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Abstrak  

Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang Gaya Kepemimpinan 

Camat Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai pada Kantor Kecamatan 

Samarinda Seberang Kota Samarinda, agar dalam Memotivasi Kerja pegawai 

berjalan dengan baik.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian 

ini di Kantor Camat Samarinda Seberang. Pengumpulan data dengan penelitian 

kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber pada 

penelitian ini sebanyak 16 (Enam Belas) orang yang terdiri dari Camat, 5 orang 

Kepala Seksi (Kasi), 3 orang kepala subbagian (Kasubbag), 7 orang staf. 

Hasil yang di peroleh dari penelitian ini yaitu bahwa Camat Samarinda 

Seberang dalam Kepemimpinannya mengunakan gaya kepemimpinan demokratis, 

karena itu yang sudah dilakukan selama menjabat sebagai Camat dan hasilnya 

pun sudah terbukti jelas, bukan hanya saya saja yang menggatakan gaya 

kepemimpinannya demokratis, tetapi pegawai juga. Gaya kepemimpinan yang 

dilakukan camat dalam meningkatkan Motivasi Pegawai di Kantor Camat 

Samarinda Seberang berdasarkan 3 gaya kepemimpinan, yaitu  dengan gaya 

kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan 

laissez faire. Namun berdasarkan dari pengamatan serta dengan adanya 

pendapat dari pegawai, sudah terlaksana dengan baik cara memimpin dan 

memotivasi tersebut, sehingga kinerja pegawai sudah berjalan dengan baik. 

Kesimpulan dari Penelitian ini adalah bahwa kepemimpinan Camat 

Samarinda Seberang tidak menggunakan gaya kepemimpinan otoriter dan gaya 

kepemimpinan laissez faire, melainkan menerapkan gaya kepemimpinan 

demokratis hal ini diihat dari sikap dan cara Camat dalam memimpin 

bawahannya di Kantor Camat Samarinda Seberang Kota Samarinda.  

 

Kata Kunci: gaya kepemimpinan camat, motivasi kerja pegawai. 
 

Pendahuluan  

Kepemimpinan di Indonesia merupakan suatu proses perubahan yang 

berlangsung secara terus menerus, bertahap dan berkesinambungan dalam 

mencapai suatu keadaan yang lebih baik dimasa yang akan datang sebagaimana 
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yang telah dicita-citakan dan yang termuat di dalam pembukaan UUD 1945 alinea 

ke IV, bahwa tujuan pembangunan adalah melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  

Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki prilaku yang berbeda dalam 

memimpin para pengikutnya, perilaku para pemimpin itu disebut dengan 

Kepemimpinan. Kepemimpinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan 

motivasi, karena keberhasilan seseorang pemimpin dalam menggerakan orang 

lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung pada 

kewibawaaan, dan juga pemimpin itu di dalam menciptakan motivasi didalam diri 

setiap orang bawahan, kolega maupun atasan pemimpin itu sendiri. Peranan 

kepemimpinan dalam menciptakan komunikasi yang harmonis serta memberikan 

pembinaan pegawai, akan berpengaruh kepada semangat kerja pegawai.  

 Camat sebagai pemimpin organisasi pemerintah kecamatan, memegang 

peranan yang penting terhadap maju mundurnya suatu kecamatan. Dalam hal ini 

camat harus benar-benar menggerakkan dan mengarahkan pegawainya, sehingga 

nantinya tidak menimbulkan hambatan dalam proses penyelenggaraan pemerintah 

dan di Kecamatan. Sebagai pimpinan yang tertinggi di kecamatan, camat 

mempunyai kewajiban dan wewenang untuk menggerakkan dan memberikan 

arahan kepada bawahannya agar dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap 

masyarakat, yaitu salah satunya dengan cara meningkatkan disiplin kerja pegawai 

agar dalam pelaksanaan tugasnya mereka melakukannya dengan ikhlas, rela dan 

bersemangat serta mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugasnya serta 

berdayaguna dan berhasilguna untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan 

bersama. Dalam kepemimpinan, ada hubungan antara pemimpin dan bawahan 

terutama bawahan yang dikenakan dalam proses memimpin, potensinya dapat 

efektif apabila termotivasi ke arah pencapaian tujuan. Karena itu, berkaitan 

dengan motivasi ini, dapat dikatakan bahwa kepemimpinan dengan berbagai 

gayanya penting dalam rangka memotivasi bawahan untuk bersama-sama dalam 

pencapaian tujuan. Pemimpin dengan berbagai kewenangannya mempunyai 

tujuan memotivasi bawahannya.  

 

Kerangka Dasar Teori  

1. Kepemimpinan 

1.1. Pengertian Pemimpin 

Menurut Kartini Kartono yang di kutip oleh Harbani Pasolong (2008:109) 

Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superrioritas tertentu, sehingga 

dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakan orang lain 

melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu. 

Menurut Harbani Pasalong (2008:110) Pemimpin adalah orang yang 

mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam rangka 

pencapaian tujuan tertentu. Pemimpin adalah orang yang paling berorientasi hasil 
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didunia kepastian dengan hasil ini hanya positif kalau seseorang mengetahui apa 

yang diinginkannya (Bisnis, dalam Harbani Pasalong, 2008:109).  

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pemimpin adalah kemampuan yang dimiliki seseorang pemimpin untuk 

mempengaruhi orang lain atau bawahannya untuk mencapai suatu tujuan yang 

ingin dicapai. 

Menurut Hasibuan (2005:43) Pemimpin adalah seseorang dengan 

wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan 

sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. 

 

1.2.  Pengertian Kepemimpinan 

Menurut Salam (2002:90) Pemimpin itu adalah orang yang memiliki satu 

atau beberapa kelebihan sebagai predisposisi (bakat yang di bawa sejak lahir) dan 

merupakan kebutuhan dari satu situasi atau zaman sehingga orang itu mempunyai 

kekuatan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahannya. 

Penulis menyimpulkan bahwa, definisi-definisi yang dikemukakan diatas 

mengarahkan perhatian kepada pentingnya struktur kelompok dan proses 

kelompok dalam pembahasan mengenai kepemimpinan. 

Ordway Tead dalam Syafi’ie (2003:2) : Leadership as a combination of traits 

which enables on individual to induce other to    accomplish a given task, 

(maksudnya kepemimpinan sebagai perpaduan perangai yang memungkinkan 

seseorang mampu mendorong pihak lain menyelesaikan tugasnya). 

Ndraha (2003:216) Mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan 

seseorang (suatu pihak) untuk mempengaruhi orang lain melalui dirinya sendiri 

dengan cara tertentu sehingga (agar) perilaku orang lain itu berubah atau tetap, 

menjadi integratif. 

Siagian (2003:62) mengemukakan bahwa  kepemimpinan adalah 

kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain (para bawahannya) 

sedemikian rupa sehingga orang lain itu melakukan kehendak pemimpin 

meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak di senanginya. 

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas bahwa kepemimpinan 

bukan sekedar sebuah posisi istimewa dan selalu berada dibarisan depan dalam 

sebuah kelompok tetapi juga sebuah keunggulan individual atau kolektif dalam 

pengontrolan gejala-gejala sosial selain itu juga kepemimpinan adalah upaya 

untuk mempengaruhi bawahan apakah itu nantinya bersifat poitif ataupun negatif. 

 

1.3. Fungsi dan Peran Kepemimpinan 

Menurut Salam (2002:99) adapun fungsi kepemimpinan itu adalah: 

a. Memandu, menuntun, dan membimbing pegawai melakukan aktivitas 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

b. Membangunkan motivasi kerja para pegawai sehingga para pegawai itu 

mencurahkan segala sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. 
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c. Mengemudikan organisasi. 

d. Membangun jaringan komunikasi. 

e. Memberikan supervise/kontrol yang efisien. 

f. Membawa pengikutnya mencapai sasaran sesuai jadwal waktu dan    

rencana yang telah ditentukan. 

Menurut Rivai(2006:53) 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 di dalam dan bukan di luar situasi itu. 

 

1.4. Karakteristik Kepemimpinan  
Karakteristik kepemimpinan yang efektif menurut salam (2002:95) timbul 

karena di dorong oleh : 

1. Motivasi dan bakat seseorang yang menimbulkan kepemimpinan seperti : 

a. Penuh inisiatif, energik, dan ambisi. 

b. Tekanan dan proaktif dalam mengejar sasaran. 

c. Mempunyai keinginan memimpin tetapi tidak mengharapkan kekuasaan. 

d. Jujur, memiliki integritas tinggi, dan dapat dipercaya. 

e. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam memikul tanggung jawab. 

f. Sering kali lebih kreatif. 

g. Bisa fleksibel.  

2. Memiliki pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang menimbulkan 

kepemimpinan, seperti: 

a. Memiliki pengetahuan yang luas baik intern organisasi maupun ekstern 

organisasi 

b. Memiliki keahlian dalam hubungan antara manusia, membangun jaringan    

komunikasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan, menetapkan 

sasaran. 

c. Memiliki kemampuan kongnitif terutama kemampuan mengelolah 

informasi serta memadukan dan menarik kesimpulan yang logis. 

3.  Memiliki visi yang jelas karena visi merupakan komponen vital yang menjadi 

daya dorong bagi pimpinan dalam hal : 

a. Menetapkan apa yang harus dikerjakan agar visi dapat terwujud. 

b. Mengaartikulasikan visi tersebut dengan ringkas. 

c. Memformulasikan visi strategis. 

d. Mengembangkan komitmen diantara pengikut dengan cara yang jelas. 

e. Mengimplementasikan visi serta berusaha merealisasikannya. 

Ordway Tead dan George R. Terry (dalam salam 2002:96), 

mengungkapkan sejumlah karakteristik kepemimpinan yang harus di miliki oleh 

pemimpin suatu organisasi. 
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1.5. Teori Kepemimpinan 

Menurut syafi’ie (2003:15), ada beberapa teori kepemimpinan dalam 

pemerintahan yaitu: 

 1. Teori Otokratis  

 Teori otokratis dalam kepemimpinan pemerintahan adalah teori bagaimana 

seorang pimpinan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya berkerja tanpa 

menerima saran dari bawahan, perintah diberikan dalam satu arah saja 

artinya bawahan tidak di perkenankan membantah, mengeritik, bahkan 

bertanya.  

2. Teori Sifat  

Teori sifat dalam kepemimpinan pemerintahan adalah teori yang 

mengatakan bahwa kepemimpinan tercipta dari seseorang berdasarkan sifat-

sifat yang dimiliki seseorang tersebut, berarti yang bersangkutan sudah 

sejak lahir memiliki cirri-ciri untuk menjadi seorang pemimpin. 

3. Teori Manusiawi 

 Teori manusiawi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah teori yang 

pemimpinnya benar-benar merasakan bawahannya (baik rakyat maupun 

staf) sebagai manusia yang dapat dimotivasi kebutuhannya sehingga 

menimbulkan kepuasan kerja, untuk itu teori ini berkaitan dengan teori 

motivasi. 

4. Teori Perilaku Pribadi  

Teori pribadi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah teori di mana 

pemimpin melakukan pendekatan pada bawahan melalui cara-cara non 

formal yang tidak resmi, dengan begitu perintah dilakukan secara lisan dan 

bukan tertulis. Jadi kalau teori otokritas dinilai cukup efektif hasilnya maka 

teori perilaku pribadi cukup efesien dalam tenaga dan biaya. 

 

1.6.  Gaya Kepemimpinan 

Menurut Ndraha (2003:221), gaya kepemimpinan dapat juga disebut gaya 

kekepalaan. Gaya kepemimpinan merupakan kombinasi antara variasi nilai 

kepemimpinan dengan variasi nilai kekepalaan. 

       1. Gaya kepemimpinan otoriter 

a. Semua determinasi dan kebijaksanaan dilakukan pimpinan. 

b. Teknik dan langkah aktivitas di tentukan oleh pimpinan sehingga   

selanjutnya senantiasa tidak pasti. 

c. Pimpinan mendikte tugas pekerjaan. 

d. Penghargaan atau pujian cendrung pribadi 

    2. Gaya kepemimpinan demokratis 

a. Semua policy merupakan bahan pembahasan kelompok dan 

keputusan kelompok dirangsang atau dibantu oleh pimpinan. 

b. Perspektif aktivitas dicapai selama diskusi berlangsung dilukiskan 

langkah umum ke arah tujuan pokok. Bila di perlukan advice teknik 
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maka pimpinan menyarankan lebih dari satu alternatif yang dapat di 

pilih. 

c. Para anggota bebas untuk berkerja dengan siapa yang dikehendaki, 

pembagia tugas diserahkan kepada kelompok. 

d. Pimpinan bersifat obyektif dalam penghargaan dan sanksi. 

    3. Gaya Kepemimpinan laize faire 

a. Kebebasan lengkap untuk kelompok atau individu dalam mengambil 

keputusan, dan meminimumkan partisipasi pemimpin. 

b. Macam-macam bahan disediakan oleh pimpinan yang dengan jelas 

pimpinan menyatakan bahwa dia akan menyediakan keterangan bila 

ada permintaan, dia tidak ambil bagian dalam diskusi . 

c. Pimpinan tidak berpartisipasi sama sekali. 

d. penilaian diserahkan pada anggota, pimpinan tidak terlibat. 

Rivai mengatakan kepemimpinan dalam suatu organisasi memiliki 

pendekatan salah satunya dengan pendekatan situasional, dalam menerapkan 

kepemimpinan situasional, manajer/pemimpin harus didasarkan pada hasil 

analisis terhadap situasi yang dihadapi pada suatu saat tertentu dan 

mengidentifikasi anggota atau anak buah yang dipimpinnya (2006:70-73). 

 

2. Tugas dan Fungsi Camat 

Dalam peraturan Walikota No 025 Tahun 2008 tentang kedudukan, Tugas 

Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja kecamatan yang ada di 

Samarinda. Camat yang merupakan unsur pimpinan kewilayahan dalam wilayah 

Kota Samarinda mempunyai tugas sebagai pemimpin dan kordinasi 

penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja Kecamatan melakukan pembinaan, 

bimbingan, pengawasan pengendalian dan evaluasi serta mengkoordinasikan 

kegiatan penyusunan dan perumusan perencanaan kecamatan meliputi kegiatan 

pengadministrasian umum, tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, 

ketentraman dan ketertiban, ekonomi dan pembangunan serta kesejahteraan 

rakyat berdasarkan ruang lingkup tugas tanggung jawab dan kewenangan serta 

sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Kepala Daerah, dalam 

melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi: 

 1. Pengkoordinasikan terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh 

perangkat Pemerintah Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan 

administrasi yang terpadu 

 2. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan 

perlindungan masyarakat 

 3. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat 

 4. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakyat 

 5. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan Kelurahan  

 6. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta memberikan 

pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah 

Kecamatan 
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 7. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah 

Kecamatan  

 8. Pelayanan perijinan yang dilimpahkan kepada daerah 

 9. pembinaan tugas operasional unit pelaksanaan Teknis Dinas/Badan kota 

Samarinda yang berada di wilayah Kecamatan. 

Dalam peraturan Pemerintahan No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai 

dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan 

dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

3. Motivasi Kerja 

Menurut Gibson dalam Suharto dan Budi Cahyono (2005) teori motivasi 

terdiri dari 2 teori, yaitu: 

 1. Content Theories atau teori kepuasan yang memusatkan perhatian pada 

faktor-faktor dalam diri yang menguatkan, mengarahkan, mendukung dan 

menghentikan prilaku. Seperti teori kebutuhan yang disampaikan oleh 

banyak ahli. 

 2. Process Theory atau teori proses yaitu menguraikan dan menganalisis 

bagai mana perilaku itu dikuatkan, diarahkan, didukung, dan di hentikan. 

Kedua kategori tersebut mempunyai pegaruh penting bagi para manajer 

untuk memotivasi karyawan. Seperti teori penguatan, teori pengharapan, 

teori keadilan, dan teori penetapan tujuan. 

Menurut American Encylopedia juga (dalam Hasibuan 2001:143) 

mengatakan bahwa motivasi adalah kecendrungan suatu sifat yang merupakan 

pokok pertentangan dalam diri seseorang yang membangkitkan topangan dan 

tindak tanduknya dan pengertian motivasi yang lain menurut Marle J Maskowis 

yaitu motivasi secara umum didefinisikan sebagai inisiasi dan pengarahan tingkah 

laku dan pelajaran. 

Selanjutnya pengertian motivasi adalah “Suatu proses untuk mencoba 

mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang kita inginkan atau dengan 

kata lain adalah dorongan dari luar terhadap seseorang agar mau melaksanakan 

sesuatu”. (Cahyono, 2002:290). Kemudian pengertian motivasi adalah “suatu 

tenaga atau faktor yang terdapat didalam diri manusia yang menimbulkan, 

mengarahkan dan mengorganisasikan tingkah laku”. (Tohardi, 2002:334). 

Menurt Terry dalam Hasibuan (2005:145), motivasi adalah keinginan yang 

terdapat pada diri seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan 

tindakan-tindakan. Hasibuan (2005:95) memberikan definisi motivasi sebagai 

pengerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau 
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bekerjasama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk 

mencapai kepuasan. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu metode 

penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran 

Menyeluruh terhadap obyek penelitian yang akan diteliti. Menurut Hadari 

Nawawi (2005:63), metode deskriptif  Kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan 

keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, lembaga masyarakat dan lain – 

lain pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana 

adanya. 

Metode penelitian deskriptif Kualitatif ini digunakan untuk memecahkan 

atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. 

Penelitian ini ditempuh dengan menggunakan langkah-;angkah pengumpulan 

data, klasifikasi, pengolahan / analisis data, membuat kesimpulan dan laporan. 

(Soekidjo Notoatmojo 2005 : 138) 

 

Hasil Penelitian  

1. Gaya Kepemimpinan Otoriter 

Kepemimpinan otoriter adalah suatu kepemimpinan dimana seseorang 

pemimpin bertindak sebagai diktator, pemimpin adalah penguasa, semua kendali 

ada ditangan pemimpin. Seorang diktator jelas tidak menyukai adanya meeting, 

rapat apalagi musyawarah karena bagi seorang diktator tidak menghendaki 

adanya perbedaan dan pastinya suka dengan memaksakan kehendaknya. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasi Pemerintahan bapak 

Muhammad Iqbal, S.STP adalah sebagai berikut : 

“Dari apa yang yang saya rasakan bahwa menurut saya kepemimpinan 

camat yang ada disini tidak menggunakan kepemimpinan otoriter, karena 

camat di Samarinda Seberang selama ini orang selalu terbuka dengan 

bawahan maupun dengan masyarakat yang datang melakukan urusan di 

Kantor kecamatan, dan dalam memimpin camat tidak pernah memaksa 

namun hanya bersifat tegas dalam memimpin agar bawahannya dapat 

melakukan tugas dengan baik, dalam melaksanakan tugas sebagai seorang 

camat, camat disini tidak pernah mengambil keputusan sendiri dia jika ada 

sesuatu yang harus diputuskan selalu mendiskusikan hal tersebut kepada 

pegawai yang ada disini, dan menurut saya liku kepemimpinan otoriter di 

terapkan di kecamatan akan membuat ketidaknyamanan bagi 

bawahannya”. (Wawancara pada hari senin 21 Maret 2016) 

 Hal senada juga diungkapkan oleh Kasi Pelayanan Umum kantor 

Kecamatan Samarinda Seberang, Iskandar, S.Sos, yang mengatakan bahwa : 

 “Menurut saya kepemimpinan bapak Camat dalam memimpin beliau 

selama ini selalu bersifat terbuka dan sering melakukan sosialisasi dengan 
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pegawai disini, dan beliau tidak pernah memaksa dalam melaksanakan 

tugas dan beliau selalu mengarahkan pegawai ditempat ini, dan dalam 

mengambil keputusan beliau tentunya memberikan kewenangan kepada 

yang memiliki tugas dan fungsi tersebut. Menurut saya kepemimpinan 

oteriter tidak cocok untuk diterapkan, mengingat negara kita menganut 

sistem demokratis dan terbuka terhadap pegawai atau masyarakat yang 

ada”. (Wawancara Hari Senin 21 Maret 2016). 

 Berdasarkan observasi peneliti dilapangan gaya kepemimpinan Camat 

yang ada di Kecamatan Samarinda Seberang tidak memakai gaya kepemimpinan 

otoriter karena peneliti melihat Camat tersebut selalu terbuka dengan 

bawahannya. 

 

2. Gaya Kepemimpinan Demokratis 

  Gaya kepemimpinan demokratis adalah kemampuan memepengaruhi orang 

lain agar mau bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan 

cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukam bersama antara pimpinan 

dan bawahan. Dengan demikian segala sesuatu yang diperintahkan oleh atasan 

harus dilaksanakan oleh bawahan. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Anang Fuad selaku staff kantor 

kecamatan yang ada, adalah sebagai berikut : 

“Beliau menggunakan gaya kepemimpinan demokratis, dan yang beliau 

lakukan dalam berkoordinasi adalah menetapkan sebuah tujuan yang ingin 

dicapai sebagai sebuah topik yang akan dilakukan dalam rapat untuk 

mendapat hasil keputusan yang tepat dan selalu mementingkan tugas dan 

tanggung jawab bawahannya untuk kepentingan masyarakat bersama. 

Dalam memotivasi pegawai beliau melihat sejauh mana pegawainya 

berhasil meraih kemajuan dan prestasi dengan standar yang ditetapkan”. 

(Wawancara Hari Selasa 22 Maret 2016). 

 Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Asmi, S.Sos, 

selaku staf kecamatan, menurut beliau adalah sebagai berikut :  

“Ya beliau menggunakan gaya kepemimpinan demokratis menurut saya, 

dalam hal berkoordinasi beliau mengelompokan atau mengumpulkan 

sebuah tujuan yang ingin dicapai  dan merencana apa yang akan mereka 

kembangkan secara terus dan berkelanjutan yang bermanfaat. Dan yang 

mendasar bagi camat dalam menerapkan gaya ini karena beliau selalu 

bekerja sama dan mengatur kegiatan yang direncanakan sesuai dengan 

keputusan bersama, dan cara yang yang dilakukan camat dalam 

memberikan motivasi kepada pegawai yang ada adalahmemberikan 

dorongan  kepada pegawainya agar dapat bekerja lebih baik lagi untuk 

hasil yang efisien dan efektif”. (Wawancara Hari Selasa 22 Maret 2016). 

 Menurut Rivai(2004:122) Merupakan kepemimpinan yang berorientasi 

pada tugas atau pekarjaan. Menggunakan kekuasaan  posisi dan kekuatan dalam 

memimpin. Pemimpin menentukan semua tujuan yang akan dicapai dalam 
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pengambilan keputusan. Informasi yang diberikan hanya pada kepentiungan 

tugas. Motivasi dengan  reward   dan punishment. 

 Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa 

kepemimpinan Camat dalam menggunakan gaya kepemimpinan demokratis sudah 

berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil wawancara diatas 

dimana pimpinan selalu memberikan arahan ataupun perintah dengan cara yang 

bisa diikuti oleh bawahannya karena melihat kepemimpinan Camat Samarinda 

Seberang sebelum Pimpinan memberikan arahan dia sudah lebih dahulu 

memberikan contoh yang terbaik bagi bawahannya agar bawahannya bisa 

mengikuti contoh yang sudah dilaksanakan oleh Camat Samarinda Seberang. 

 

3. Gaya Kepemimpinan Laissez Faire 

Gaya kepemimpan laissez faire menghendaki semua komponen pelaku 

pendidikan menjalankan tugasnya dengan bebas. Oleh karena itu tipe 

kepemimpinan bebas merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain agar 

bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah yang ditetapkan dengan 

cara berbagai kegiatan diserahkan pada bawahan. 

 Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Saiful, selaku staf yang 

ada di kecamatan menyatakan bahwa : 

 “Menurut saya camat dalam menjalankan kepemimpinannya selalu 

memberikan arahan sebagaimana mestinyadan bukan kebebasan dalam 

pelaksanaan kegiatan. Dan juga dalam kegiatan yang dilakukan 

dikecamatan tentunya beliau selalu ikut berbartisipasi, dan menurut saya 

jika seorang camat tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagai seorang 

camat itu akan sesuai dengan SOP yang berdampak buruk bagi 

pegawainya, dan untuk pelimpahan tugas dan fungsi dari beliau secara 

langsung saya belum melihat, hanya saja ketika beliau berhalangan tidak 

dapat masuk kantor beliau memberikan kewenangan kepada sekcam atau 

kasi yang ada di kecamatan sini”. (Wawancara Hari Rabu 23 Maret 2016). 

 Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Ahmad Dori selaku staf 

kecamatan, Menurut beliau yaitu sebagai berikut : 

 “Menurut saya tidak, karena camat tidak memberikan kebebasan kepada 

bawahannya, pegawai itu sudah memiliki tugas dan fungsi masing-masing 

yang sesuai dengan SOP dan camat hanya memiliki tugas sebagai seorang 

yang memimpin. Dan dalam kepemimpinan beliau pasnya akan selalu ikut 

kegiatan yang ada di kecamatan. Dan apabila camat tidak melaksanakan 

tugasnya itu akan berdampak buruk bagi pegawainya karena camat 

merupakan seorang pemimpin yang ada diwilayah kecamatan. Dan untuk 

pelimpahan wewenang yang dilakukan camat saya belum melihat secara 

langsung karena biasanya pelimpahan langsung pada sekcam”. 

(Wawancara Hari Rabu 23 Maret 2016). 
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 Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Supriady, selaku staf 

kecamatan, menurut beliau adalah sebagai berikut : 

 “Saya rasa beliautidak menggunakan gaya kepemimpinan. Dan pastinya 

seorang akan selalu ikut serta dalam kegiatan yang tentunya berkaitan 

dengan kecamatan. Dalam pelaksanaan tugas camat tentunya harus 

melakukan tupoksinya dan jika tidak akan dapat mempengaruhi tujuan 

yang ingin dicpakan oleh organisasinya, dan untuk pelimpahan tugas tidak 

sering dilakukan kecuali beliau sedang berhalangan atau sedang 

melaksana dinas luar” (Wawancara Hari Rabu 23 Maret 2016). 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Camat 

Samarinda Seberang tidak menggunakan gaya kepemimpinan laissez faire, karena 

dalam kepemimpinannya Camat Samarinda Seberang langsung memberikan 

arahan atau perintah yang harus dilaksanakan oleh bawahannya. 

 

Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan penulis pada bab 

sebelumnya berkaitan dengan fokus penelitian tentang Gaya Kepemimpinan 

Camat dalam Meninggkatkan Motivasi Kerja Pegawai pada Kantor Kecamatan 

Samarinda Seberang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

 1. Dapat diketahui bahwa dalam kepemimpinan Camat Samarinda 

Seberang tidak memakai gaya kepemimpinan otoriter karena dalam 

kepemimpinannya Camat selalu terbuka dan selalu mengayomi 

bawahan dan memberikan arahan atau motivasi kepada pegawai yang 

ada di Kecamatan Samarinda Seberang. 

 2.  Gaya kepemimpinan Demokratis dapat dikatakan bahwa 

kepemimpinan Camat dalam menggunakan gaya kepemimpinan 

demokratis sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dari 

diatas dimana pimpinan selalu memberikan arahan ataupun perintah 

dengan cara yang bisa diikuti oleh bawahannya karena melihat 

kepemimpinan Camat Samarinda Seberang sebelum Pimpinan 

memberikan arahan dia sudah lebih dahulu memberikan contoh yang 

terbaik bagi bawahannya agar bawahannya bisa mengikuti contoh 

yang sudah dilaksanakan oleh Camat Samarinda Seberang. 

 3.    Gaya Kepemimpinan laissez faire dapat disimpulkan bahwa Camat 

Samarinda Seberang tidak menggunakan gaya kepemimpinan laissez 

faire, karena dalam kepemimpinannya Camat Samarinda Seberang 

langsung memberikan arahan atau perintah yang harus dilaksanakan 

oleh bawahannya. 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan, peneliti 

menemukan beberapa permasalahan dilapangan yang dapat diajukan sebagai 

sebuah rekomendasi diantaranya sebagai berikut : 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 4, Nomor 3,  2016: 391 - 403 

 

 

402 

 1. Oleh karena melihat pegawai yang ada di Kecamatan Samarinda 

Seberang ada sebagian oknum dalam hal kedisplinan masih kurang, 

mestinya Camat Samarinda Seberang lebih tegas lagi atau lebih 

menekankan hal kedisplinan kepada bawahannya. 

 2.    Camat harus mempertahankan prestasi ataupun pencapaian kerja yang 

sudah dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan 

Samarinda Seberang agar bawahannya merasa puas terhadap kinerja 

Camat Samarinda Seberang. 

 3.    Kreatifitas yang baik pada Kantor Kecamatan Samarinda Seberang 

harus ditingkatkan oleh pegawai Kecamatan, dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat bisa mengerti dan 

memahami apa yang dilakukan oleh pegawai kecamatan dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Samarinda 

Seberang.   
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