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Abstrak
Aparatur Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di daerah. Terdapat

cukup banyak jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat   dan harus diurus atau
diselesaikan di tingkat   kecamatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, diperlukan
pemimpin yang berorientasi menyelesaikan problematika agar kinerja pegawai dapat
berlangsung secara baik. Kepemimpinan yang baik mampu membawa organisasi sesuai
dengan pelayan publik kepada masyarakat. Karena  itu, keberhasilan seorang pemimpin
dapat dinilai dari   produktivitas dan prestasi yang   dicapainya, dapat dinilai dari
kepiawaiannya dalam memimpin suatu organisasi.

Berdasarkan hasil  penelitian menunjukan. terdapat hubungan keterkaitan antara
gaya kepemimpinan pemerintahan yang dominan yaitu gaya kepemimpinan demokratis
dan dikombinasikan dengan gaya kepemimpinan laissez faire/bebas   dengan kinerja
pegawai. Hal ini terbukti   bahwa gaya kepemimpinan pemerintahan dominan yang
dijalankan oleh Camat Tambang Kabupaten Kampar, yaitu gaya kepemimpinan
demokratis, yang dikombinasikan dengan gaya kepemimpinan laissez faire/bebas
menunjukkan hubungan yang positif terhadap kinerja pegawai Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar. Dengan demikian, hipotesis yang ditawarkan pada  bab terdahulu
bahwa apabila gaya kepemimpinan pemerintahan dilaksanakan dengan baik,.rnaka kinerja
pegawai akan rneningkat, dapat terbukti dan terjawab.
Kata kunci : Gaya Kepemimpinan, Kepemimpinan Demokrasi, Kinerja Pegawai,

Pelayanan Umum Masyarakat.

Abstract
The district apparatus become top of public service in territory . has various kinds

of service who society needs. and it must managed or finished in district levels. in doing
this task, needs leader be oriented for  finished the problem. in  order that official
performance can be directed  better. good leadership can bring good organization with
public service to society. so, the succes of a leader be avaluated from his productivity and
reachable achievement. be avaluated from skill to manage an organization.

Based on the result of this research shows , there is relation between dominant
government leadership style. that is, democratic leadership style and combinated with free
leadership style with performance of worker. its proven that dominant leadership style of
government that is managed in tambang district, kampar regency. that is democratic
leadership style. combinated with free leadership style shows there is positif relationship
on worker perfomance in  tambang district, Kampar regency. by this way, hypothesis
provided  on previous chapter that when the style of government leadership carried out
better, so worker perfomance increase , can be proven and can be answered .
Keyword : democrative leadership, leadership style, official perfomance, public service to

society.



Pendahuluan
Aparatur Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di daerah. Terdapat

cukup banyak jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat   dan harus diurus atau
diselesaikan di tingkat kecamatan. Urusan KTP misalnya, walaupun di beberapa daerah
sudah dipusatkan  di kabupaten, di banyak daerah lain di seluruh Indonesia masih harus
ditangani oleh aparatur kecamatan. Selain melayani berbagai urusan pelayanan
administratif kependudukan dan perizinan, pemerintah kecamatan juga mengemban tugas
melaksanakan pelayanan dasar sektoral, mulai dari urusan ketertiban dan kemanan,
pendidikan, kesehatan,  pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan upaya-
upaya konkrit mensejahterakan masyarakat.

Dengan beban berat seperti itu, nyatanya aparatur kecamatan tidak mendapat
dukungan yang memadai, baik dari sisi kewenangan, keuangan, SDM, maupun sarana dan
prasarana. Tidak heran bahwa sampai saat ini masih banyak warga masyarakat yang
mengeluhkan rendahnya mutu pelayanan yang dilakukan pemerintah kecamatan.

Dalam menghadapi permasalahan di atas, diperlukan pemimpin yang berorientasi
menyelesaikan problematika agar kinerja pegawai dapat berlangsung secara baik.
Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu membawa organisasi sesuai
dengan asas-asas manajemen modern, sekaligus bersedia memberikan pelayanan publik
kepada masyarakat luas. Karena itu, keberhasilan seorang pemimpin dapat dinilai dari
produktivitas dan prestasi yang dicapainya, dapat dinilai dari kepiawaiannya dalam
memimpin suatu organisasi.

Namun pada tataran pelaksanaannya berdasarkan survey penulis, di Kecamatan
Tambang banyak sekali penduduk yang mengeluhkan masa pembuatan surat-menyurat
tersebut. Misalnya dalam pembuatan KTP penduduk bisa menunggu selesainya pembuatan
itu selama 2 bulan, padahal sesuai ketentuan di atas masa pembuatan KTP hanya memakan
waktu 2 minggu saja. lni menunjukkan bahwasannya dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat setiap pegawai belum memiliki kemampuan dan keahlian yang baik untuk
dapat memuaskan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Jika kemampuan pegawai
itu terus-menerus hanya berada dibawah rata-rata, maka pelayanan yang diharapkan
masyarakat akan sangat sulit untuk direalisasikan. Maka dari  itulah, Camat Tambang
sebagai pelaksanaa kepala administrasi di kecamatan harus senantiasa melakukan tindakan
pengawasan agar kinerja pegawai lebih baik dan pelayanan pun akan kian memuaskan.

Fenomena lainnya yang   terdapat pada   instansi pemerintahan Kantor Camat
Tambang tersebut ialah pekerjaan kantor yang tidak efektif  karena  pegawainya banyak
membuang waktu, misalnya meninggalkan pekerjaan dengan alasan   istirahat atau
melakukan kegiatan diluar tugas dinasnya, sehingga tugas pokok sering diabaikan. Hal ini
terjadi karena kurangnya disiplin pegawai dalam melaksanakan  tugasnya yang berakibat
berkurangnya kinerja pegawai.

Berdasarkan survey di Kantor  Camat Tambang Kabupaten Kampar menunjukan
gejala-gejala yang mengindikasikan    kinerja aparatur Kecamatan Tambang dalam
pelayanan publik adalah sebagai berikut :
1. Masih adanya beberapa pegawai yang dalam hal penyelesaian pemberian pelayanan

terhadap masyarakat masih sering menunda penyelesaiannya.
2. Masih adanya beberapa pegawai yang terlambat masuk kantor pada setiap hari kerja, hal

ini kelihatan dari daftar hadir yang ada.
3. Masih terdapatnya kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan pekerjaannya, misalnya

kesalahan nama dalam pembuatan KTP serta lama pembuatannya yang lama yakni
sekitar 2 bulan.

Berdasarkan gejala-gejala yang disebut di  atas, dapat dikatakan bahwa yang
menjadi inti permasalahan penelitian ini adalah : "Bagaimanakah kepemimpinan Camat



dalam meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan di Kantor Camat Tambang Kabupaten
Kampar?”.

Tujuan Penelitian ini  adalah untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan
Camat terhadap peningkatan kinerja Aparatur Kecamatan di Kantor Camat Tambang
Kabupaten Kampar.

Trimo (1995:18-28) mengungkapkan lima gaya  kepemimpinan berdasarkan dari
berbagai referensi yaitu:

1. Pemimpin Autokratis, yaitu pemimpin yang memiliki wewenang  dari sesuatu
sumber, pengetahuan, kekuatan atau kekuasaaan untuk memberikan
penghargaan ataupun menghukum.

2. Gaya Kepemimpinan Birokratis, yaitu pemimpin yang  memberitahukan para.
anggota (bawahan) apa  dan bagaimana sesuatu itu dilaksanakan. Umumnya
lebih banyak menyangkut  kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, dan aturan-
aturan organisasinya.

3. Gaya Kepemimpinan Diplomatik, yaitu pemimpin yang menggerakkan
bawahannya dengan cara persuasif dan motivasi.

4. Gaya Kepemimpinan Partisipatif, yaitu pemimpin yang menjalankan
kepemimpinan dengan selalu mengajak, secara terbuka, para anggota atau
bawahannya untuk  berpartisipasi atau ambil  bagian, baik secara luas ataupun
dalam batas-batas tertentu, dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan,
dan metoda-metoda operasionalnya.

5. Free Rein  Leader, yaitu gaya kepemimpinan yang seolah-olah melepaskan
semua kendali kepada bawahannya padahal sebenarnya tidak.

Selanjutnya Ki Hajar Dewantoro merumuskan gaya kepemimpinan sebagai berikut:
1. Ing Ngarso sung Tulodo, yang berarti kalau pemimpin itu berada di depan, ia

memberikan teladan;
2. Ing Madyo Mangan Karso, yang berarti bilamana pemimpin berada di tengah, ia

membangkitkan tekad dan semangat;
3. Tut Wuri Handayani, yang berarti bilamana pemimpin itu berada di belakang, ia

berperan sebagai kekuatan pendorong dan penggerak. (Rivai, 2003)
Menurut Sukanto Reksohadiprojo dan Handoko (1995) mengutip tiga gaya

kepemimpinan  dari Ralph White dan Ronald Lipiit bahwa gaya kepemimpinan  ini yang
secara singkat dijelaskan dalam tabel berikut ini :



Tabel Tiga Gaya Kepemimpinan
Otokratis Demokratis Laissce – faire

1. Semua penentuan
kebijaksaan dilakukan
oleh pemimpin.

2. Teknik-teknik dan
langkah-langkah kegiatan
didiktekan oleh utusan
setiap waktu, sehingga
langkah-langkah yang
akan datang selalu tidak
pasti untuk tingkat yang
luas.

3. Pemimpin biasanya
mendikte tugas kerja
bagian dan kerja bersama
setiap anggota.

4. Pemimpin cenderung
menjadi “pribadi” dalam
pujian dan kecernaannya
terhadap kerja setiap
anggota, mengambil jarak
dari partisipasi kelompok
aktif kecuali bila
menunjukkan
keahliannya.

1. Semua kebijaksanaan terjadi pada
kelompok diskusi dan keputusan
diambil dengan dorongan dan
bantuan dari pemimpin.

2. Kegiatan-kegiatan didiskusikan,
langkah-langkah umum untuk
tujuan kelompok dibuat dan bila
dibutuhkan petunjuk teknis,
pemimpin menyarankan dua atau
lebih  alternatif prosedur yang
dapat dipilih.

3.   Para anggota bebas bekerja dengan
siapa saja yang mereka pilih dan
pembagian tugas ditentukan oleh
kelompok.

4. Pemimpin adalah obyektif atau
“fact-minded” dalam pujian dan
kecamannya, dan mencoba
menjadi seorang anggota
kelompok biasa dalam jiwa dan
semangat tanpa melakukan
banyak pekerjaan.

1. Kebebasan penuh bagi
keputusan kelompok atau
individu, dengan partisipasi
minimal dari pemimpin.

2. Bahan-bahan yang
bermacam-macam
disediakan oleh pemimpin
yang membuat orang selalu
siap bila dia akan
memberikan informasi pada
saat ditanya. Dia tidak
mengambil bagian dalam
diskusi kerja.

3. Sama sekali tidak ada
partisipasi dari pemimpin
penentuan tuhas

4. Kadang-kadang memberi
komentar spontan terhadap
kegiatan anggota atau
pertanyaan dan tidak
bermaksud menilai atau
mengatur suatu kejadian.

Sumber : Sukanto Reksohadiprojo dan Handoko (1995).
Menurut Palmer dalam Mahsun (2006) terdapat beberapa jenis indikator kinerja

Pemerintah Daerah antara lain :
1. Indikator biaya (misalnya biaya total, biaya unit)
2. Indikator produktivitas (misalnya jumlah pekerjaan yang mampu dikerjakan

pegawai dalam jangka waktu tertentu)
3. Tingkat penggunaan (misalnya sejauhmana layanan yang tersedia digunakan)
4. Target waktu (misalnya waktu rata-rata yang digunakan untuk menyelesaikan

satu unit pekerjaan)
5. Volume pelayanan (misalnya perkiraan atas tingkat volume pekerjaan yang

harus diselesaikan pegawai)
6. Kebutuhan pelanggan (jumlah perkiraan atas tingkat volume pekerjaan yang

harus diselesaikan pegawai)
7. Indikator kualitas pelayanan
8. Indikator kepuasan pelanggan
9. Indikator pencapaian tujuan.

Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Kantor Camat
Tambang Kabupaten Kampar.
2. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai yang
berada pada Kantor Camat Tambang. Untuk Camat sebagai informan kunci. Dalam



penelitian ini Aparatur Kecamatan Tambang Kabupaten   Kampar digunakan sebagai
metode sensus. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi sampel tersebut berikut ini akan
disajikan dalam bentuk tabel I.2 berikut ini :
Tabel I.2. Jumlah Responden Penelitian

No Sub Populasi Populasi Sampel %
1 Sekcam 1 1 100
2 Kepala Sub bagian 3 3 100
3 Kepala Seksi 5 5 100
4 Pegawai 16 16 100
5 Satuan Polisi Pamong Praja 5 5 100
6 Kelompok Jabatan Fungsiona1 5 5 100

Jumlah 35 35 -
Sumber: Kantor Camat Tambang Tahun 2012.

Data yang penulis peroleh baik data primer maupun sekunder, selanjutnya diolah
dengan menggunakan tehnik deskriptif kualitatif.   Data yang telah berhasil dikumpulkan
selanjutnya dikelompokkan menurut jenis dan  kegunaannya masing-masing, kemudian
data tersebut diolah dalam bentuk tabel-tabel dan dianalisis disajikan dengan uraian-uraian
yang menggambarkan gaya  kepemimpinan Camat dan  kinerja aparatur kecamatan di
Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar.

Hasil Penelitian
1.   Gaya kepemimpinan pemerintahan yang dijalankan oleh Camat Tambang Kabupaten

Kampar berdasarkan hasil penelitian adalah "gaya kepemimpinan demokratis yang
dikombinasikan dengan gaya kepemimpinan laissez faire/bebas". Artinya bahwa
camat dalam menjalankan kepemimpinannya cenderung menggunakan pendekatan
pengambilan keputusan yang bersifat kooperatif terhadap pegawainya. Pendekatan ini
diwujudkan dalam perilaku pimpinan yang   selalu memberikan dorongan dan
melibatkan   pegawai dalam pengambilan keputusan, memberikan saran terhadap
alternatif prosedur kegiatan yang akan dilaksanakan, dan menyerahkan pembagian
pekerjaan kepada kelompok atau tim yang telah ditunjuk serta selalu bersifat objektif
dalam memberikan penilaian terhadap pegawai. Di   sisi lain, pimpinan juga
memberikan kebebasan kepada kelompok/bawahan  tetapi dalam hal-hal tertentu dan
bersifat situasional.

2. Kinerja pegawai merupakan prestasi yang dicapai oleh pegawai pada  kurun waktu
tertentu dan dinilai oleh  setiap pimpinan unit kerjanya. Dari hasil penelitian yang
dilakukan, menunjukkan bahwa kinerja pegawai Kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar tergolong "baik". Artinya bahwa pegawai Kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar dalam menjalankan  tugas pokok dan fungsi serta menterjernahkan visi dan
misi yang tertuang dalam Rentra Kabupaten Kampar, telah menunjukkan kinerja yang
sudah baik. Hal ini terbukti dari kualitas kerja, kuantitas kerja, kreatifitas kerja dan
kemandirian serta rasa tanggungjawab yang diberikan dalam menyelesaikan berbagai
tugas yang telah diberikan.

3. Analisis deskriptif dilakukan terhadap keterkaitan antara gaya kepemimpinan
pemerintahan yang dominan dengan kinerja pegawai, berdasarkan data analisis
menunjukkan bahwa terdapat hubungan keterkaitan antara gaya kepemimpinan
pemerintahan yang dominan yaitu gaya kepemimpinan demokratis dan
dikombinasikan dengan gaya   kepemimpinan laissez faire/bebas dengan kinerja



pegawai. Hal ini terbukti bahwa gaya kepemimpinan pemerintahan dominan yang
dijalankan oleh Camat Tambang Kabupaten Kampar, yaitu gaya kepemimpinan
demokratis, yang dikombinasikan dengan gaya kepemimpinan laissez faire/bebas
menunjukkan  hubungan yang positif terhadap kinerja pegawai Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar. Dengan demikian, hipotesis yang ditawarkan pada bab terdahulu
bahwa apabila gaya kepemimpinan pemerintahan dilaksanakan dengan baik,.rnaka
kinerja pegawai akan rneningkat, dapat terbukti dan terjawab.

Bertolak dari kesimpulan basil penelitian di atas, berikut ini direkomendasikan
beberapa saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi para pimpinan dalarn upaya
meningkatkan kinerja pegawai khususnya kinerja pegawai pada Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar, sebagai berikut :
1.   Bahwa antara variabel gaya kepemimpinan pemerintahan dengan variabel kinerja

pegawai terdapat hubungan yang  positif. Namun karena nilai skornya berada pada
kategori baik tetapi tidak mutlak, maka agar kinerja pegawai dapat lebih ditingkatkan
sebaiknya Camat Tambang lebih mengoptimalkan kepemimpinannya dengan
menjalankan gaya kepemimpinan demokratis dan mempergunakan gaya kepemimpinan
yang dapat diterima oleh pegawai serta sesuai dengan situasi dan kondisi Kerja.

2. Dengan kondisi pegawai yang   masih terbatas dalam kualitas, sebaiknya perlu
dioptimalkan peningkatan kinerja pegawai yang  ada saat ini secara intensif dan
kontinyu melalui pembinaan yang tepat dengan memperhatikan kesejahteraan pegawai.
Dengan bekerja ekstra keras, maka banyak hal yang bisa dibuat dan dapat diraih.

Berdasarkan hasil  penelitian menunjukan. terdapat hubungan keterkaitan antara
gaya kepemimpinan pemerintahan yang dominan yaitu gaya kepemimpinan demokratis
dan dikombinasikan dengan gaya kepemimpinan laissez faire/bebas   dengan kinerja
pegawai. Hal ini terbukti   bahwa gaya kepemimpinan pemerintahan dominan yang
dijalankan oleh Camat Tambang Kabupaten Kampar, yaitu gaya kepemimpinan
demokratis, yang dikombinasikan dengan gaya kepemimpinan laissez faire/bebas
menunjukkan hubungan yang positif terhadap kinerja pegawai Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar. Dengan demikian, hipotesis yang ditawarkan pada  bab terdahulu
bahwa apabila gaya kepemimpinan pemerintahan dilaksanakan dengan baik,.rnaka kinerja
pegawai akan rneningkat, dapat terbukti dan terjawab.
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