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Abstrak 

        Penelitian ini meneliti tentang karakter Lurah kelurahan Sangasanga 

Dalam, dalam mewujudkan Good Governanace, dengan rumusan masalah 

bagaimana Karakter pemimpin dalam Mewujudkan Good Governance Di 

Kelurahan Sangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai 

Kartanegara ,dan apa saja Faktor pendukung dan factor penghambat 

pemimpin dalam mewujudkan Good Governance. Tujuan Penelitian Penulisan 

Skripsi mendeskripsikan dan menganalisis Karakter pemimpin Dalam 

mewujudkan Good Governance Di Kantor Kelurahan Sangasanga Dalam 

Kecamatan Sangasanga. 

      Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dimana 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan 

dokumentasi sehingga Lebih mampu menggali karakter pemimpin di 

kelurahan. Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Sangasanga Dalam 

kecamatan Sangasanga Kabupaten kutai Kartanegara dan objek penelitian ini 

di ambil dari pegawai yang bertugas Dikantor Kelurahan Sangasanga Dalam 

dan juga masyarakat sekitar. Analisi data yang di pergunakan dalam 

Penelitian ini adalah analisi data model Interaktif dari Miles, Heburman dan 

Saldana (2014) 

      Hasil yang di peroleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakter 

pemimpin dalam mewujudkan good governance pada prinsipsipnya 

menerapkan Prinsip visi strategis (memiliki wawasan yang luas dan pemikiran 

kedepan), Partisipasi (musyawarah dan keterlibataan masyarakaat), 

Kesetaraan (kesamaan hak untuk Kesejahteraan), efektifitas dan efesiensi, 

akuntabilitas (tanggung jawab pekerjaan). 
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mempercepat kemajuan dibutuhkan keseriusan dari aparatur pemerintah dalam 

menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi  

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan 

Pemerintah Daerah. Merajud dari konteks penyelenggaraan tersebut melihat 

dari salah satu Kelurahan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara Yaitu 

Kelurahan Sangasanga Dalam merupakan Ibukota Kecamatan yang merupakan 

pusat dari berjalannya aktifitas pemerintahan Kecamatan Sangasanga  yang 

dimana Kantor Kecamatan maupun Instansi pemerintah juga banyak terdapat di 

kelurahan Ibukota Kecamatan ini. Jadi sangat jelas penyelenggaraan 

pemerintahan Kelurahan Sangasanga Dalam  merupakan Patokan Bagi 

Kelurahan lain ataupun Cerminan dari Kelurahan Lain yang ada di Kecamatan 

Sangasanga. Kelurahan Sangasanga Dalam  yang memiliki luas 55,42 km2 dan 

memiliki 24 RT di pemerintahannya ataupun kantor Kelurahannya di 

selenggarakan oleh 14 orang yang masing masing memiliki tugas dan 

fungsinya sendiri. 

      Di kantor Kelurahan Sangasanga Dalam di pimpin oleh Lurah yang berasal 

dari daerah tersebut namun dalam pelaksanaan maupun selama menjabat ada 

argumen yang menilai Lurah ataupun masa Kepemimpinanya kurang dan 

mengemukakan dalam berbagai pendapat yang berbeda dari masyarakat dan 

Pegawai yang kadang merasa tidak enak hati  dalam sikap dan perilaku Lurah 

tersebut, aparatur yang bertugas melayani namun dalam fenomenanya ada 

perasaan iri hati maksudnya di sini masyarakat ingin bertemu dengan Lurah 

namun Lurah jarang ada di tempat ataupun sikap dan perilakunya kurang baik 

dalam menanggapi masyarakat dari Lurah tersebut. Namun beda dengan sikap 

yang di berikan Lurah terhadap Pihak Swasta ataupun Perusahaan yang ingin 

bertemu dengan Lurah yang di sambut dengan lembut dan ramah dan argumen 

dari salah satu pegawainya, Lurah dalam membawa dan menciptakan suasana 

ataupun hubungan dengan bawahannya kurang bisa mengajak dan memotivasi 

kerja bawahannya, dalam memimpin Kantor pun argumen yang di lontarkan 

pegawai, Lurah dalam menggerakan bawahannya menyangkutkan jabatanya  

dan mengistimewakan orang-orang yang di kenalnya. Dan ada juga yang 

meyatakan Lurah kurang bisa di jadikan panutan dalam segi Kedisiplinan. 

      Apabila Karakter pemimpin yang baik itu tidak diterapkan tentunya dalam 

rangka mewujudkan Good Governance akan mengalami suatu kegagalan dalam 

menjalankan roda kepemerintahan yang baik dan salah satu contohnya di ambil 

dari prinsip Good Governance yaitu Transparansi dalam realitas kehidupan 

setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta transparansi seakan hanya 

merupakan slogan untuk mendapatkan dukungan publik namun dibalik semua 

itu transparansi sebenarnya hanya merupakan penunjang program sebagai 

pendukung untuk menarik minat publik itu sendiri. Karena kenyataannya 

hampir sedikit pemimpin yang siap secara vulgar membicarakan kondisi  

kepemerintahannya (kecuali hal-hal  berkaitan dengan keselamatan negara, 

hak-hak pribadi dan rahasia jabatan), kendati kondisi kepemerintahannya 
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semakin rapuh dan mungkin hancur dibawah kepemimpinannya dan dari 

masalah kepemimpinan yang penulis dapatkan dari berbagai sumber data 

maupun materi perkuliahan 

      Pertama pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan umumnya belum 

digerakan oleh visi dan misi ataupun tidak memiliki wawasan yang cukup 

untuk memimpin, tetapi masih senantiasa digerakan oleh peraturan yang sangat 

kaku, Kedua pemimpin senantiasa mengandalkan kewenangan formal yang 

dimilikinya, kekuasaan menjadi kekuatan dalam menggerakan bawahan, Ketiga 

rendahnya kompetensi pemimpin birokrasi publik. Hal ini tidak terlepas dari 

bagaimana Pemimpin dapat menarik warganya untuk Berpartisipasi dalam 

kegiatan, Keempat rendahnya kemampuan manajerial dalam mengolah sumber 

daya organisasi yang di pimpinnya, Kelima lemahnya akuntabilitas pemimpin 

yang juga termasuk dalam prinsip good governance, tidak adanya transparansi 

pertanggungjawaban publik atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah 

padahal akuntabilitas ini penting di lakukan agar warga masyarakat dapat 

memberikan koreksi dan kontrol kepada pemerintah  oleh karena itu penulis 

tertatik meneliti  dan mengambil judul “ Karakter Pemimpin dalam 

mewujudkan Good Governance (Studi pada Kelurahan Sangasanga Dalam 

Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai kartanegara) ” 

 

Kerangka Dasar Teori 

Kepemimpinan   

1. Pengertian Kepemimpinan  

      Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka 

mau bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Kartono 

2004:49-50) 

2.  Macam-macam Kepemimpinan 

a. Pemimpin formal 

Pemimpin formal ialah orang yang oleh organisasi/lembaga tertentu 

ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan 

resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan 

segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya, untuk mencapai 

sasaran organisasi. 

b. Pemimpin informal 

Pemimpin informal ialah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan 

formal sebagai pemimpin, namun karena memiliki sejumlah kualitas 

unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu 

mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok masyarakat. 

3. Tipe pemimpin birokrasi publik yang good governance 

a. Visioner 

Visioner mengandung pengertian mempunyai wawasan yang  luas dan 

matang sehingga mampu memperkirakan masa depan. Implikasinya 
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adalah adanya kemampuan merumuskan visi dan misi, serta bersikap 

dan bertindak produktif. 

b. Pemersatu 

Pemersatu berarti mampu mempersatukan semua unsur dan potensi 

yang berbeda-beda sehingga kekuatan sinergis yang bermanfaat bagi 

semua pihak. Hal ini dilakukan agar konflik yang berdampak negatif 

terhadap praganisasi dapat dicegah 

c. Pemberdaya  

Pemberdaya berarti mampu dan berusaha selalu mendorong, 

memotivasi dan membantu orang lain untuk mengembangkan dirinya 

menjadi lebih baik. Pemberdaya mengimplikasikan adanya sifat-sifat 

dan kemampuan, Seperti Demokratis, Terbuka, Delegatif, Komunikasi, 

Empati, tanggap, memotivasi dan menfasilitasi, Serta menumbuhkan 

situasi yang kondusif 

d. Pengendali rasio – emosi (RE)  

Pengendali berarti mampu mengendalikan rasio (R) dan emosi (E) 

secara seimbang. Pemimpin yang pengendali RE mampu 

mengendalikan rasio dan emosinya sendiri dalam menghadapi setiap 

masalah atau tantangan. Dia tidak mengandalkan kata kepala (R)  

Tetapi juga kata Hati (E). Di samping itu, dia selalu berusaha 

memahami pikiran (R) dan perasaan (E) orang lain, sehingga dapat 

menentukan pendekatan yang paling baik dalam bernegosiasi dan 

membina serta mengembangkan hubungan yang saling 

menguntungkan. 

e. Integritas 

Integritas berarti selalu taat pada prinsip-prinsip moral dan hukum, 

terutama ajaran agama, dalam semua gerak kehidupan. Pemimpin harus 

menjadi panutan dari para bawahannya, dalam bersikap dan 

berperilaku. 

4. Sifat-sifat Kepemimpinan 

      Upaya untuk menilai sukses atau gagalnya pemimpin itu antara lain 

dilakukan dengan mengamati dan mencatat sifat-sifat dan kualitas/mutu 

perilakunya, yang dipakai sebagai kreteria untuk menilai kepemimpinannya 

Kartono (2004:44) 

1. Energi jasmaniah dan mental (physical and nervous energy) 

2. Kesadaran akan tujuan dan arah (A sense of purpose and direction 

3. Antusiasme (enthusiasm; semangat, kegairahan, kegembiraan yang 

besar) 

4. Keramahan dan kecintaan (friendliness and affection) 

5. Integritas (integrity, keutuhan, kejujuran, ketulusan hati) 

6. Penguasaan teknis (technical mastery) 

7. Ketegasan dalam mengambil keputusan (decisiveness) 

8. Kecerdasan (intelligence) 
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9. Keterampilan mengajar (teaching skill) 

10. Kepercayaan (faith) 

5. Fungsi Kepemimpinan 

      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(Rivai 2006:53) 

6. Teknik Kepemimpinan 

      Teknik adalah cara atau strategi yang di lakukan seseorang untuk 

mencapai tujuannya. Pemimpin harus mempunyai berbagai teknik dalam 

mempengaruhi para bawahan atau masyarakatnya agar tujuan segera 

tercapai, sesuai dengan kempuan pemimpin itu sendiri 

 

Good Governance 

1. Pengertian Good Governance 

    UNDP Good Governance sebagai hubungan yang sinergis dan 

konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (society). 

peraturan pemerintah (PP) Nomor 101 tahun 2000 Good Governance 

kepemerintahan yang mengembangkan dan  menerapkan prinsip-prinsip 

profesionalitas, akuntabilitas, Transparansi, pelayanan Prima, demokrasi, 

efesiensi, efektivitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh masyaraka 

2. Prinsip-Prinsip Good Governance 

a. Partisipasi Masyarakat 

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan 

keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga 

perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi 

menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan 

mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara 

konstruktif.  

b. Tegaknya Supremasi Hukum 

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, 

termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi 

manusia. 

c. Transparansi 

Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh 

proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat 

diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang 

tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. 

d. Peduli pada Stakeholder 

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha 

melayani semua pihak yang berkepentingan. 

e. Berorientasi pada Konsensus 
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Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan 

yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam 

hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila 

mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-

prosedur. 

f. Kesetaraan 

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau 

mempertahankan kesejahteraan mereka. 

g. Efektifitas dan Efisiensi 

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil 

sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-

sumber daya yang ada seoptimal mungkin. 

h. Akuntabilitas 

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-

organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat 

maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk 

pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung 

dari jenis organisasi yang bersangkutan. 

i. Visi Strategis 

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan 

jauhke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan 

manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk 

mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus 

memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejaterahan, budaya dan 

sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. 

 

Metode Penelitian 

      Berdasarkan Judul tentang Karakter Pemimpin dalam mewujudkan good 

Governance (Studi pada Kelurahan Sangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga 

Kabupaten Kutai Kartanegara) maka Penelitian ini termasuk kedalam penelitian 

kualitatif yang bertujuan menggambarkan keadaan dilapangan dengan data 

yang diperoleh dari hasil penelitian. Secara garis besar penelitian kualitatif 

memiliki tujuan memberikan gambaran tentang situasi yang berhubungan 

dengan masyarakat tertentu sehingga data yang diberikan akan lebih akurat 

tentang kejadian yang dipelajari. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan 

keperpustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber pada 

Penelitian ini berjumlah 16 yang terdiri 13 pegawai Kelurahan dan 3 warga. 

Analisis data dilakukan dengan cara Pengumpulan Data (Data Collection), 

Data kondensasi, Penyajian Data (Data Display), Penarikan Kesimpulan 

verifikasi   
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Hasil Penelitian 

1. Kepemimpinan yang visioner  

       Pemimpin ini harus memiliki Wawasan yang Luas dan juga pandangan 

Kedepan mengenai apa yang di pimpinnya,Dari hasil Penelitian bahwa Lurah 

sangat mengerti mengenai Kondisi Kelurahan Sangasanga Dalam dari potensi, 

sejarah, Penduduk dan Lain Sebagainya.Sedangkan Pandangan Kedepan Lurah 

Cukup mengerti bagaimana membawa Kelurahan ini dalam potensi yang 

dimilikinya salah 1 nya iyalah Sejarah yang bisa menjadi Potensi Wisata juang  

Oleh karena itu  Lurah cukup bisa mengerti tujuan Beliau dan misi Beliau 

untuk kelurahan Sangasanga Dalam terkait dengan prinsip Good Governance 

maka termasuk kedalam Visi Strategis dan Prinsip Efektifitas dan efiiensi  

2. Kepemimpinan yang Pemersatu  

       Pemimpin ini harus memiliki Kemampuan untuk menyatukan Perbedaan 

perbedaan ataupun meyeragamkan semua unsur, Bisa mencari kan solusi yang 

jelas dan juga Berlaku Adil tidak membeda-bedakan, Berdasarkan Hasil 

Penelitian bahwa Lurah  dalam Menyatukan perbedaan-perbedaan melalui 

Musyawarah yang biasa beliau Lakukan Sebelum Program maupun Kegiatan 

yang akan di lakukan Kelurahan, dalam mencarikan Solusi  Beliau biasa 

memberikan Saran dan juga masukan bila mana ada warganya yang berurusan 

ataupun dalam sebuah Masalah yang di hadapi Kelurahan maupun 

masyarakatnya sedangkan Lurah dalam berlaku adil beliau kurang bisa 

memberikan Keadilan dalam beberapa hal dengan pegawainya maupun 

masyrakatnya karena mendahulukan orang yang biasanya memiliki hubungan 

dengan beliau.terkait dalam Prinsip Good Governance maka termasuk kedalam 

Prinsip kesetaraan dan juga Partisipasi masyarakat 

3. Kepemimpinan Sebagai Pemberdaya  

       Kepemimpinan sebagai pemberdaya mempunyai kemampuan dan selalu 

berusaha untuk mendorong , memotivasi dan membantu orang lain untuk 

mengembangkan dirinya menjadi lebih baik seperti halnya yang ada di 

kelurahan Sangasanga Dalam Lurahnya membedayakan pegawainya dan 

masyarakatnya dengan cara memotivasi memfasilitasi, dari hasil Penelitian 

Penulis beranggapan bahwa Lurah Sangasanga Dalam sangat Mencolok dalam 

Beliau sebgai Pemberdaya karena  banyak Program beliau yang beliau jalankan 

untuk meningkatkan diri masyarakatnya melaui Program latihan, pemberian 

fasilitas dalam bidang bidang yang ingin beliau tingkatkan contohnya pasar, 

Olahraga, industri rumah tangga dan lain sebagainya Sedangakn dalam beliau 

memberdayakan dengan cara motivasi beliau biasanya memberikan teguran 

bila mana pegawai melakukan kesalahan dan penyimpangan, beliau juga suka 

memberikan motivasi berupa hadiah agar pegawai dan juga masyarakatnya 

lebih semangat dalam pekerjaan terkait dalam Prinsip Good Governance maka 

termasuk kedalam Prinsip efektifitas dan efisiensi dan juga Partisipasi 

masyarakat 
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4.  Kepemimpinan Sebagai Pengendali Rasio-Emosi  

        Kepemimpinan sebagai Pengendali rasio-emosi di gambarkan dengan rasa 

Toleransi Lurah terhadapat pegawai maupun masyarakatnya dalam suatu hal 

ataupun Kegiatan, dari hasil Penelitian Lurah cukup bisa memberikan rasa 

toleransi terhadap pegawainya dalam beberapa hal seperti mengantar anak 

walaupun mengganggu waktu dan pekerjaan namun toleransi yang di berikan 

Lurah tetap dalam pekerjaannya harus terselesaikan dan juga kegiatan kegiatan 

yang di lakukan nemun tidak sesuai dengan pekerjaan yang dimiliki 

Pegawainya karena dengan adanya toleransi dalam beberapa hal yang cukup 

dapat di maklumi maka akan memberikan hubungan yang baik terhadap 

pegawai  

5.  Kepemimpinan Memiliki Integritas  

        Pemimpin ini harus memiliki Kedisiplinan waktu dan juga patut menjadi 

contoh bagi bawahannya berdasarkan hasil penelitian bahwa Lurah memang 

selalu tepat waktu dalam datang dan pulang dari kantor namun dalam selang 

waktu antara hadir dan pulang kantor beliau sering keluar dengan berbagai 

Alasan yang jelas dan itu beliau lakukan sering sekali dengan alasan 

mengambil berkas, proyek dan hal hal lainnya namun ada sewaktu waktu 

pegawai mendapati Lurah sedang tidak dengan apa yang beliau bilang saat 

ngomong keluar  sedangkan Menjadi contoh Dalam segi penampilan Lurah 

cukup rapi dan bersih, danbiasanya beliau terjun langsung dalam kegiatan 

walaupun dalam beberapa hal kadang beliau juga marah marah sendiri terkait 

dalam Prinsip Good Governance maka termasuk kedalam Prinsip Akuntabilita 

6. Faktor Pendukung  

       Faktor Pendukung pemimpin dalam mewujudkan Good Governance di 

kelurahan sangasanga Dalam adalah Kerjasama yang baik terhadap pegawai 

dan masyarakatnya karena Lurah disini selalu melakukan musyawarah dan 

melibatkan semua unsur Dalam kegiatan yang akan di jalankan  

Faktor Pendukung yang Kedua adalah Fasilitas Kelurahan dimana Bila 

menjalankan sebuah kegiatan dan juga dalam memberikan pelayanan maka 

akan lebih mudah  dan cepat untuk warganya karena memiliki fasilitas yang 

memadai  

7. Faktor Penghambat  

       Faktor penghambat  Pemimpin dalam mewujudkan good governance 

adalah Kondisi penduduk dan juga sosial dimana Kelurahan dalam mengajak 

warganya harus bisa memilih waktu yang dimana warga tidak dengan 

kesibukan yang banyak karena kondisi sosial yang dimana masyarakat juga 

memiliki sebuah pekerjaan dan kondisi penduduk yang sebagian kaku dalam 

sebuah kegiatan yang di lakukan Kelurahan atau tidak suka ikut serta dalam 

kegiatan  
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Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat di tarik suatu kesimpulan 

bahwa karakter pemimpin yang paling dominan adalah karakter sebagai 

Pemberdaya. Hal tersebut dapat di identifikasi dari hal-hal sebagai berikut : 

1. Lurah memiliki wawasan yang luas mengenai pemerintahan yang 

dipimpinya dan juga memiliki pemikiran kedepan untuk Kelurahan 

sebagai Pemimpin yang Visioner yang terkait dengan prinsip Visi 

Strategis dalam good governance. 

2. Lurah selalu melakukan musyarawah bila ingin melakukan kegiatan 

agar bisa meyatukan perbedaan-perbedaan dari pendapat berbagai 

pihak, dalam mencarikan solusi juga Lurah cukup bisa memberikan 

solusi yang baik dan dalam berlaku adil Lurah kurang bisa 

melakukannya karena Lurah dalam memperlakukan pegawainya cukup 

mengistimewakan. Karakter pemimpin pemersatu ini terkait pada 

prinsip kesetaraan dan juga partisipasi masyarakat dalam good 

governance 

3. Lurah dalam memberdayakan masyarakat dan pegawainya sangat baik 

karena banyak program yang Lurah lakukan ataupun kegiatan dalam 

Kelurahan untuk pelatihan dan pengembangan diri yang di lakukan 

untuk warganya seperti pemberian fasilitas kepada masyaraktnya 

ataupun kegiatan pelatihan, dalam pegawai dan juga masyarakatnya, 

Lurah juga memotivasi untuk meningkatkan semangat dan juga diri 

pada orang yang beliau motivasi. Pada karakter pemimpin pemberdaya 

ini terkait dengan Prinsip efektifitas dan efesiensi pada good 

governance 

4. Mengenai pengendalian diri dan emosi Lurah mentoleransi sebuah 

kegiatan yang ada di kelurahan selain dengan pekerjaan yang ada di 

Kelurahan namun dengan asumsi bahwa permasalahan dapat 

diselesaikan dengan orientasi yang jelas dan mempertanggung 

jawabkan pekerjaannya pada prinsipnya terkait dengan prinsip 

akuntabilitas pada good governance 

5. Dalam kepemimpinannya Lurah kurang disiplin dalam mengatur waktu 

karena masyarakat yang membutuhkan pelayanan Lurah sulit ditemui. 

Dalam memberikan contoh/panutan sudah ada contoh yang baik dari 

Lurah walaupun dalam beberapa hal juga ada beberapa sifat dan 

kebiasaan Lurah yang kurang baik.  

6. Faktor Pendukung Lurah dalam mewujudkan Good Governance adalah 

kerja sama yang baik antara Pemimpin, pegawai,dan juga masyarakat 

yang bisa mempermudah Pekerjaan yang ada ataupun program yang 

ada. Dan faktor pendukung lainnya adalah fasilitas karena dengan 

adanya fasiitas akan mempermudah kegiatan yang akan di lakukan 

pegawainya dalam memberikan pelayanan dan dalam menjalankan 

kegiatan.  
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7. Faktor penghambat Lurah dalam Mewujudkan good governance adalah 

kondisi penduduk dan sosialnya karena berbagai kesibukan Warganya  

juga dan keinginan untuk berpartisipasi dalam kegiatan. 

  

Rekomendasi 

     Berdasarkan dari kesimpulan diatas yang penulis paparkan, maka penulis 

menyarankan beberapa rekomendasi kepada Kantor Kelurahan Sangasanga 

Dalam. Antara lain : 

1.  Dalam pelaksanaan tugas perlu ada pengawasan berjenjang yang harus 

dilakukan dari tingkat yang paling tinggi sampai kepada tingkat yang 

paling rendah karena dengan adanya penilaian tersebut maka kinerja 

yang kurang bisa terlihat dan bisa di perbaiki agar lebih optimal . 

2.  Perlu di tingkatkan kegiatan pertemuan antara pegawai kelurahan dan 

warganya agar mempererat hubungan antara warga dan masyarakatnya 

bukan hanya pertemuan yang akan di lakukan saat ada sebuah program 

namun juga pertemuan dalam menjalin silaturahmi sesama warga dan 

masyarakatnya . 

 

Daftar Pustaka 

Arikunto, S. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. PT. Rineka

   Cipta. Jakarta 

BintoroTjokromidjojo. 2000. TeoriStrategi Pembangunan Nasional.Jakarta: 

P.T. GunungAgung. 

Cleeton, G. U dan C. W. Mason, 2003. Leadership,cet.3  

Ismani, 1998, Administrasi Negara. Birokrasi Dan Etos Kerja, Malang: FIA 

Unibraw 

Kartono, Kartini. 2004.Pemimpindankepemimpinan. Jakarta: Rajawali Press. 

Malayu S.P Hasibuan, 1996, Manajemen Dasar Pengertian dan 

Masalah.Jakarta:Gunung  Agung. 

Mangkunegara, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. 

Bandung : Remaja 

Miles, Matthew. B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014. Analisis Data 

Kualitatif, Penerjemah Tjetjep rohendi Rohidi. UI Press, Jakarta 

Rosdakarya.  

Moedjiono, Imam. 2002. Kepemimpinan & Keorganisasian. Yogyakarta: UII 

Press. 

Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta 

Rivai,Veithzal. 2006. KepemimpinandanPerilakuOrganisasi. Jakarta: PT. 

RinekaCipta. 

Robbins S. P .2001. Psikologi Organisasi, Edisi ke -8. Jakarta : prenhallindo 

Saefullah, 2007. Pemikiran Konterporer Administrasi Publik. Perpektif 

Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi. Cetakan 

Pertama. Bandung 



Karakter Pemimpin dalam Mewujudakn Good Governance ( Muhammad Rifani )  

 

 

123 

Sedarmayanti, 2003, Good Governance (kepemerintahan yang baik) dalam 

rangka otonomi daerah upaya membangun organisasi efektif dan efisien 

melalui restruturisasi dan pemberdayaan, bandung: mandar 

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1995. Metode Penelitian Survei. 

Yogyakarta: LP3ES. 

Sulistiyanti, ambar Teguh, 2004, Memahami Good Governance Dalam 

Perspektif Sumber daya Manusia, Penerbit Gava Media,yogyakarta 

Sugiyono. 2009. MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatifdan R & D. Bandung: 

Alfabeta 

Syafiie, Inu kencana, 2003, Kepemimpinan pemerintahan indonesia, PT Refika 

Aditama. Bandung. 

Widodo, joko, 2001, Good Governance telaah dari dimensi : Akuntabilitas dan 

Kontrol birokrasi , Insan Cendekia.Surabaya 

 

Dokumen-dokumen : 

____Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 telah ditetapkan visi indonesia. 

____MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelengaraan negara yang 

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

____Undang- undang No 34 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah 

____Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 

____Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme. 

____Undang-Undang Pokok Kepegawaian No. 43 Tahun 1999 Tentang 

Perubahan UU No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok Kepegawaian. 

 


