku Merumuskan Peranan dan Tujuan (Clarifying) 

 Perilaku yang dalam wujud merumuskan tugas-tugas, menetapkan arah 

pekerjaan, memberi pengertian tentang tanggung jawab yang diemban 

sehubungan dengan jabatan, merumuskan tujuan yang akan dicapai, 

menentukan batas waktu penyelesaian tugas dan mengarahkan bawahan 

dalam penyelenggaraan tugas-tugas organisasi. 
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f) Perilaku Pemantauan (Monitoring) 

 Sikap dan tindakan guna memperoleh informasi tentang kegiatan kerja, 

melakukan pengecekan tentang kemajuan dan kualitas pekerjaan, 

evaluasi kinerja bawahan dan unit instansi di lingkungan organisasi dan 

melakukan pengamatan untuk mengetahui berbagai peluang dan 

hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas-tugas dan program 

organisasi. 

g) Perilaku Motivasi 

 Sikap atau tindakan seorang pemimpin untuk mempengaruhi emosi 

bawahan dengan menggunakan nilai-nilai logika guna mendorong 

antusiasme atau semangat kerja pegawai, menumbuhkan komitmen 

terhadap tujuan dan tugas, bersedia melakukan kerja sama, memberi 

bantuan dan dukungan. 

 Pemberian motivasi juga dimaksudkan untuk mempengaruhi emosi 

bawahan dan menumbuhkan komitmen terhadap tugas dan tujuan, serta 

mengembangkan hubungan kerja sama, yang diharapkan dapat 

meningkatkan semangat dan kegairahan bawahan dalam menjalankan 

tugasnya. 

h) Perilaku Pengakuan dan Penghargaan 

 Perilaku atau sikap pemimpin untuk menyediakan hadiah, pengakuan dan 

pengharagaan kepada bawahan yang kecakapannya baik, dan yang 

memberikan kontribusi bagi keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas di 

lingkungan organisasi. 
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i) Perilaku Dukungan 

 Merupakan perilaku atau sikap dan tindakan pimpinan yang terungkap 

dalam bentuk sifat bersahabat, baik budi, suka membantu, selalu 

menunjukan dukungan dan simpati kepada bawahan dan melakukan 

sesuatu untuk mendorong bawahan agar skillnya meningkat dan 

kariernya berkembang. Keberhasilan pencapaian tujuan organisasi antara 

lain dipengaruhi oleh adanya perilaku saling mendukung antara pimpinan 

terhadap bawahan, bawahan terhadap pimpinan, maupun bawahan 

dengan bawahan. 

j) Perilaku Mencegah Konflik dan Mengembangkan Kelompok (Managing 

Conflict and The Building)  

 Perilaku atau sikap pemimpin untuk mendorong dan menyediakan 

fasilitas yang konstruktif dalam pemecahan masalah, dan mendorong 

atau mengembangkan kerjasama kelompok yang cocok dalam 

penyelenggaraan tugas-tugas atau program organisasi. 

k) Perilaku Membuat Jaringan 

 Sikap seorang pemimpin dalam wujud membaur secara informal, 

membangun hubungan dengan orang  yang memiliki sumber informasi 

dan dukungan, memantapkan hubungan dengan semua pihak yang terkait 

secara periodik melalui telepon, surat-menyurat dan kehadiran dalam 

rapat serta even-even sosial lainnya. 
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d. Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan seseorang akan identik dengan tipe pimpinan 

yang bersangkutan, artinya untuk kepentingan pembahasan, istilah tipe dan 

gaya dapat dipandang sebagai sinonim. “istilah gaya secara kasar adalah 

sama dengan cara yang dipergunakan pemimpin didalam mempengaruhi 

para pengikutnya (Thoha 2008: 303)”. 

Rivai (2006: 64) juga mendefinisikan “gaya sebagai sikap, gerakan, 

tingkah laku, sikap yang elok, gerak-gerik yang bagus, kekuatan, 

kesanggupan untuk berbuat baik serta gaya kepemimpinan sebagai 

sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan 

agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya 

kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering 

diterapkan oleh seorang pemimpin. 

Gaya kepemimpinan merupakan dasar dalam mengklasifikasikan tipe 

kepemimpinan. Gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar yaitu yang 

mementingkan pelaksanaan tugas, yang mementingkan hubungan kerja 

sama dan yang mementingkan hasil yang dapat dicapai. 

Goleman (2006: 65) dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan 

Berdasarkan Kecerdasan Emosi membagi gaya kepemimpinan menjadi 

enam tipe yaitu:  

1) Gaya Visioner 

Gaya visioner membangun resonansi dengan menggerakan orang-orang 

ke arah impian bersama. Penggunaan yang tepat pada gaya ini ketika 
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perubahan membutuhkan visi baru, atau ketika dibutuhkan arah yang  

jelas.  

2) Gaya Pembimbing 

Gaya Pembimbing membangun resonasi dengan menghubungkan apa 

yang diinginkan seseorang dengan sasaran organisasi. Misalnya ketika 

membantu karyawan  memperbaiki kinerjanya dengan membangun 

kemampuan  jangka panjang. 

3) Gaya Afilatif 

Gaya Afilatif membangun resonasi dengan menciptakan harmoni dengan 

saling menghubungkan orang-orang. Ketika menengahi benturan dalam 

tim, memotivasi disaat-saat yang menekan, atau menguatkan hubungan. 

4) Gaya Demokratis 

Gaya Demokratis membangun resonasi dengan menghargai masukan 

orang dengan dan mendapatkan komitmen melalui partisipasi. 

Penggunaan gaya kepemimpinan ini ketika membangun persetujuan atau 

ksepakatan, atau mendapatkan masukan yang berharga dari pegawai. 

5) Gaya Penentu Kecepatan  

Gaya Penentu Kecepatan membangun resonasi dengan menghadapi 

tantangan dan tujuan yang menarik. Gaya ini seringkali dilaksanakan 

secara buruk, gaya kepemimpinan ini diterapkan ketika ingin 

mendapatkan hasil yang berkualitas tinggi dari tim yang bermotivasi dan 

kompeten. 
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6) Gaya Memerintah  

Gaya Memerintah membangun resonasi menenangkan rasa takut dengan 

memberi arah yang jelas didalam keadaan darurat. Gaya kepemimpinan 

ini sedikit negatif, namun bagus digunakan ketika sedang kritis serta 

membangkitkan ke arah perubahan pada pegawai yang bermasalah. 

Keenam gaya di atas pada dasarnya tergantung pembawaan seorang 

pemimpin dalam memimpin bawahannya, gaya yang berbeda-beda dalam 

memimpin  maka akan menghasilkan suatu pencapaian yang berbeda pula. 

Gaya yang digunakan pemimpin dapat mempengaruhi intensitas kedekatan 

dengan seorang bawahannya, jadi pada dasarnya gaya yang dipilih seorang 

pemimpin akan mempengaruhi hasil pencapaiannya. 

Selain penjelasan gaya kepemimpinan menurut Goleman (2006: 65), 

penjelasan dan ciri-ciri dari tipe kepemimpinan juga dijelaskan oleh Siagaan 

(2003: 27) yang menyatakan bahwa terdapat lima tipe kepemimpinan yang 

mempunyai ciri masing-masing, yaitu. 

1) Tipe Otokratik  

Kepemimpinan otokratik adalah seorang pemimpin yang memiliki ciri-

ciri yang pada umumnya negatif, mempunyai sifat egois yang besar 

sehingga akan memutarbalikan kenyataan dan kebenaran sehingga 

sesuatu yang subyektif akan diinterpretasikan sebagai kenyataan dan atau 

sebaliknya. Tipe kepemimpinan ini segalanya akan diputuskan sendiri, 

serta punya anggapan bahwa bawahanya tidak mampu memutuskan 

sesuatu.  
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2) Tipe Paternalistik  

Kepemimpinan paternalistik adalah seorang pemimpin yang mempunyai 

ciri menggabungkan antara ciri negatif dan positif, ciri-cirinya adalah: 

a) Bersikap selalu melindungi. 

b) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil 

keputusan sendiri.  

c) Tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif dan 

mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka sendiri.  

d) Sering menonjolkan sikap paling mengetahui.  

e) Melakukan pengawasan yang ketat.  

3) Tipe Kharismatik  

Tipe kepemimpinan kharismatik memiliki kekuatan energi, daya tarik 

dan wibawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga 

orang lain itu bersedia untuk mengikutinya tanpa selalu bisa menjelaskan 

apa penyebab kesediaan itu. Menurut Max Webber (dalam Siagaan, 

2003: 27) pemimpin yang kharismatik biasanya dipandang sebagai orang 

yang mempunyai kemampuan atau kualitas supernatural dan mempunyai 

daya yang istimewa. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh orang biasa 

karena kemampuan ini bersumber dari Illahi, dan berdasarkan hal ini 

seseorang kemudian dianggap sebagai seorang pemimpin. Pemimpin 

kharismatik mempunyai banyak cara untuk memperoleh simpati dari 

karyawannya yaitu dengan menggunakan pernyataan visi untuk 

menanamkan tujuan dan sasaran kepada karyawannya, kemudian 
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mengkomunikasikan ekspetasi kinerja yang tinggi dan meyakini dengan 

meningkatkan rasa percaya diri bahwa bawahan bisa mencapainya, 

kemudian pemimpin memberikan contoh melalui kata-kata dan 

tindakan,serta memberikan teladan supaya ditiru para bawahannya.  

4) Tipe Laissez Faire 

Kepemimpinan laissez faire adalah kepemimpinan yang gemar 

melimpahkan wewenang kepada bawahanya dan lebih menyenangi 

situasi bahwa para bawahanlah yang mengambil keputusan dan 

keberadaan dalam organisasi lebih bersifat suportif. Pemimpin ini tidak 

senang mengambil risiko dan lebih cenderung pada upaya 

mempertahankan status quo. 

5) Tipe Demokratik  

Kepemimpinan demokratik adalah kepemimpinan yang selalu 

mendelegasikan wewenangnya yang praktis dan realistik tanpa 

kehilangan kendali organisasional dan melibatkan bawahannya secara 

aktif dalam menentukan nasib sendiri melalui peran sertanya dalam 

proses pengambilan keputusan serta memperlakukan bawahan sebagai 

makhluk politik, ekonomi, sosial, dan sebagai individu dengan 

karakteristik dan jati diri. Pemimpin ini dihormati dan disegani dan 

bukan ditakuti karena perilakunya dalam kehidupan organisasional 

mendorong para bawahannya menumbuhkan dan mengembangkan daya 

inovasi dan kreatifitasnya. 
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e. Fungsi Kepemimpinan 

Peranan pejabat pimpinan dalam suatu organisasi sangat sentral dalam 

usaha pencapaian dalam tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya, sehingga efektivitas kepemimpinan dari pemimpin yang 

bersangkutan merupakan suatu hal yang sangat didambakan oleh semua 

pihak yang berkepentingan dalam keberhasilan organisasi tersebut. 

Fungsi artinya jabatan pekerjaan yang dilakukan atau kegunaan 

sesuatu hal atau kerja suatu bagian tubuh. Sedangkan fungsi kepemimpinan 

berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan 

kelompok/organisasi masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap 

pemimpin berada didalam dan bukan di luar situasi itu. Rivai (2006: 53) 

mengungkapkan “fungsi kepemimpinann merupakan gejala sosial, karena 

harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi social 

suatu kelompok/organisasi”. 

Secara sederhana Kartono (2013: 93) menjelaskan bahwa “fungsi 

kepemimpinan ialah memadu, menuntun, membimbing, membangun, 

memberi atau membangunkan motivasi-motivasi kerja, mengemudikan 

organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik memberikan 

supervisi/pengawasan yang efisien, dan membawa pengikutnya kepada 

sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan”. 

Nawawi dan Martini (2004: 30) dalam bukunya Kepemimpinan yang 

Efektif menyebutkan ada lima fungsi kepemimpinan. Kelima fungsi 

kepemimpinan itu adalah sebagai berikut: 
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1) Fungsi Instruktif    

Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi satu arah, pemimpin 

sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya 

pada orang-orang yang dipimpin. Pemimpin sebagai komunikator 

merupakan pihak yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara 

mengerjakan perintah), bilamana (waktu memulai, melaksanakan dan 

melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar 

keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Fungsi orang yang dipimpin 

hanyalah melaksanakan perintah. Inisiatif tentang segala sesuatu yang 

ada kaitannya dengan perintah itu, sepenuhnya merupakan fungsi 

pemimpin.  

2) Fungsi Konsultatif  

Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap 

pertama dalam usaha menetapkan keputusan, fungsi pemimpin sebagai 

konsultan untuk mendengarkan pendapat, saran serta pertanyaan  dari 

bawahannya, mengenai keputusan yang akan diambil oleh pemimpin.  

3) Fungsi Partisipasi  

Dalam fungsi ini pemimpin menjalankan serta mengaktifkan orang-orang 

yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan 

maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompoknya 

memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam 

melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai 

dengan posisi atau jabatan masing-masing. Pemimpin juga tidak hanya 
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ikut dalam proses pembuatan keputusan dalam fungsi ini pemimpin ikut 

serta dalam proses pelaksanaannya. Fungsi partisipasi ini bukan berarti 

pemimpin memberikan kebebasan semaunya, tetapi dilakukan secara 

terkendali dan terarah berupa kerja sama dengan tidak mencampuri atau 

mengambil tugas pokok orang lain.  

4) Fungsi Delegasi  

Fungsi ini pemimpin sebagai pemegang wewenang tertinggi harus 

bersedia dan dapat mempercayai orang-orang lain, sesuai dengan posisi 

atau jabatannya, apabila diberi atau mendapat  pelimpahan wewenang.  

5) Fungsi Pengendalian  

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses dan 

efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam 

koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan 

bersama secara maksimal. Sehubungan dengan itu bahwa fungsi 

pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan  bimbingan, 

pengarahan, koordinasi dan pengawasan.  

Dengan bimbingan dan pengarahan, koordiansi dan pengawasan, 

pemimpin berusaha mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan setiap 

unit atau perseorangan dalam melaksanakan volume dan beban kerjanya 

atau perintah dari pimpinannya. Pengendalian dilakukan dengan cara 

mencegah anggota berfikir dan berbuat sesuatu yang cenderung merugikan 

kepentingan bersama. 
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2. Bupati atau Kepala Daerah 

a. Pengertian Bupati atau Kepala Daerah 

Pemilihan Kepala Daerah merupakan tonggak baru demokrasi di 

Indonesia, demokrasi sendiri adalah dari, oleh, dan untuk rakyat serta 

diharapkan dalam penyelenggaraan dilakukan jujur, adil, dan aman, 

perubahan sistem pemilihan yang secara langsung dilaksanakan misalnya 

saja dalam pemilihan Kepala Daerah diharapakan mempu melahirkan 

kepemimpinan yang membawa arah dalam suatu kabupaten/kota yang 

dipimpinnya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, minimal secara 

moral ada ikatan dan pertanggungjawaban kepada konstituen atau 

pemilihnya yang notabene adalah masyarakat  yang  dipimpinnya. 

Selain sebagai pembelajaran dan pendidikan politik langsung kepada 

masyarakatnya, Pemilukada juga merupakan tonggak baru demokrasi 

diIndonesia, bahwa tolak ukur demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan 

rakyat yang dimanifestasikan melalui pemilihan yang langsung dilakukan 

oleh masyarakat dan diselenggarakan dengan jujur, adil, dan aman. Hal 

tersebut juga dipandang oleh Rosseau (dalam Mariana dan Caroline, 2008: 

32) yang mengatakan bahwa “demokrasi tanpa partisipasi langsung oleh 

rakyat merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri”. 

Keberadaan Bupati atau Kepala Daerah telah diatur dalam pasal 59 

Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa. 

1) Setiap dipimpin oleh kepala daerah yang disebut kepala daerah. 
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2) Kepala daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi 

disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut 

walikota.  

b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Daerah 

Kepala Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan. Tugas dan wewenang Kepala Daerah 

dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 

56 adalah sebagai berikut. 

1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. 

2) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat 

3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan 

rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama 

DPRD, serta menyusundan menetapkan  RKPD. 

4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan 

Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas 

bersama. 

5) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

6) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah, dan 
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7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 

56, Kepala Daerah berwenang: 

1) Mengajukan rancangan Perda. 

2) Menetapkan Perda yang telah mendapat  persetujuan bersama DPRD. 

3) Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah. 

4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat 

dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat.   

5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Adapun Kewajiban Kepala Daerah dalam Undang-undang No 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 67 adalah sebagai 

berikut. 

1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

2) Menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan. 

3) Mengembangkan kehidupan demokrasi. 

4) Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

5) Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik. 
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6) Melaksanakan program strategis nasional, dan 

7) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal  di Daerah dan 

semua Perangkat Daerah. 

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 

diatas, pada pasal 69 Undang-Undang No 23 Tahun 2014  kepala daerah 

juga berkewajiban untuk:  

1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan 

keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah.  

2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah. 

Sedangkan menurut Kaloh (2009: 49) tugas dan kewajiban kepala 

daerah sebagai berikut. 

1) Tugas Administrasi/Manajerial 

Tugas administrasi/menejerial adalah tugas yang dilakukan Kepala 

Daerah dalam merencankan, mengorganisir, menggerakan, mengarahkan 

dan mengendalikan, serta mengawasi jalannya oganisasi kearah 

pencapaian tujuan. 

2) Tugas Manajer Publik 

Sebagai manajer publik, Kepala Daerah mempunyai tugas menggerakan 

partisipasi masyarakat, membimbing, dan membina kehidupan 

masyarakat sehingga ikut serta secara aktif dalam pembangunan.  
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 Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas maka pada 

dasarnya pemilihan kepala daerah adalah sebuah peristiwa luar biasa yang 

dapat membuat perubahan berarti bagi daerah dan dalam penentuan 

terpilihnya kepala daerah yang memiliki peranan penting adalah rakyat, 

dimana tanpa adanya partisipasi atau dukungan dari masyarakat seorang 

kepala daerah tidak pernah akan ada. Oleh karena itu seorang kepala yang 

telah terpilih hendaknya mampu menjalani amanat yang diberikan kepada 

masyarakat, untuk itu pemimpin yang dipilih juga hendaknya orang yang 

benar-benar mampu dalam memimpin daerah yang akan dipimpinnya. 

Kualitas dari seorang pemimpin sangat diperlukan dalam memimpin suatu 

daerah, namun dalam kenyataannya kualitas kepemimpinan kepala daerah 

dinegara kita ini masih belum dapat dikatakan berkualitas karena masih 

banyak terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum. 

c. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon 

Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik secara berpasangan yang telah 

memenuhi syarat yaitu. 

1) Bertakwa Kepada Tuhan Yang maha Esa. 

2) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara. Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cita-cita proklamasi 17 agustus 

1945, dan kepada Negara Republik Indonesia serta pemerintah. 

3) Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Atas (SMA) 

dan/atau sederajat. 
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4) Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran. 

5) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan 

menyeluruh dari tim dokter. 

6) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

atau lebih. 

7) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

8) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. 

9) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan. 

10) Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perorangan dan/atau 

secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dapat 

merugikan keuangan Negara. 

11) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

12) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. 

13) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum 

mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak. 

14) Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain 

riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau 

istri. 
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15) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala 

Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. 

16) Tidak dalam status sebagai pejabat Kepala Daerah. 

Partai politik atau gabungan partai politik sebelum menetapkan 

pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal 

calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan 

sebagai bakal calon. Penyaringan bakal calon kepala daerah dan wakil 

kepala daerah yang dilakukan terlebih dahulu adalah adanya persyaratan 

transparansi. Penyaringan bakal calon dilakukan secara transparansi agar 

tidak adanya pelanggaran hukum, hal ini juga dilakukan agar masyarakat  

mengenal bakal calon yang sudah memiliki kelengkapan persyaratan. 

3. Konsep Transparansi 

a. Pengertian Transparansi 

Prinsip transparansi memiliki kedudukan penting dalam 

mengimpelemtasikan konsep good governance. Yang dimaksud dengan 

konsep transparansi dalam penelitian ini adalah  terbukanya akses bagi 

masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban alokasi dana di 

Kabupaten Batang.  

Mardiasmo (2004: 45) mengatakan bahwa “transparansi berarti 

keterbukaan (opennsess)  pemerintah dalam memberikan informasi yang 

terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak 

yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan 
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informasi keuangan dan informasi lainya yang akan digunakan untuk 

pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.  

Kaloh (2009: 174) mengartikan bahwa “transparansi yaitu 

memberikan kesempatan kepada masyrakat untuk mengetahui berbagai 

aktivitas Kepala Daerah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

banyak”.  

Sarundajang (2003: 158) mendefinisikan transparansi sebagai 

kepercayaan timbal balik antar pemerintah dan masyarakat melalui 

penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh 

informasi yang akurat dan memadahi, karena informasi merupakan suatu 

kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan 

daerah. 

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 1999  Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Pasal 3 angka 3 menetapkan bahwa yang 

dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri 

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, 

dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia 

Negara. 

Melihat beberapa pengertian transparansi diatas dapat disimpulkan 

bahwa transparansi merujuk pada pengertian bahwa masyarakat memiliki 

kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh infomasi tentang 
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kebijakan, program dan kegiatan aparatur pemerintahan, baik yang 

dilaksanakan ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. 

b. Prinsip-Prinsip Transparansi  

Prinsip utama dalam transparansi adalah bahwa informasi terkait 

perencanaan merupakan hak setiap warga negara. Informasi yang terkait 

dalam hal ini yaitu mengenai transparansi anggaran yang berbentuk 

dokumen-dokumen dan kegiatan perencanaan penganggaran.  

Didjaja (2003: 261), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan 

dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam 

perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut. 

1) Keterbukaaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan 

pendapatnya.  

2) Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu 

diketahui oleh masyarakat.  

3) Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur 

penyusunan rancana).   

4) Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah 

dll).  

5) Keterbukaan menerima peran serta masyarakat. 

Kristianten (2006: 52) menyebutkan bahwa “transparansi anggaran 

adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap 

masyarakat”. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :  

1) Hak untuk mengetahui. 
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2) Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik. 

3) Hak untuk mengemukakan pendapat. 

4) Hak untuk memperoleh dokumen publik. 

5) Hak untuk diberi informasi. 

6) Hak untuk menyebarkan informasi. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud 

dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah 

dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan 

Dana Alokasi Daerah, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan 

Alokasi Dana Daerah tersebut yang dilakukan pemerintah Kabupaten 

Batang kepada masyarakat. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan 

timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan 

informasi yang akurat dan memadai. 

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses  

pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana, karena penyebarluasan 

berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah 

saja. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam 

lingkup pemerintah daerah dengan masyarakat  ikut berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan tersebut.  

c. Indikator Transparansi 

Kristianten (2006: 73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur 

melalui beberapa indikator :  

1) Kesediaan dan aksesibilitas dokumen. 
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2) Kejelasan dan kelengkapan informasi. 

3) Keterbukaan proses. 

4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi. 

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat 

umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan 

pemerintah, dengan indikator sebagai berikut. 

1) Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu. 

2) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya. 

3) Kemudahan akses informasi. 

4) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran. 

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas, indikator 

prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah. 

1) Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban.  

2) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat. 

3) Keterbukaan proses pengelolaan. 

4) Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan. 

4. Konsep Akuntabilitas 

a. Pengertian Akuntabilitas 

Akuntabiltas merupakan persyaratan kunci dalam good governance, 

dimana bukan hanya bagi institusi pemerintah saja, tetapi juga sektor privat 

dan organisasi dari masyarakat sipil dituntut untuk akuntabel ke publik dan 

stakeholders lainnya. Konsep akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian 
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ini yaitu laporan pertanggungjawaban semua pelaksana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada masyarakat, dimana 

bupati/kepala daerah sebagai penanggungjawab utama dan dilakukan secara 

transparan. Konsep akuntabilitas ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli 

antara lain:  

Mardiasmo (2004: 20) menerangakan bahwa pengertian akuntabilitas 

adalah “kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala 

aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak 

pemberi amanah (prinscipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk  

meminta pertanggung jawaban tersebut”. 

Mariana dan Caroline (2008: 150) menjelaskan bahwa akuntabilitas 

merupakan tugas pemerintah sebagai pihak yang mendapatkan otoritas 

memerintah harus melakukan tugas tersebut secara bertanggung jawab dan 

selalu siap memberikan pertanggung jawabannya tersebut kepada warga 

masyarakat. 

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 1999   Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas 

Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Pasal 3 angka 7 Yang dimaksud 

dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang  menentukan bahwa setiap 

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai  pemegang 
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kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

b. Keterkaitan Transparansi dan Akuntabilitas  

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip yang paling 

mendasar dalam pelaksanaan good governance, transparansi dan 

akuntabilitas secara konsep saling berhubungan, tanpa transparansi tidak 

akan ada akuntabilitas, tanpa akuntabilitas transparansi menjadi tidak 

berarti. Transparansi adalah syarat bagi terlaksanakannya prinsip 

akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara 

langsung. Sehingga dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan 

suatu lembaga atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka 

kepada masyarakat.  

Menurut CIU ITB dalam (Joko Widodo, 2001) transparansi dan 

keterbukaan tersebut menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban hendak 

dilaksanakan, metode yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana 

realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya. Dengan demikian prinsip 

terlaksananya prinsip transparansi maka informasi mengenai penentuan 

kebijakan publik akan terbuka bagi stakeholders. Dengan demikian proses 

penentuan kebijakan publik tersebut akan dapat diawasi oleh para 

stakeholders maupun pihak luar. Pengawasan merupakan salah satu kriteria 

dalam akuntabilitas, akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan 

menciptakan kondisi saling mengawasi antara seluruh stakeholders.  
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B. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan kerangka konseptual yang memaparkan 

dimensi-dimensi utama dalam penelitian, faktor-faktor kunci, variabel yang 

berhubungan antara dimensi yang disusun dalam bentuk narasi atau grafis, sebagai 

pedoman kerja, baik dalam penyusunan metode pelaksanaan di lapangan maupun 

pembahasan hasil penelitian. 

Pada dasarnya gaya kepemimpinan banyak berpengaruh terhadap 

keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku pengikut-

pengikutnya. Gaya kepemimpinan merupakan cara atau norma perilaku yang 

digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mempengaruhi perilaku orang 

lain. Pemilihan gaya kepemimpinan yang benar disertai motivasi eksternal yang 

tepat dapat mengarahkan pencapaian tujuan  pereorangan maupun tujuan 

birokrasi.  

Karena gaya kepemimpinan juga menjadi instrument dalam cara 

mempengaruhi bawahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, secara 

umum gaya kepemimpinan dikenal dengan tiga gaya yaitu :   

1. Gaya Kepemimpinan Otoriter  

Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala 

keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala 

pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter 

tersebut, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah 

diberikan. 

2. Gaya Kepemimpinan Demokratis  
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Gaya kepemimpinan Demokratis gaya pemimpin yang memberikan wewenang 

secara luas kepada para bawahan, setiap ada permasalahan selalu 

mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh, dalam gaya 

kepemimpinan demokratis pemimpin memberikan banyak informasi tentang 

tugas serta tanggung jawab para bawahannya.  

3. Gaya Kepemimpinan Bebas (leissez feire) 

Gaya kepemimpinan ini dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan 

irama seorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan 

masyarakatnya dengan metode memberikan keleluasaan kepada bawahan 

seluas-luasnya, metode ini juga dikenal dengan leissez feire atau liberalism. 

Pemimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil dimana para 

bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah 

yang dihadapi.  

Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi 

diantara pemimpin dan pengikut atau bawahannya yang menginginkan perubahan 

nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya, pemaknaan kepemimpinan dapat 

menyangkut aspek yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang orang 

menganggap bahwa kepemimpinan merupakan seni, yaitu seni mempengaruhi 

orang lain agar melakukan tindakan dan perbuatan yang diinginkan pemimpin, 

oleh karena itu pemilihan gaya kepemimpinan yang benar disertai dengan 

motivasi eksternal yang tepat dapat mengarahkan pencapain tujuan birokrasi 

pemerintahan. 
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Dari uraian di atas mengenai kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Bupati Batang Bapak Yoyok Riyo Sudibyo dalam memimpin SKPD mengarah 

kedalam ciri-ciri pemimpin yang demokratis, mulai dari pengambilan 

keputusan, memberikan contoh perilaku, pemberian motivasi serta memberikan 

dorongan semangat kerja terhadap bawahannya. Hal tersebut dibuktikan 

dengan keterbukaan Bapak Yoyok Riyo Sudibyo dalam menerima saran atau 

ide dari SKPD atau pejabat-pejabat dan masyarakat yang terkait dalam 

pemerintahannya dan kemampuannya dalam menghadapi permasalah yang 

dihadapi terlebih dalam hal transparansi, serta juga tegas dalam hal 

kedisiplinan terutama dalam pemilihan SKPD dengan mutu SDM yang bagus 

serta kedisiplinan kerja SKPD pemerintah Kabupaten Batang agar bekerja 

secara transparan dan penuh tanggungjawab. 

2. Dalam Kegiatan Pelaksanaan Transparansi Anggaran Dana Bapak Yoyok Riyo 

Sudibyo telah berhasil membuat inovasi-inovasi baru terkait tentang 

keterbukaan  dalam pelayanan publik, yaitu dengan membuat sebuah event 

festival anggaran dana dengan tujuan untuk memberikan informasi yang terkait 

dengan dokumen-dokumen dan kegiatan perencanaan penganggaran dan 

laporan pertanggungjawaban semua pelaksana Anggaran Pendapatan dan 

96 
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Belanja Daerah (APBD). Disamping itu Bapak Yoyok Riyo Sudibyo juga 

membuat kegiatan Bupati Batang Mendegar atau biasa disebut BBM, disini 

masyarakat dapat bertatap muka dan berkomunikasi dengan Bupati secara 

langsung dengan saling memberikan masukan-masukan terkait dengan 

pemerintahan Kabupaten Batang. Kemudian inovasi selanjutnya adalah  

pembentukan sebuah lembaga organisasi yaitu UPKP2 dengan tujuan agar 

masyarakat dapat mengadu, memberi masukan dan mengkritik setiap kegiatan 

yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Batang. 

3. Faktor pendukung seorang Bapak Yoyok Riyo Sudibyo dalam melaksanakan 

kegiatan transparansi anggaran dana didapatkan dari masyarakat, SKPD 

Kabupaten Batang yang mempunyai satu pemikiran serta lembaga-lembaga 

Negara. Sedangkan faktor penghambat dalam melaksanakan kegiatan 

transparansi anggaran dana tersebut adalah budaya yang sudah melekat pada 

masing-masing individu yang memiliki anggapan bahwa seorang mantan 

perwira yang bukan kalangan elit politik diragukan kepemimpinanya sehingga 

dalam mewujudkan kegiatan tersebut tidak mudah dan orang-orang yang tidak 

suka dengan Bapak Yoyok Riyo Sudibyo. 

B. Saran 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah 

Kabupaten Batang mengenai perlunya peningkatan kerja secara transparan, 

disiplin dan penuh tanggungjawab untuk masyarakat Kabupaten Batang agar 

pelayanan publik dapat berjalan dengan baik sehingga tercipta pemerintahan yang 

bersih serta transparan. 



98 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku-Buku 

Budiardjo, Miriam. 1997. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama. 

Didjaja, Mustopa. 2003. Transparansi Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta. 

Goleman, Daniel. 2006. Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Emosi. Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama. 

Kaloh, J. 2009. Kepemimpinan Kepala Daerah. Jakarta: Sinar Grafika. 

Kartono, Kartini. 2013. Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Kepemimpinan 
Abnormalitu?. Jakarta: PT Raja Grafindo. 

Kristianten. 2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta. 

Mardiasmo. 2004. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: 
Penerbit ANDI. 

Mariana, Dede dan  Caroline Paskarina. 2008. Demokrsi dan Politik 
Desentralisasi. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset. 

Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 2004. Kepemimpinan yang Efektif. 
Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 

Pasolong, Harbani. 2010. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: Alfabeta.  

Rivai, Veithzal. 2006. Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi. Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada. 

Said, Mas’ud. 2007. KEPEMIMPINAN (Pengembangan Organisasi, Team 
Building Dan Perilaku Inovatif). Malang: UIN-Malang Press. 

Sarundajang. 2003. Birokrasi Dalam Otonomi Daerah. Jakarta: PT Surya Multi 

Gafika. 

Sedarmayanti. 2007. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan Good 
Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik). Bandung: 

CV. Mandar Maju. 

Siagian, Sondang. 2003. Teori dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D). 
Bandung: Alfabeta. 



99 
 

 

Thoha, Miftah. 2008. Perilaku Organisasi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 

Walgito, Bima. 2007. Psikologi Kelompok. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 

Jurnal 

CIU ITB. 2004. Keterkaitan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pencapaian 
Good Governance. Jurnal perencanaan wilayah dan kota volume 15 No 1. 

Undang-Undang 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang 

Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.  

Internet 

https://batangkab.bps.go.id diunduh tanggal 30 Maret 2017. 

http://upkp2.batangkab.go.id diunduh tanggal 30 Maret 2017. 

www.batangkab.co.id diunduh tanggal 30 Maret 2017. 

 

 

 

 


