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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perbandingan gaya 

kepemimpinan dan prestasi kerja camat periode 2010-2014 dan periode 2014-

2017 dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Long Apari 

Kabupaten Mahakam Ulu. Latar belakang dari penelitian ini adalah gaya 

kepemimpinan  menjadi suatu domain dalam suatu organisasi dan Prestasi 

Kerja merupakan alat ukur yang sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan suatu kepemimpinan dalam suatu organisasi. Jenis penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data 

menggunakan metode perbandingan tetap atau Constant Comparative Method. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Long Apari dan di kantor kecamatan 

Long Apari yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, penelitian 

lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumen. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa camat pada periode 2010-2014 dalam  

bekerja secara aktif dengan bawahan baik perseorangan maupun kelompok 

dalam cara berkomunikasi yang dilakukan kepada bawahannya dirasa kurang 

aktif sedangkan Camat periode 2014-2017 cukup bagus karena mudahnya 

Camat berkomunikasi serta sifat bersahaja yang dimiliki oleh Camat tersebut 

bisa menciptakan mudahnya komunikasi antara individu maupun kelompok. 

Mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan memiliki kesamaan 

namun Camat pada periode 2010-2014 memiliki sifat yang kurang 

berkomunikasi dengan bawahannya sehingga sering terjadi kesalah pahaman 

yang disengaja maupun tidak disengaja. Selain itu dalam hal menerima 

masukan Camat kurangnya menerima pendapat dari bawahannya karena 

kurangnya komunikasi dengan bawahan sehingga seringnya terjadi perbedaan 

pemikiran. Sedangkan Camat periode 2014-2017 mempunyai sifat yang 

menoleransi kritikan atau masukan dan saran dari bawahannya dan 

mengevaluasi setiap saran serta masukan dari bawahan maupun dari 

masyarakat yang ada di Kecamatan Long Apari sehingga mudahnya mencapai 

suatu pemikiran yang sama yang ingin dicapai dalam sebuah organisasi, dan 
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dalam pemberian motivasi Camat periode 2010-2014 dirasa kurang berkenan 

sedangkan Camat periode 2014-2017 dirasa bisa untuk memotivasi 

bawahannya serta bahasanya yang halus dan mudah dipahami bawahan. 

Faktor pendukung dari gaya kepemimpinan adalah prestasi kerja yang di capai 

sehingga sudah berkembangnya suatu organisasi tersebut, faktor 

penghambatnya adalah sumber daya manusia yang kurang sehingga membuat 

sarana serta prasarana yang ada di Kantor Camat Kecamatan Long Apari 

yang cukup memadai tidak berfungsi sebagai mana mestinya, 

 

Kata Kunci: perbandingan, gaya kepemimpinan, prestasi kerja dan 

penyelenggaraan pemerintahan 

 

Pendahuluan 

Pemerintahan pada awalanya dibentuk untuk menghindari kekacauan 

keadaan dimana sebuah wilayah yang dihuni oleh masyarakat serba mengalami 

perselisihan dan konflik sosial antar masyarakat yang mengakibatkan 

perpecahan. Sebagaimana yang telah di jelaskan yaitu untuk mempercepat 

pembangunan diwilayahnya masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah 

dalam rangka menata sistem pemerintahan yang baik (good governance) agar 

terciptanya pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan 

setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menjadi Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, hak, wewenang, 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

Secara lebih operasional Undang-undang otonomi daerah 

mengamanahkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk 

memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dengan 

maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat 

terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang.Pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan oleh seorang pemimpin  yang mampu mengarahakan dan 

mempengaruhi orang lain untuk mau bekerja agar tercapainya suatu tujuan.  

Hal ini berarti barawal dalam pemerintahan dibutuhkan seorang 

pemimpin atau yang disebut juga dengan leadership sebagai aparat pemerintah 

yang menjalankan pemerintahan di daerahnya sendiri. Pemimpin yang disebut 

juga adalah sosok panutan yang dijadikan sebagai orang terdepan dari kegiatan 

hidup, misalnya pemerintahan. Sosok  ini mempunyai tugas dan kewajiban 

untuk memberikan perlindungan dan bantuan secara pribadi maupun secara 

umum dalam mengelola kegiatan yang ada dalam masyarakat ataupun kegiatan 

pemerintahan sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah di Programkan dan 

telah disepakati bersama dalam sebuah organisasi. Pemerintah Kabupaten atau 

Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik, maupun 

semua urusannya tetapi menyerahkan sebagian urusannya terutama yang 
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menyangkut pelayanan langsung kepada masyarakat kepada pemerintah 

bawahannya yang disebut Pemerintah Kecamatan. Kecamatan dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 

pasal 14, menyatakan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah 

Kabupaten atau Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai 

wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.  

Kecamatan merupakan unsur pelaksanaan teknis kewilayahan dalam 

daerah Kabupaten yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan 

pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian 

urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan.Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati atau Walikota. Daerah Kecamatan merupakan pembagian wilayah 

administratif di bawah daerah Kabupaten atau Kota yang dipimpin oleh seorang 

Camat. 

Seperti yang kita ketahui bahwa peran seorang pemimpin sangat 

berpengaruh dalam menerapkan istilah “The right man on the right place”, 

artinya bahwa penempatan orang yang benar ada di tempat yang benar, handal, 

dapat dipercaya, dan sesuai dengan kemampuan ataupun keahliannya. Camat 

Kecamatan Long Apari yang menjabat pada saat sekarang ini juga telah mampu 

menciptakan suasana Kantor yang kondusif yang mana telah ada hubungan 

yang harmonis dan komunikasi yang aktif antara atasan dan bawahan, bawahan 

dan bawahan, sehingga pegawai pada Kantor Kecamatan Long Apari telah 

mampu melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

yang telah ditetapkan sebelumnya walaupun belum sepenuhnya maksimal 

namun mampu memberikan pelayanan yang baik.  

Kerangka Dasar Teori  

Perbandingan 

 Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (2010:75) Perbandingan 

adalah perbedaan atau selisih kesamaan, serta ibarat sedang membandingkan 

adalah menyatakan dua benda hal dan sebagainya untuk mengetahui persamaan 

atau selisihnya.  

Menurut S. Pamudji (1983) dalam bukunya perbandingan pemeritahan. 

Perbandingan adalah perbuatan menyejajarkan sesuatu atau beberapa objek 

dengan alat pembanding sehingga dapat dipeoleh persamaa maupun perbedaan 

dari objek yang satu dengan objek yang lainnya. 

 

Gaya Kepemimpinan 

 Menurut William H.Newman (1968) dalam  Miftah Thoha (2003) 

kepemimpinan adalah kegiata untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau 

seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok, dan 

satu hal yang perlu diingat bahwa kepemimpinan tidak harus dibatasi oleh 

aturan-aturan atau tata krama birokrasi. 
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 Menurut James et. al. (1996) mengatakan bahwa gaya kepemimpinan 

adalah berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses 

mengarahkan dan mempengaruhi pekerja. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah 

cara,mede,bentuk dari kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi, 

mengendalikan, dan mendorong orang lain atau bawahan bekerja kepada yang 

telah ditetapkan. 

 

Prestasi Kerja 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2002:67), prestasi kerja adalah : 

“Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. 

 Maier  dalam As’ad (2001 : 63) menjelaskan bahwa: “Kriteria ukuran 

prestasi kerja adalah : kualitas, kuantitas, waktu yang dipakai, jabatan yang 

dipegang, absensi, dan keselamatan dalam menjalankan pekerjaan. Prestasi 

kerja dapat ditafsirkan sebagai arti pentingnya suatu pekerjaan, tingkat 

keterampilan yang diperlukan, kemajuan dan tingkat penyelesaian suatu 

pekerjaan.  

 Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

prestasi kerja adalah merupakan proses tingkat mengukur dan menilai tingkat 

keberhasilan seseorang dalam pencapaian tujuan hasil kerja yang dicapai 

seorang bawahan, melalui totalitas kemampuan yang dimilikinya untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

 

Penyelenggaraan Pemerintahan 

 C.F. Strong : Menjelaskan pemerintahan dalam arti luas sebagai aktivitas 

badan-badan publik yang terdiri dari kegiatan-kegiatan eksekutif, legislatif dan 

yuridis dalam upaya msencapai tujuan sebuah negara. 

Menurut Syafie Inu Kencana (2010: 20) Pemerintahan merupakan 

sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara melaksanakan pengurusan 

badan eksekutif, pengaturan badan legistlatif, kepemimpinan dan juga 

koordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerahnya ataupun rakyat dengan 

pemerintahnya dalam segala peristiwa & gejala pemerintahan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan adalah     
aktivitas yang dilaksanakan untuk memelihara, menjaga, mengendalikan 

dan mengawasi setiap bangunan, kemudahan, kelengkapan, perkhidmatan 

(services) bangunan dan persekitarannya bagi memenuhi semasa, 

mempertahankan utiliti dan nilai fasiliti kemudahan serta selamat 

digunakan. Penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari Tata 

pemerintahan yang merupakan kekuasaan aparatur negara yang dapat 

melahirkan hak dan kewajiban setiap warga negara.   
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Metode Penelitian 

 Sesuai dengan judul yang penulis teliti, jenis penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan, 

informant dan key informant sebagai sumber untuk memperoleh data. Key 

Informan adalah 2 orang Camat diantaranya Bapak Ignasius Ledok Lawa SH. 

M.Si dan Ibu Valentina Lalang, A. Ma.P. Sedangkan Informan adalah Camat 

Tiong ohang, Sekretaris Camat, Sub Bagian Pelayanan Umum, Kepala Seksi 

Pemerintahan, sub bagian kepegawaian, Tokoh Masayrakat ( kepala adat, dan 

petinggi kampung) dari  2 desa yang ada di  Kecamatan Long Apari, dan 

masyarakat Kecamatan Long Apari, untuk penulisan skripsi sesuai dengan 

fokus yang telah ditetapkan. Analisis data yang penulis gunakan dalam 

peneitian ini adalah metode perbandingan tetap atau Constant Comparative 

Metho Dalam pengumpulan data-data yang diperlukan untuk penelitian ini 

maka penulis menggunakan beberapa macam cara atau teknik pengumpulan 

data, yaitu: Penelitian kepustakaan (Library Research), Penelitian lapangan 

(Field Work Research).  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bekerja Secara aktif dengan bawahan baik perseorangan maupun kelompok  
Seorang Pemimpin harus mampu melakukan kerja sama dengan bawahan 

maupun perkelompok, hal ini dapat kita lihat bahwa seorang pemimpin dalam 

sebuah organisasi atau sebuah instansi tidak melakukan atau menjalankan 

semua pekerjaan atau tugas yang ada dikantor atau sebuah instansi sendiri dan 

membutuhkan kerjasama antara atasan dan bawahan. 

Cara kepemimpinan yang komunikatif yaitu dengan menggunakan 

kemampuan berkomunikasi secara efektif dan secara aktif, tujuannya agar lebih 

membangun kerjasama dan keakraban yang baik antara atasan dan bawahan. 

Berdasarkan dari informasi baik key informan maupun informan dan hasil 

penelitian/wawancara secara langsung oleh peneliti, dapat digambarkan bahwa 

gaya kepemimpinan yang dimiliki Camat periode 2010-2014 dan Camat 

periode 2014-2017 memiliki perbedaan walaupun menggunakan gaya 

kepemimpinan yang sama namun memiliki cara dan sikap yang berbeda-beda 

dalam menerapkannya, yaitu dalam hal berkomunikasi dengan bawahan baik 

perseorangan maupun kelompok terlihat dari perilaku yang ditunjukkan oleh 

pemimpin itu sendiri. Camat 2010-2014 cara berkomunikasi yang dilakukan 

dirasa kurang aktif  kepada bawahan, Sedangkan Camat 2014-2017 cara 

berkomunikasi yang dilakukan dirasa cukup bagus karena mudahnya camat 

berkomunikasi serta sifat yang bersahaja yang dimiliki oleh camat tersebut bisa 

menciptakan mudahnya komunikasi antara individiu maupun kelompok 

dilingkungan kantor  maupun dilingkungan masyarakat. 

Fungsi komunikasi yang efektif dalam kepemimpinan dilihat dari 

fungsi komunikasi dalam organisasi oleh  seorang pemimpin yang mampu 

menggerakkan bawahannya dengan mengajak atau membangun  kerjasama 
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yang baik dalam menjalankan tupoksi sebagai tanggung jawab dalam 

menjalankan pemerintahan. 

 

Mengikut sertakan bawahan secara tepat dalam pengambilan keputuan 

Seorang  pemimpin harusnya dapat menempatkan jabatannyan dengan 

sebaik-baiknya, pemimpin mengikut sertakan bawahannya  dalam mengambil 

keputusan adalah gaya kepemimpinan partisipatif. Hasil wawancara ini 

menunjukkan bahwa ada perbedaan gaya kepemipinan yang diterapkan oleh 

kedua camat memiliki perbedaan dalam mengikutsertakan bawahan secara 

tepat dan tepat dalam pengambilan keputusan antara camat periode 2010-2014 

dengan periode 2014-2017 dapat terlihat dari hasil wawancara bahwa camat 

periode 2014-2017 lebih tepat dalam pengambilan keputusan dan dapat 

mengikut sertakan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, dan bisa 

mengayomi bawahannya untuk bekerja sama. Camat pada periode 2014-2017 

dengan melakukan rapat dalam  mengambil suatu keputusan camat selalu 

memberikan peluang kepada kasi dan seluruh staf untuk menuangkan aspirasi 

dan pendapat mereka dalam rapat kantor demi kebaikan bersama. 

Camat pada periode 2010-2014 dimana camat tidak begitu percaya 

kepada bawahan dan menganggap bawahan belum mampu memberikan ide 

atau keputusan yang memberikan  feedback kembali kepada camat dimana 

camat pada periode 2010-2014 selalu mengabaikan setiap ide yang 

disampaikan bawahan dan setiap pengambilan keputusan dibuat dan diputuskan 

sendiri tampa melibatkan bawahan. 

 

Menerima masukan dan nasehat yang bersifat membangun demi 

perkembangan organisasi. 

Bersikap terbuka, Seorang pemimpin harus bisa menerima masukan atau 

saran dari bawahannya agar tercapainya suatu perkembangan organisasi yang 

diinginkan. Dengan menggunakan kemampuan berkomunikasi secara efektif 

termasuk secara aktif  mendengarkan  saran dari pengikut (bawahan) sebagai 

umpan balik untuk mendapatkan gagasan-gagasan yang konstruktif.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat disimpulkan 

bahwa Camat periode 2010-2014 pada saat bawahan yang ingin memberi 

masukan kepada beliau ada yang dapat beliau terima dan ada pula yang beliau 

tidak dapat terima atau hanya member senyum saja. Sedangkan Camat pada 

periode 2014-2017 camat menerima masukan dengan positif dan menjadikan 

masukan serta saran yang disampaikan bawahan sebagai bahan evaluasi dan 

jika dianggap perlu untuk di terapkan atau di implementasikan dalam organisasi 

atau instansi demi kemajuan organisasi. 

 

Memberikan motivasi secara penuh pada anggota organisasi 
Setiap pemimpin seharusnya selalu memberikan motivasi kepada 

bawahannya agar para bawahan mendapat dorongan atau support berupa 
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contoh yang dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya agar bawahan 

mengetahui bagaimana kemampuan pemimpin untuk mendorong bawahannya 

agar mampu bekerja agar lebih maju dan berkembang. 

Camat periode  2010-2014 dalam memberikan motivasi kepada 

bawahannya cukup baik akan tetapi dalam penyampaian kepada bawahan  yang 

kurang  dipahami oleh bawahan membuat pegawai/ bawahan  merasa bahwa itu 

adalah gertakan atau tekanan kepada bawahan untuk bekerja lebih giat. 

Sedangkan di Camat periode 2014-2017 cara yang disampaikan dalam 

memberikan motivasi kepada bawahannya juga termasuk baik disaat ada apel 

dan rapat dengan staf/bawahan di kantor Camat. 

Camat  memberikan motivasi dengan cara yang sesederhana mungkin 

agar dapat dipahami dan mudah dimengerti oleh bawahan, bahasa yang 

digunakanpun lebih sederhana. Kemudian cara camat menyapaiakanpun 

dengan mengimplementasikan terlebih dahulu setelaha itu  menyuruh 

bawahannya. Berdasarkan hasil gambaran yang  dapat gambarankan bahwa  

Camat periode 2010-2014 dalam memberikan motivasi kepada bawahan lebih 

cenderung  secara individu, hal ini dilihat dari camat melakukan komunikasi 

dengan bawahan, komunikasi berlansung satu arah dari pimpinan kepada 

bawahan, pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, atau kegiatan 

para bawahan dilakukan secara ketat. Berbeda dengan Camat pada periode 

2014-2017 Camat selalu memberikan motivasi dan masukan kepada bawahan 

agar bawahan mau bekerja secara aktif dalam menjalankan tupoksi serta 

tanggung jawabnya sebagai bawahan. 

 

Perbandingan Prestasi kerja yang dicapai oleh camat periode 2010 2014 dan 

camat periode 2014-2017 dalam penyelenggaraan pemerintahan 

dikecamatan long apari. 

Prestasi kerja merupakan keadaan dimana seseorang merasa bahwa dia 

telah dapat menyelesaikan pekerjaannya dan merasa hasil pekerjaannya itu 

merupakan kebutuhan orang lain (pekerjaan  itu berharga). Prestasi kerja juga 

dapat dikatakan sebagai motivasi yang ada didalam diri seseorang yang 

menjadi salahsatu bentuk hasil/capaian kerja yang menjadi salah satu semangat 

kerja  untuk maju dan menjadi teladan bagi setiap orang atau individu. 

 Dalam hal ini gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang 

pemimipin sangat berpengaruh terhadap prestasi kerja/hasila yang dicapai oleh 

bawahan maupun oleh seorang pemimipin terebut pada saat mengerjakan tugas 

sebagai seoarang pemimpin. Baik atau tidaknya kinerja seorang camat 

ditentukan oleh gaya kepemimpinan yang dimiliki masing-masing camat baik 

camat pada periode 2010-2014 dan Camat periode 2014-2017 yang memiliki 

gaya kepemimpinan yang sama. 

 Prestasi kerja yang diperoleh oleh camat pada periode 2010-2014 

diantaranya: pernah membawa Kecamatan Long Apari sebagai  kecamatan 
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terbaik sekabupaten  Kutai Barat, pola/alur pemerintahan yang baik. Sedangkan 

camat pada periode 2014-2017 memperoleh prestasi kerja yang diperoleh 

antara lain, yaitu: memperoleh gelar camat terbaik sekabupaten Mahakam ulu, 

hal ini dipertimbangkan dengan melihat, disiplin kerja, proses pelayana yang 

baik dan transparan kepada masyarakat proses pembangunan berjalan dengan 

baik, kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, antara bawahan dengan 

bawahan, dan tanggung jawab. 

 

Faktor Pendukung dan Faktor penghambat Gaya Kepemimpinan Camat di 

Kecamatan Long Apari 
Faktor pendukung dalam  gaya kepemimpinan camat pada periode 

2010-2014 yaitu: Displin, camat pada periode 2010-2014 dapat dikatakan 

sebaga camat yang disiplin, hal ini dilihat dari kinerja yang di kerjakan oleh 

camat. Sedangkan Camat periode 2014-2017, dikatakan sebagai camat yang 

displin, artinya bahwa camat selalu melalukan sesuatu atau pekerajaan sesuai 

dengan waktu yang ditentukan, hal ini terllihat dari kegiatan camat sehari-hari, 

misalnya turun kekantor, camat selalu tepat waktu turun ke kantor, pada saat 

jam istirahat dan juga pada saat jam pulang kantor camat selalu memperhatikan 

waktu dalam  segala bentuk kegiatannya. 

Faktor penghambatnya yaitu kekurangannya sumber daya manusia 

(SDA), Kemudian selain SDM, komunikasi antara atasan dengan 

bawahanpun menjadi faktor penghamat, hal ini dilihat dari komunikasi yang 

berlangsung antara Camat periode 2010-2014 dengan bawahan atau staf 

kantor,  Camat pada periode 2014-2017 dalam kepemimpinannya juga 

mengalami kendala atau factor yang sama yaitu kekurangan sumberdaya 

manusai, dan ada beberapa hal yang  menjadi penghambatnyaantara lain pola 

atau alur pemerintahan yang diterapkan di kantor. 

Camat periode 2010-2014 yang memiliki sifat tidak  tegas dan 

kurangnya komunikasi  kepada bawahan yang membuat anggapan bawahan 

merupakan orang yang berpribadi keras dan mudah emosi sehingga camat 

menggunakan gaya kepemimpinan otokrasi.  Sedangkan Camat pada periode 

2014-2017 memiliki sifat ramah dan mudah untuk berkomunikasi kepada 

bawahan, membuat bawahan  beranggap bahwa Camat periode 2014-2017 

merupakan Camat yang baik, tegas , dan disiplin. 

 

Kesimpulan Dan Rekomendasi 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan gaya kepemimpinan dan prestasi kerja yang Camat periode 2010-

2014 dan Periode 2014-2017.  

 1. Gaya kepemimpinan Camat 2010-2014 adalah gaya kepemimpinan 

yang lebih cenderung menggunakan gaya kepemimpinan Otokrasi, gaya ini 

sangat otoriter, mempunyai kepercayaan yang rendah terhadap bawahannya, 
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gaya ini dipandang sebagai karakteristik yang negatif. Pengutamaan orientasi 

terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas.  

 Dalam gaya otokrasi, pengambilan keputusan adalah hak periogratif dari 

pimpinan, semua langsung dilakukan dan ditentukan oleh pimpinan itu sendiri 

tampa masukan dari siapapun, komunikasi dilakukan satu arah ke bawah (top-

down) sehingga komunikasi pemimpin dengan bawahan terbatas dan diadakan 

sekedar hanya untuk memberi intruksi pekerjaan.  

 Sedangkan Camat periode 2014-2017 Gaya kepemimpinan yang 

diterapkan adalah gaya kepemimpinan partisipatif, gaya kepemimpinan ini 

lebih menitik beratkan pada usaha seorang pemimpin dalam melibatkan 

partisipasi parabawahan atau pengikut dalam setiap pengambilan keputusan. 

Gaya partisipatif mengarah ke pengembangan kepercayaan dan loyalitas para 

bawahan kepada pemimpin membawa mereka ke dalam pertimbangan penuh, 

menggunakan keterampilan dan pengetahuan mereka dan mengambil masukan 

dari bawahan. 

 2. Prestasi kerja yang diperoleh camat pada periode 2010-2014 dalam 

penyelenggaraan pemerintahan sangat baik. Sedangkan camat pada periode 

2014-2017 memperoleh prestasi kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan 

sebagai camat terbaik sdikecamatan long apari kabupaten Mahakam ulu. 

 3. Faktor pendukung gaya kepemimpinan camat periode 2010-2014 

faktor pendukung dalam gaya kepemimpinan dan prestasi kerja di tentukan 

oleh camat itu sendiri, baik dari komunikasi maupun interaksi antara bawahan 

dengan atasan dalam melaksanakan tugas. Namun dari segi infrastruktur yang 

cukup memadai juga dirasa baik dari segi  sarana maupun prasaranaanya. 

Sedangkan camat pada periode 2014-2017  juga memiliki faktor pendukung 

yang sama yaitu dari segi infrastruktur baik sarana maupun prasarana kantor 

yang cukup memadai. 

 Faktor penghambat dalam gaya kepemimpinan dan prestasi kerja camat 

pada periode 2010-2014 dan periode 2014-2017 juga memiliki persamaan 

dalam faktor penghambatnya yang ditentukan oleh beberapa faktor yaitu, dari 

segi SDM (sumber daya manuia)  

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis 

kemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran – saran sebagai berikut : 

1. Untuk Camat periode 2014-2017 diperlukan  dalam memberikan 

motivasi kepada bawahannya perlu ditingkatkan lagi agar suatu 

organisasi menjadi berkembang dengan adanya pemberian motivasi dari 

pemimpin kepada bawahan, kemudian perlu ditingkatkan lagi di dalam 

memberikan pendidikan dan pelatihan kepada bawahan yang dirasa perlu 

mendapatkan pendidikandan pelatihan lebih agar mampu memanfaatkan 

sarana maupun prasarana kantor dengan baik. Melalui pemberian 

pendidikan dan peatihan diharapkan agar setiap individu dapat 

melakukan itropeksi terhadap sikap serta tingkah laku, dan pola pikir.  

 



Perbandingan Gaya Kepemimpinan dan Prestasi Kerja (Dew) 

 

 

83 

Daftar Pustaka 

Kartini Kartono, 2002, “Pemimpin dan Kepimimpinan-Apakah Pemimpin 

yangAbnormal itu?”. Edisi Pertama, Cetakan Ketigabelas, PT Raja 

Grafindo Persada 

Koentjarajingrat. 1997. Metode-metode Penelitian Masyarakat/Redaksi 

Koentjaraningrat. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 

Moleong, L ,2002, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Bandung 

. 

Purwadarminto, W.J.S,1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta 

Sufianto Dadang.  2015.  Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung:  Cv. 

Pustaka Setia 

Thoha, Miftah. 1993. Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya. 

Jakarta: Rajawali Pers.  

 


