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K A T A  P E N G A N T A R

Dengan mengucapkan syukur ke Hadiarat Tuhan Allah yang maha Kuasa, modul ini dapat

diselesaikan oleh penulis tepat pada watunya, walaupun dalam pengerjaannya banyak mengalami

penundaan mengingat banyaknya kegiatan pemerintahan yang harus diselesaikan.

Modul yang berjudul “KEPEMIMPINAN DAN ETIKA PEMERINTAHAN” ini disusun atas dasar studi

kepustakaan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa modul ini relative tidak terlalu banyak memuat

berbagai teori dan prinsip-prinsip kepemimpinan pemerintahan, etika pemerintahan, dan etika

kepemimpinan pemerintahan, disamping lebih pada pendekatan praktis. Hal ini didorong oleh keinginan

penulis untuk memberikan satu pengetahuan yang dapat diterapkan dalam praktek penyelenggaraan

pemerintahan.   

Kepemimpinan pemerintanhan dan etika pemerintahan, pada semua tingkat pemerintahan

mempunyai kedudukan strategis dalam usaha mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi,

kolusi dan nepotisme serta akuntabel. Seiring dengan hal itu maka  pemimpin pemerintahan di setiap

level pemerintahan diharapkan memperhatikan memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip etika

pemerintahan dalam kepemimpinan pemerintahan yang dijalankannya, dalam kerangka mencapai tujuan

pemerintahan yang dicita-citakan. Banyak jalan yang dapat digunakan untuk memahami prinsip-prinsip

kepemimpinan pemerintahan dan etka pemerintahan, salah satu diantaranya melalui pendidikan dan

latihan diselenggarakan untuk kepentingan itu dan sejenisnya.

Modul ini bermaksud mengetengahkan secara elementer, tentang hal-hal yang mendasar

berkenaan dengan kepemimpinan dalam perspektif teori dan kepemimpinan pemerintahan dalam

perspektif praktek penyelenggaraan pemerintahan, disamping prinsip-prinsip etika pemerintahan dan

etika kepemimpinan pemerintahan. Karena sifatnya elementer maka yang dikemukakan dalam modul ini

adalah hal-hal yang pokok, yang dirasa perlu dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Diharapkan

ada masukan yang konstruktif untuk perbaikan modul ini, agar lebih mengena pada sasaran dan tujuan

dengan diberikannya modul ini.

Akhirnya diharapkan walaupun kecil ada manfaatnya baik untuk menambah khasanah

pengetahuan berkenaan dengan kepemimpinan pemerintahan, etika pemerintahan dan etika

kepemimpinan pemerinthan maupun untuk kegunaan praktis dalam kerangka mendukung peningkatan

pemahaman prinsip-prinsip kepemimpinan pemerintahan, etika pemerintahan dan etika kepemimpinan

pemerintahan untuk kemudian dapat diterapkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan baik pada

tataran pemerintah pusat maupun pada tataran pemerintah daerah.
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KEPEMIMPINAN DAN ETIKA PEMERINTAHAN

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM:

Secara umum tujuan pembelajaran Kepemimpinan dan etika pemerintahan adalah meningkatkan

pngetahuan dan pemahaman para peserta terhadap kepeimpinan dan etika pemerintahan dan dapat

menerapkannya dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS:

1.            Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para peserta terhadap kepemimpinan

pemerintahan dan mampu menerapkan dalam pratek penyelenggaran pemerintahan di

daerah

2.            Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para peserta terhadap etika pemerintahan dan

mampu melaksanakannya dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah

3.            Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para peserta terhadap etika kepemimpinan

pemerintahan dan mampu menerapkan prinsip-prinsip etika kepemimpinan pemerintahan

dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah

Kepemimpinan dan etika pemerintahan, dalam organisasi pemerintahan merupakan satu phenomena

yang selalu terjadi dan saling melengkapi. Kepemimpinan pemerintahan merupakan titik sentral dari

kegiatan pemerintahan, tanpa pemimpin yang menerapkan prinsi-prinsip kepemimpinan pemerintahan

sulit tujuan organisasi pemerintahan itu mencapai tujuanyang telah ditetapkan. Pemimpin
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pemerintahanlah yang mengetahui dengan baik kemana arah kegiatan-kegiatan pemerintahan itu

dilaksanakan, ibarat nakoda kapal pemimpin pemerintahan berperanan besar dalam menentukan

keberhasilan perjalanan pemerintahan menuju tempat tujuan yang telah ditetapan. Sedangkan etika

pemerintahan itu sendiri hakekatnya merupakan salah satu wujud pengendalian terhadap keputusan

dan/atau kegiatan pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan fungsi da

kewenangannya. Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan inilah diperlukan suatu acuan

agar diterima dengan baik oleh masyarakat acuan mana salah satunya adalah bersandar pada etika

pemerintahan. Etika pemerintahan ada dua kegunaannya di satu sisi digunakan sebagai pedoman, acuan

dan referensi, di sisi lain dapat pula digunakan sebagai ukuran untuk menilai apakah keputusan dan/atau

tindakan pemerintah dapat dikatakan baik atau buruk.

Terkait denga penjelasan diatas, maka dalam kerangka memberikan dan menginformasikan berkenaan

dengan kepemimpinan dan etika pemerintahan, akan dibahas hal-hal sebagai berikut:

A.       Konsepsi kepemimpinan dan kepemimpinan pemerintahan, yang pada intinya menjelaskan teori-

teori berkenan dengan kepemimpinan, tentunya dipilih tema-tema yang berkaitan dengan tugas-

tugas penyelenggaraan pemerintahan pad umumnya.

B.       Etika dan etika kepemimpinan pemerintahan, menjelaskan tentang nilai-nilai keutamaan

pemerintahan, perilaku etis dantidak etis dan menjelaskan karakter serta nilai etik kepemimpinan.

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintahan sebagai salah satu unsur yang penting dari Negara mempunyai posisi yang

diterminan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan baik keluar maupun kedalam karena

posisinya yng demikian strategis itu maka keberadaan Negara dan khususnya pemerintahan Negara

menjadi sangat ditentukan oleh keberhasilan pemerintahan dan pemerintah dalam menyelenggarakan

pemreintahan dalam kerangka mencapai tujuan Negara. Atas dasar ini tanpa adanya pemerintah dan

pemerintahan tujuan Negara tidak akan tercapai dan jika kondisi ini terjadi maka kerugian besar akan

ditanggung oleh masyarakat Negara pada umumnya, mengingat salah satu tujuan membentuk

pemerintah adalah untuk meningkat kesesejahteraan masyarakat. Lebih penting dari itu bahwa

keberadaan satu Negara dalam hubungannya dengan  Negara  lain, pengakuan suatu Negara yang

merdeka itu di dasarkan atas adanya pemerintahan yang berdaulat.

Pemerintahan dalam praktek pelaksanaannya selalu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan

baik yang menyangkut organisasi pemerintahannya, pemimpin pemerintahan, masyarakat yang

diperintah, maupun implementasi fungsi pemerintahanya, asas pemerintahan, lingkungan pemerintahan,

sistem pemerintahan maupun etika pemerintahan,  yang kesemuanya menuntut penanganan yang

seksama agar tujuan pemerintahan yang telah dicanangkan itu dapat dicapai secara efisien dan efektif.

 Variabel-variabel tersebut didalam pelaksanaan ternyata memerlukan pemahaman yang cukup serius

untuk mencapai keberhasilannya, untuk itu sudah selayaknya jika pihak-pihak yang ada kaitannya dengan

pemerintahan perlu memahami secara baik dan komprehensif terhadap pengetahuan-pengetahuan

dimaksud. Diantara variabel-variabel dimaksud yang diterminan diantaranya adalah kepemimpinan

pemerintahan dan etika pemerintahan. Kepemimpinan dan etika pemerintahan mempunyai peranan

sentral atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pemerintahan pusat maupun

pada tingkat pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Dilihat dari sisi pemerintahan

sebagi suatu organisasi maka kedudukan pemimpin pemerintahan sangat strategis, pemimpin

pemerintahan merupakan figur yang menentukan efektifitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Dengan kata lain, pencapaian tujuan organisasi pemerintahan ditentukan oleh kemampuan, kompetensi

dan kapabilitas pemimpin pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sejalan dengan

pernyataan diatas, Kaloh berpendapat bahwa pemimpin pemerintahan harus mendengarkan, merasakan,

menaggapi dan mewujudkan keinginan, aspirasi, tuntutan dan kepentingan masyarakat serta tuntutan
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organisasi, sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Setiap pemimpin pemerintahan harus

tanggap terhadap kondisi politik baik dalam organisasi pemerintahan maupun dalam masyarakat, serta

memberikan jawaban atau tanggapan atas kritik, saran dan mungkin juga pengawsan yang datngnya dari

masyarakat, serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Seorang pemimpin harus tanggap terhadap

kondisi kelembagaan dalam arti memberikan perhatian serta tanggapan terhadap berbagai macam

kebutuhan organisasi pemerintahan demi lancarnya pelayanan masyarakat.

Sebagaimana halnya pimpinan organisasi lainnya, pemimpin pemerintahan diperhadapkan pula

pada berbagai keadaan dan tantangan dalam memimpin organisasi pemerintahan. Menyadari hal

tersebut, pemimpin pemerintahan dituntut untuk bersikap proaktif dan mengandalakan

kepemimpinanannya yang berkualitas untuk membangkitkan semangat kerja para bawahannya. Mampu

menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu

menjadi creator, innovator dan fasilitator dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Kaloh, 2009:4). Berangkat dari uraian

diatas maka keberhasilan pencapaian tujuan pemerintahan sebagian besarnya dipengaruhi oleh

pemimpin pemerintahan yang melaksanakan kepemimpinan pemerintahan. Tentu saja dalam

menyelanggarakan pemerintahan seorang pimpinan pemerintahan harus memperhatikan  berbagai hal

yang berhubungan dengan pemerintahan, satu diantaranya adalah etika pemerintahan. Dalam kaitan ini

pemimpin pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan dalam berperilaku perlu

memahami dan mengimplementasikan makna hakiki dari etika pemerintahan. Pemahaman terhadap etika

pemerintahan merupakan landasan berpijak dala melaksanakan pola-pola kerja yang baik yang bersifat

hirarkhi formal maupun hubungan yang sifatnya non formal. Dengan demikian maka pimpinan

pemerintahan dan yang dipimpin akan berkerjasama dalam  koridor yang sifatnya saling melengkapi,

tidak sekedar pada pola hubungan atasan dan bawahan. Dengan menyadari etika pemerintahan maka

pemimpin pemerintahan perlu menumbuhkan dinamika yang terbuka dan adil dalam organisasi, yang

dapat menciptakan suasana kondusif bagi semua pihak, untuk menjalani dan menikmati pekerjaan

sebagai  bagian dari tanggung jawab, tanpa rasa terbebani apalagi merasa tertekan. Pekerjaan itu harus

dipahami sebagai panggilan, rahmat, amanah, seni dan bahkan bagian dari ibadah, sehingga komitmen

pengabdian harus ditempatkan sebagai prioritas. Bagi seorang pemimpin pemerintahan, siapapun dia

dan dalam bentangan lahan pengabdian apapun harus memahami bahwa ia menegmban amanah dari

orang yang dipimpinnya dan tidak sekedar menjadikan posisi itu sebagai lambing kebanggaan dan

kemegahan.

Kedepan keberhasilan seorang pemimpin pemerintahan tidak hanya diukur dari sudut seberapa

jauh mereka berhasil membangun pemerintahan dan melaksanakan pembangunan tetapi juga diukur

seberapa jauh pemimpin pemerintahan itu dalam melaksanakan pemerintahan itu dapat mengayomi

masayarakat, melindungi masyarakat dan melayani kebutuhan masyarakat, untuk terealisir kondisi ini

maka perlunya pemimpin pemerintahan mengetahui dan memahami nilai-nilai yang baik dalam

pemerintahan baik yang berasal dari perundang-undangan, nilai-nilai yang berasal budaya masayarakat

maupun nilai-nilai yang berasal dari agama yang kesemua itu menjadi lingkup kajian dari etika

pemerintahan.

Keperluan sesuatu pemerintahan untuk memiliki pedoman tentang landasan etika bagi aparaturnya

berkaitan dengansfat kekuasaan yang cenderung menyeleweng. Kekuasaan pemerintahan hanya mungkin

dapat dijinakkan melalui penegakan hukum dan etika. Pada saat yang sama aparatur pemerintahan

khususnya pemimpin pemerintahan juga perlu memiliki iman yang kuat serta acuan moral yang tinggi.

Hanya dengan modal dasar kepribadian seperti itu, aparatur pemerintah dapat dibina lebih lanjut agar

membangun komitmen moral yang lebih spesifik untuk menaati nilai-nilai etika profesinya. Dengan kata

lain ketaatan etis tidak terbangun dalam kevakuman iman dan moral suatu pribadi. Ketaatan itu harus

terbangun di atas landasan iman yang kuat dan moral yang tinggi. Pada saat yang sama kewenangan-

kewenangan yang melekat pada kekuasaan pemerintahan perlu disusun dan dibagi ke dalam struktur-

struktur yang mengikat secara kolektif, saling membatasi, saling mengawasi dan saling tergantung satu

sama lain. Di dalam kerangka sistem dan mekanisme yang semacam ini sudah tercakup seperangkat

hukum positif. Jadi dengan memperkuat kepribadian dan mengakomodasi kepribadian itu kedalam

sistem yang baik, kemungkinan terjadinya power abuse akan dapat ditekan sampai pada tingkat minimal.

Dalam pengertian ini, aparatur pemerintahan seyogyanya menjadikan dirinya sebagai teladan di dalam

pelaksanaan etika, hukum dan konstitusi. Jadi seperti yang telah disinggung di muka, pemerintah tidak
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dapat begitu saja mengambil hak milik seorang tanpa kewenangan yang jelas (hukum) dan pemberian

imbalan atau ganti rugi yang wajar (etika). Singkatnya setiap warga masyarakat berhak memperoleh

pelayanan dan perlakuan  yang adil dari pemerintah berdasarkan nilai-nilai etika dan hukum yang berlaku

(Rasjid, 1999:49).

Kepemimpinan pemerintahan bukanlah urusan kompetensi dan kewenangan semata, tetapi

merupakan sumber aktivitas kelompok yang prima. Jika seorang pemimpin tahu bagaimana memasuki

suatu masalah, maka ia pun harus menemukan strategi untuk keluar dari masalah itu, sesempit apapun

jalan keluarnya. Kepemimpinan pemerintahan bukan hadir untuk membetangkan beban kepada yang

dipimpinnya, tetapi hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membawa harapan, kesejahteraan, rasa

aman dan penghargaan. Kondisi saat ini telah mengalami perubahan jika dibandingkan sebelumnya,

pemimpin pemerintahan tidak lagi merupakan sosok yang hanya dapat member perintah saja, tetapi

mereka dituntut untuk tanpil sebagai pemeberi suri teladan, menjadi panutan dan pemberi arah, menjadi

fasilitator, sebagai mitra kerja, sebagai penanggung resiko yang mempunyai visi untuk mendorong

organisasi dan orang-orang yang dipimpinnya berkembang, belajar, serta mampu mengembangkan

seluruh potensi dirinya secara optimal.

Sudah menjadi bagian kodrat bahwa tidak ada satu kehidupan kelompok manusia sepanjang

sejarah yang lepas dari etika. Dalam kehidupan masyarakat yang paling sederhana sekalipun, selalu ada

serangkaian nilai-nilai etika yang ditempatkan sebagai acuan untuk menemukan baik buruknya tingkah

laku seseorang atau sekelompok orang. Namun juga merupakan kenyataan bahwa bentuk dan

manifestasi etika yang dianut dan dijalankan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda satu sama

lain. Karena itu etika yang berintikan ajaran moral dan pembentukan karakter selalu mengalami

perubahan dan evaluasi dari masyarakat yang mendukungnya, sesuai dinamika kehidupan masyarakat itu

sendiri. Pendekatan yang dipakai dalam menelaah etika, kendati dia bergerak secara dinamik, tetaplah

berada pada tataran falsafah moral (normative ethics) dan metha ethic. Pada satu sisi, moral akan

memberikan bingkai pembenaran dan penolakan atas baik buruknya suatu sikap atau tindakan, di sisi lain

metha ethic tampil untuk memberikan arti atas segala penilaian yang dilakukan oleh falsafah formal.

Dalam format ini etika tampil sebagai kerangka berpikir, berpendirian dan bertindak. Etika akan berfungsi

sebagai sumber nilai dan panduan untuk bereaksi. Muatan etika dengan demikian adalah muatan nilai.

Prinsip etika adalah “bagaimana seharusnya” manifestasinya akan melahirkan kewajiban bagi mereka

yang menerima prinsip itu untuk diwujudkan dalam berbagai bentuk tindakan keseharian. Bila muatan

nilai yang terkandung dalam prinsip itu gagal dipelihara masyarakat pendukung nilai tersebut maka

dengan sendirinya akan mendapat sanksi. Lantaran etika adalah kumpulan nilai yang bersendikan prinsip-

prinsip moral, maka sanksi yang disiapkan untuk para pelanggarpun adalah sanksi moral.

Singkatnya pengetahuan kepemimpinan pemerintahan dan etika pemerintahan perlu dipahami

secara mendasar dan berkelanjutan   serta perlu diterapkan oleh para pemimpin pemerintahan di

Indonesia ini agar keberadanya dirasakan betul oleh masyarakat bahkan lebih jauh dari itu keberadaan

pemimpin pemerintahan sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena keberadaannya dapat membantu

masyarakat untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Pada kenyataannya banyak kasus dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

terutama yang erat kaitannya dengan nilai- nilai  etis seperti misalnya penyalahgunaan kekuasaan dan

wewenang seperti korupsi, kolusi dan nepotisme dan kegiatan yang sejenis lainnya cukup dominan

dalam mewarnai kehidupan bernegara dan ada banyak pejabat Negara yang teribat dalam kegiatan

seperti ini. Walaupun secara yuridis nilai-nilai etik tersebut sudah ada serta tercantum dalam berbagai

peraturan perundangan, namun secara de facto ternyata nilai-nilai etik tersebut sering dilanggar dan

tentujya pelanggran tersebut akan mempengaruhi citra dari aparatur pemerintah dan pejabat Negara itu

sendiri.

Untuk membangun landasan yang kuat terutama menyangkut nilai-nilai etika kepemimpinan

pemerintahan dirasakan perlu untuk menyegarkan kembali pemahaman terhadap prinsip-prinsip

kepemimpinan pemerintahan dan etika pemerintahan kepada para aparatur/pejabat Negara agar segala

sesuatu yang dilaksanakan oleh para pejabat di bidang penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat

dipertanggung jawabkan secara etis.
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BAB II

KONSEPSI  KEPEMIMPINAN

A.           KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF DEFINISI

Istilah kepemimpinan dan pemimpin berasal dari kata pimpin yang mengandung beberapa arti yang

erat kaitannya dengan pengertian memelopori, dibagian depan, menuntun, membimbing, mendorong,

mengambil inisiatif, bergerak lebih awal, mendahului, memberi  contoh, menggerakkan orang lain,

mengarahkan orang lain, memerintah orang lain dan sebagainya. Pamudji (1985:5) menjelaskan bahwa dari

kata pimpin lahirlah kata kerja memimpin yang artianya membimbing atau menuntun dan kata benda

pemimpin  yaitu orang yang berfungsi memimpin, atau orang yang membimbing atau menuntun. Di dalam

kehidupan sehari-hari dan juga dalam kepustakaan munculah istilah yang serupa dengan itu dan kadang-

kadang dipergunakan silih berganti seakan-akan tidak ada bedanya satu dengan yang lain, yaitu pimpinan,

kepemimpinan, dan kepemimpinan. Hal tersebut mungkin dapat menimbulkan kekacauan dalam pemikiran

yang berakibat tentunya kekacauan dalam tindakan dan perbuatan seseorang dan masyarakat, karena istilah-

istilah tersebut masing-masing  mempunyai arti sendiri-sendiri.

Banyak konsep yang diajukan oleh para ahli berkenaan dengan pemimpin dan kepemimpinan, pada

umumnya mereka berpendapat  bahwa pemimpin adalah seorang yang dengan cara apapun mampu

mempengaruhi orang lain untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak orang bersangkutan untuk tujuan

tertentu, sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang yang dengan cara tertentu mampu

mempengaruhi pihak lain untuk melakukan suatu tindakan tertentu sesuai dengan kehendak orang

bersangkutan dalam kerangka mencapai tujuan tertentu.

Kepemimpinan mengandung pengertian yang seringkali sukar ditangkap, maka tidak mengherankan

apabila timbul berbagai macam definisi atau deskripsi tentang kepemimpinan. Ada yang berpendapat  bahwa

kepemimpinan adalah sesuatu yang melekat pada diri si pemimpin dan oleh karenanya kepemimpinan itu

lalu dikaitkan dengan pembawaan, kepribadian, kemampuan dan kesanggupan yang kesemuanya mengarah

kepada cirri-ciri atau sifat-sifat tertentu. Pendapat yang lain mengatakan bahwa kepemimpinan adalah

kegiatan dari si pemimpin, berhubung dengan itu kepemimpinan lalu dikaitkan dengan kedudukan dan jenis

erilaku tertentu. Sedangkan yang lain menyatakan kepemimpinan sebagai proses antar hubungan atau

interaksi antara pemmpin, pengikut, dan situasi.

Pamudji mengakomodir berbagai definisi dari kepemimpinan, yang antara lain dikemukakan sebagai

berikut:

1.            Kepemimpinan sebagai titik pusat proses-proses kelompok, menurut pandangan ini kepemimpinan

dimaknaisebagai titik pusat dari perubahan, kegiatan, dan proses dari kelompok. Kepemimpinan

dipandang sebagai pangkal penyebab daripada kegiatan-kegitan, proses atau perubahan-

perubahan. Kepemimpinan merupakan gejala kelompok atau gejala sosial.

2.            Kepemimpinan adalah suatu kepribadian yang mempunyai pengaruh, faham ini muncul diantara

teoritikus yang berusaha menerangkan mengapa beberapa orang lebih mampu melaksanakan

kepemimpinan daripada orang lain. Kepemimpinan disini dipandang sebagai akibat dari pengaruh

yang bersifat sepihak. Mereka mengakui pemimpin dapat mempunyai sifat-sifat yang

membedakannya dari pengikut, tetapi mereka itu pada umumnya gagal mengakui adanya corak-

corak timbal balik atau interatif dari situasi kepemimpinan.

3.            Kepemimpinan adalah suatu seni untuk menciptakan kesesuaian faham atau keseiaan, kesepakatan

pendapat ini cenderung melihat kepemimpinan sebagai suatu usaha yang terselubung untuk

mempengaruhi dan sebagai suatu sarana untuk membentuk kelompok sesuai kemauan pemimpin.

Pendapat ini kurang mengakui hak-hak, keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan anggota-

anggota kelompok atau norma dan tradisi kelompok. Hal ini sebenarnya mendapat reaksi negative

yang kuat dari golongan yang menentang tiap kemungkinan otoriter.

4.            Kepemimpinan adalah pelaksanaan pengaruh, pemakaian pengertian pengaruh merupakan tanda

selangkah maju kearah generalisasi dan abstraksi dalam mendefinisikan kepemimpinan. Nash
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menyatakan bahwa kepemimpinan mencakup kegiatan mempengaruhi perubahan dalamperbuatan

orang-orang. Sedang Ordwey Tead juga mengemukakan definisinya tentang kepemimpinan

sebagai the activityof influencing people to cooperate toward some goal which they to find

desirable (kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang untuk bekerjasama dalam rangka mencapai

yang mereka kehendaki). Pandangan tentang pengaruh ini mengakui adannya kenyataan bahwa

individu-individu berbeda-beda pengaruh dari perilaku mereka terhadap kegiatan-kegiatan

kelompok. Hal ini berarti adanya hubungan timbal balik antara pemimpin dan pengikut, tetapi tidak

harus diwarnai oleh dominasi, penguasaan dan penekanan oleh pihak pemimpin. Pada umumnya

menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah melaksanakan suatu pengaruh yang menentukan

terhadap perilaku anggota-anggota kelompok dan kegiatan-kegiatan kelompok.

5.            Kepemimpinan adalah tindakan atau perilaku, sekelompok ahli suka mendefinisikan kepemimpinan

dalam arti tindakan-tindakan atau perilaku. Pandangan behavioral ini terutama tertarik pada

penyusunan definisi yang memungkinkan penyajian suatu landasan bagi observasi, deskripsi,

pengukuran dan eksperimentasi yang obyektif.

6.            Kepemimpinan adalah suatu bentuk persuasi, Schenk menyebutkan kepemimpinan adalah

manajemen mengenai manusia dengan jalan persuasi (ajakan/himbauan) dan inspirasi dan

bukannya dengan pengarahan atau ancaman paksaan yang terselubung. Hal ini menyangkut

problem-problem nyata untuk segera menerapkan pengetahuan tentang faktor-faktor

kemanusiaan.

7.            Kepemimpinan adalah suatu hubungan kekuatan/kekuasaan. Janda mendefinisikan kepemimpinan

sebagai suatu hubungan kekuatan/kekuasan yang khusus diwarnai oleh persepsi (penglihatan)

anggota kelompok bahwa anggota kelompok yang lain mempunyai hak untuk memperoleh

perilaku bagi yang tersebut terdahulu yang menuntun kegiatannya sebagai seorang anggota suatu

kelompok tertentu. Disini kekuatan/kekuasaan dipandang sebagai suatu bentuk hubungan

pengaruh diantara anggota-anggota kelompok.

8.            Kepemimpinan sebagai sarana pencapaian tujuan. Beberapa teoritisi telah memasukkan gagasan

pencapaian tujuan dalam definisi kepemimpinan. Beberapa diantaranya telah mendefinisikan

kepemimpinan dalam arti nilai instrumentalnya dalam pencapaian tujuan-tujuan dan pemuasan-

pemuasan kebutuhan kelompok.

9.            Kepemimpinan sebagai suatu hasil dari interaksi. Bogardus berpendapat bahwa sebagai suatu proses

sosial kepemimpinan merupakan antar dorongan yang menyebabkan sejumlah orang mulai

bersiap-siap mencapai tujuan lama dengan semangat/jiwa baru dengan penuh harapan. Kelompok

ini penting dalam menarik perhatian pada kenyataan bahwa kepemmpinan tumbuh dari proses

interaksi itu sendiri. Kepemimpinan dapat disimak/dikaji dan ternyata benar apabila diakui dan

didukung oleh angota–anggota lain dalam kelompok.

10.         Kepemimpinan adalah peranan yang dipilahkan. Salah satu penemuan penting dalam sosiologi

modern adalah pengembangan teori peranan. Setiap anggota masyarakat menduduki posisi status 

dalam masyarakat dan juga dalam berbagai macam kelembagaan dan organisasi. Dalam tiap posisi

seseorang berharap dapat memainkan peranan yang telah ditentukan. Kepemimpinan dapat

dipandang sebagai suatu aspek pemilah-milahan peranan.

11.         Kepemimpinan sebagai inisiasi (permulaan) dari struktur. Beberapa penulis memandang

kepemimpinan tidak sebgai suatu jabatan yang pasif atau sebagai suatu perolehan peranan, tetapi

sebagai suatu proses pemunculan dan pemeliharaan struktur peranan. Kepemimpinan dimaknai

sebagai variabel– variabel yang menyebabkan pemilah-milahan dan pemeliharaan struktur peranan

dalam kelompok. Definisi ini lebih memiliki kegunaan teoritis dibandingkan denga kegunaan

praktis dan nyata.

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil sebagai patokan definisi dari kepemimpinan adalah

kemampuan untuk menggerakkan dan mengarahkan orang-orang ke tujuan yang kehendaki oleh pemimpin. 

Dengan demikian esensi dari kepemimpinan hakekatnya meliputi unsur-unsur:

1.            Pemimpin atau orang yang mempunyai kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain.
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2.            Pengikut yang dapat  dipengaruhi baik oleh ajakan, bujukan, anjuran, perintah, instruksi, paksaan

dan bentuk lainnya.

3.            Adanya tujuan yang hendak dicapai (Pamudji, 1985:9-22).

Mc.Gregor berpendapat ada empat unsur pokok yang menentukan kepemimpinan, antara lain:

a.            Watak pemimpin.

b.            Sikap, kebutuhan dan perwatakan anak buah/bawahan/pengikut.

c.            Sifat organisasi (tujuan, struktur, dan tugas yang harus dilaksanakan )

d.            Lingkungan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

Hasil penelitian membuktikan kaitan variabel-variabel tersebut di atas sangat rumit dan tidak

sederhana, sehingga tidak ada gaya dan tatalaku kepemimpinan yang cocok bagi segala keadaan.

Kompleksitas kepemimpinan ini tidak memungkinkan adanya patokan yang harus diikuti secara pasti.

Namun bagaimanapun peningkatan kepemimpinan seseorang, dapat dikembangkan melalui:

1.            Ilmu pengetahuan untuk memahami dampak tata laku seorang terhadap orang lain. Semakin besar

jurang pengertian dan persepsi seseorang terhadap tatalaku orang lain, semakin besar pula

ketidakefektifan pergaulan orang itu dalam masyarakat.

2.            Peningkatan kesadaran daya penyesuaian gaya dan tata laku kepemimpinan. Untuk menjadi

pemimpin yang efektif, seorang harus pandai-pandai menyesuaikan diri terhadap tuntutan situasi

dan kondisi.

3.            Kemampuan dan kecakapan diagnose untuk menganalisa situasi dan kondisi. Bilamana situasi

kondisi menuntut gaya dan tata laku kepemimpinan tertentu maka diagnose harus tepat dan daya

penyesuaian gaya dan tata laku harus cepat dan tepat pula.

4.            Pengenalan akan berbagai kebutuhan dan motivasi pegawai bawahannya. Kemampuan diagnose ini

juga mencakup pengenalan kebutuhan dan dorongan kerja yang beraneka ragam pegawai

bawahannya atau masyarakat yang dipimpin.

5.            Kemampuan dan kecakapan berkomunikasi dengan orang lain. Permalahan pada suatu organisasi

kebanyakan adalah kurang efektifnya komunikasi antar personal.

B.       TEORI-TEORI  KEPEMIMPINAN

Banyak teori-teori tentang kepemimpinan antara lain yang dikemukakan oleh Ralp M. Stogdill

(1974:17), antara lain dikemukakan bahwa teori-teori berkenaan dengan kepemimpinan ada beberapa

seperti traits theory, environmental theory, personal  situational  theory, interaction-expectation theory,

humanistic theory, exchange theory. Pamudji mengakomodasikan berbagai pendapat tentang teori

kepemimpinan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana dan dapat dijelaskan  sebagai berikut :

1.    Teori sifat (traits theory), teori ini melihat dari sudut pandang bahwa kepemimpinan itu untuk berhasilnya

seorang pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat tertentu, cirri-ciri atau perangai tertentu. Seorang pemimpin

akan berhasil apabila ia memiliki sifat-sifat, ciri-ciri, perangai tersebut. Berdasarkan asumsi ini maka lalu

dicarikan sifat-sifat yang umum yang harus dimiliki seorang pemimpin agar berhasil efektif. Sifat tersebuta

dijadikan pedoman untuk mengembangkan kepemimpinan. Diantaranya disini dikemukakan bahwa 

pemimpin titu dianggap memiliki sifat-sifat yang dianggap sejak lahir dan ia menjadi pemimpin karena

memiliki bakat menjadi pemimpin sejak lahir. Maka teori ini juga disebut teri genetis yang disimpulkan

bahwa pemimpin itu dilahirkan tidak dibentuk (leaders are born and not made).

2.    Teori lingkungan (environmental theory), teori ini berpendapat bahwa munculnya pemimpin itu karena

keadaan, tempat dan waktu atau pemimpin-pemimpin lahir karena situasi dan kondisi yang memungkinkan

atau kodusif untuk itu. Teori ini memperhitungkan faktor situasi dan kondisi disebut juga teori serba situasi.

Kebangkitan dan kejatuhan seorang pemimpin itu dikarenakan oleh situasi dan kondisi, apabila ia menguasai

situasi dan kondisi maka ia akan dapat menjadi pemimpin. Sejalan dengan teori ini adalah teori sosial yang

antara lain dikemukakan bahwa pemimpin itu dibentuk bukan dilahirkan (leaders are made not born).

Seseorang akan muncul menjadi pemimpin karena ia berada pada suatu lingkungan sosial.
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3.    Teori pribadi dan situasi (personal-situational theory), teori ini berusaha menjelaskan kepemimpinan sebagai

akibat dari seperangkat kekuatan yang tunggal. Teori ini pada dasarnya mengakui bahwa kepemimpinan

merupakan produk dari terkaitnya tiga faktor: a). perangai (sifat-sifat) pribadi dari pemimpin; b). sifat dari

kelompok dan anggota-anggotanya; dan c). kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang dihadapi oleh

kelompok. Kepemimpinan harus dipandang sebagai hubungan diantara orang-orang dan bukannya ciri-ciri

atau sifat-sifat dari seseorang individu yang terisolir. Jelas di sini bahwa sifat-sifat atau ciri-ciri seseorang saja

belum memungkinkan ia berkembang menjadi pemimpin. Sifat-sifat atau ciri-ciri itu masih harus dikaitkan

dengan situasi dan kondisi. Seorang pemimpin akan berhasil jika pada waktu lahir memiliki bakat-bakat atau

sifat-sifat kepemimpinan yang kemudian dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman.

4.    Teori interaksi dan harapan (interaction-expectation theory), teori ini mendasarkan diri pada variabel-

variabel: aksi, reaksi, interaksi dan perasaan. Seorang pemimpin menggerakkan pengikut dengan

harapan-harapan bahwa ia akan berhasil, ia akan mencapai tujuan organisasi, ia akan mendapat

keuntungan, penghargaan dan sebagainya.  Demikian pula pengikut-pengikut mereka mengikuti

pemimpin dengan harapan-harapan seperti harpan si pemimpin tadi oleh karena itu aksi-aksi si

pemimpin harus berisi sesuai dengan harapan untuk kemudian ditanggapi dengan reaksi, sehingga

dengan demikian terjadilah interaksi yang disertai dengan perasaan-perasaan tertentu. Interaksi tersebut

diusahakan dapat memenuhi harapan-harapan bersama. Teori ini berasumsi bahwa semakin terjadi

interaksi dan partisipasi dalam kegiatan bersama semakin meninkat perasaan saling

menyenangi/menyukai satu sama lain dan semakin memperjelas pengertian atas norma-norma

kelompok. Demikian pula semakin tinggi seseorang dalam kelompok, semakin mendekati kesesuaian

kegiatannya dengan norma-norma, semakin luas jangkauan interaksinya dan semakin besar jumalah

anggota kelompok yang tergerak. Yang penting harus dijaga agar aksi-aksi pemimpin tidak

mengecewakan harapan-harapan. Keefektifan pola perilaku pemimpin yang ada tergantung pada

tuntutan-tuntutan yang dihadapkan oleh situasi. Semakin tinggi perasaan keakraban pemimpin dengan

anak buahnya semakin lebih efektif dalam situasi dimana dituntut kepemimpinan yang moderat.

5.    Teori humanistic (humanistic theory), teori ini mendasarkan diri pada pendapat bahwa manusia karena

sifatnya adalah organism yang dimotivasi, sedangkan organisasi karena sifatnya adalah tersusun dan

terkendali. Fungsi kepemimpinan adalah membuat organisasi sedemikian rupa sehingga memberikan

sedikit kebebasan atau kelonggaran kepada individu untuk mewujudkan motivasinya sendiri yang

potensial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan pada saat yang bersamaan memberikan

sumbangan pada pencapaian tujuan organisasi. Menurut teori ini perlu dilakukan motivasi pada pengikut,

dengan memenuhi harapan-harapan mereka dan memuaskan kebutuhan-kebutuhan mereka. Beberapa

kebutuhan antara lain seperti fisiologis, keamanan, sosial, prestige dan sebaginya. Oleh karena

melakukan motivasi berarti juga melakukan human relation, maka sementara penulis ada yang

menamakan teori ini sebagai teori hubungan antar manusia, yang maksudnya mengusahakan

keseimbangan antara kebutuhan/kepentingan perseorangan dan kebutuhan/kepentingan umum

organisasi.

6.    Teori tukar menukar (exchange theory), teori ini mendasar diri pada pendapat bahwa interaksi sosial

menggambarkan suatu bentuk tukar menukar dalam mana anggota-anggota kelompok memberikan

kontribusi dengan pengorbanan-pengorbanan mereka sendiri dan menerima imbalan dengan

pengorbanan-pengorbanan kelompok atau anggota-anggota yang lain. Interaksi berlangsung terus, oleh

karena anggota-anggota merasakan tukar menukar secara sosial ini memberikan penghargaan. Demikian

pula antara pemimpin dengan yang dipimpin, antara anggota-anggota yang dipimpin satu sama lain

harus  berlangsung tukar menukar keuntungan dan keenakan, harus saling memberi dan menerima.

Dengan jalan demikian akan selalu terjadi gerak, yaitu gerak dari pengikut-pengikut yang digerakkan

oleh pemimpin. Hal ini dapat terjadi karena saling menguntungkan. Jadi dalam teori ini ditekankan

adanya give and take antara pemimpin dan yang dipimpin, oleh karenanya teori ini juga disebut teori

beri memberi.

Demikianlah beberapa teori mengenai kepemimpinan, yang pada dasarnya mengakui bahwa

munculnya seorang pemimpin oleh karena faktor-faktor lingkungan dan faktor-faktor individu yang

berinteraksi menghasilkan sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu yang cocok untuk situasi dan kondisi tertentu.

Sejarah telah membuktikan bahwa pemimpin-pemimpin yang berhasil pada suatu saat, ternyata kurang

berhasil bahkan mengalami kejatuhannya pada saat yang lain (Pamudji, 1985:145-152).
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C.       SIFAT, WATAK, PERANGAI KEPEMIMPINAN

Banyak penelitian yang telah dilakukan oleh para sarjana berkenaan dengan sifat-sifat yang

sebaiknya dimiliki oleh seorang pemimpin dan telah banyak pula sederetan sifat, watak dan perangai

yang dikemukakan yang berbeda antara satu sarjana dengan yang lain. Ada beberapa sifat yang

dipandang sebaiknya dimiliki seorang pemimpin yang secara umum telah dikenal, antara lain:

1.      TOLERANSI (Tolerance). Seorang pemimpin yang berhasil tidak menutup diri terhadap berbagai

ide dan masukan dari pihak luar. Seorang pemimpin seharusnya terbuka bagi segala pandangan,

gagasan, ide yang berasal dari pihak-pihak lain, dengan catatan pandangan, gagasan atau ide

tersebut memang konstruktif untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh si pemimpin.

2.      KESTABILAN (Stability). Seorang pemimpin yang sukses digambarkan memiliki keuletan dan

kestabilan emosi. Pemimpin mempunyai kepercayaan diri dan dapat mengendalikan diri dan

selalu ingin mengetahui terhadap banyak hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya.

3.      KETERBUKAAN (Openness). Seorang pemimpin bersifat terbuka dalam arti dapat diajak diskusi

dan jujur atau fair play dalam segala urusan, bijaksana dalam pengambilan keputusan dan

terbuka terhadap kritik dan saran.

4.      TEGUH PENDIRIAN (Firmness). Seorang pemimpin yang berhasil  menunjukkan kemahiran dalam

menilai situasi dan kondisi secara keseluruhan, tajam dalam memilih dan membedakan fakta dan

cermat dan realistik dalam pengambilan kesimpulan dan tidak mudah berubah dalam pendirian.

5.      KESUNGGUHAN (Serious Mindsetness). Seorang pemimpin mempunyai kesungguhan dalam arti

keseriusan dalam pelaksanaan tugas untuk kemajuan organisasi yang dipimpinnya dimasa

datang. Dia berpegang pada tugasnya, belajar serta menarik pengalaman dengan sebaik-baiknya

terhadap kondisi saat ini untuk memperbaikinya dimasa depan serta mempersiapkan dengan

sebaik-baiknya bawahan dalam pelaksanaan tugas.

6.      KETENANGAN (Tranquility). Seorang pemimpin tenang dalam menghadapi segala permasalahan,

aktif dan tanggap terhadap segala sesuatu yang bersifat tidak tertib. Tidak mudah terpancing

emosinya dan selalu berusaha mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas.

7.      KEYAKINAN (Acceptance). Seorang pemimpin akan berhasil memimpin jika dipercaya dan

diterima oleh orang yang dipimpinnya baik dari bawahan, mitra kerja maupun masyarakat.

Pemimpin akan memperoleh legitimasi jika diterima dan diakui dan itu yang akan mempengeruhi

keberjhasilan dimasa depan.

8.      KEMAMPUAN MENGANALISA (Analytical Ability). Seorang pemimpin akan mampu menganalisa

permasalahan yang komplek sekalipun, menguasai dengan baik permasalahan serta mampu

membuat keputusan cermat dan tepat dan berani mengambil resiko (semakin tinggi kedudukan

pemimpin semakin tinggi resiko yamng harus dihadapi tetapi tetap harus mengambil keputusan).

9.      INISIATIF DAN DORONGAN (Iniciative and Drive). Seorang pemimpin mempunyai daya untuk

membuat sesuatu yang baru atau ide baru untuk menyelesakian pekerjaan serta mempunyai

kemampuan untuk mendorong bawahan, mitra kerja, masyarakat untuk menyelesaikan sesuatu

yang baru yang sudah dimulai dan ditetapkannya.

10.   TERARAH (Direction). Seorang pemimpin cakap dalam memberikan pengarahan, dalam arti

mampu memberikan pengarahan secara dan gambling mengenai suatu tugas yang harus

dikerjakan misalnya jelas tujuannya, jelas cara mengerjakannya, kapan waktunya, dimana

tempatnya dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaannya. Untuk itu seorang pemimpin

harus memahami  latar belakang orang yang dipimpinnya.

11.   TANGGAP DAN TERAMPIL (Acuteness). Seorang pemimpin cepat memahami persoalan, situasi

dan kondisi lingkungan dan cermat serta cepat dalam pengambilan keputusan.

12.   CAKAP DAN LUWES (Capacity and Flexibility). Seorang pemimpin memiliki pengetahuan,

wawasan, pengalaman yang dibutuhkan dan kemampuan untuk menyelesaikan tugasnya secara

berdayaguna dan berhasil guna serta mampu untuk segera menyesuaikan atas perubahan situasi

dan kondisi serta perkembangan persoalan di lapangan.

13.   MELAYANI MASYARAKAT (Public Services). Seorang pemimpin selalu menyediakan waktunya

untuk melayani dan mengabdi untuk kepentingan anggota organisasi dan masyrakat untuk

keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi yang dipimpinnya.

Sifat-sifat kepemimpinan diatas sering dijumpai di literatur-literatur barat maupun timur dan juga

dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pemimpin yang berhasil, walaupun juga harus diakui
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bahwa situasi dan lingkungan juga berpengaruh besar terhadap keberhasilan seorang pemimpin.

D.      GAYA KEPEMIMPINAN (Leadership style)

Keberhasilan seorang pemimpin dalam organisasi baik publik maupun privat juga dipengaruhi

oleh gaya kepemimpinannya. Seorang pemimpin harus paham benar tentang kemampuannya sendiri,

latar belakang pengikutnya dan situasi yang ada, bersamaan dengan itu pemimpin dapat memilih cara

berperilaku dalam mempengaruhi bawahannya atau pengikutnya. Walaupun masalah gaya itu pada

kenyataannya melekat pada diri pemimpin sehingga pada kenyataannya seorang pemimpin tidak sadar

akan gaya yang dterapkan dalam mempengaruhi bawahan atau pengkutnya. Oleh karena itu pemahaman

terhadap gaya kepemimpinan itu perlu untuk seorang pemimpin agar dapat dijadikan dasar pijakan

dalam mempengaruhi bawahan atau pengkuti. Dibawah ini dikemukakan beberapa gaya kepemimpinan

yang dipandang perlu untuk diketahui:

1.            GAYA KEPEMIMPINAN KLASIK.

Gaya kepemimpinan klasik, adalah gaya yang paling umum yang digunakan untuk

mengkatagorikan gaya kepemimpinan. Menurut White dan Lippit (Moeftie&Soebagio,

1986:70-71), yang mengadakan penelitian  menghasilkan ciri-ciri gaya kepemimpinan

dimaksud sebagai berikut:

a.       gaya otoriter, dalam kelompok ini bawahan agresif dan apatis, suasana saling

mengkambing hitamkan, anggota kelompok sangat bergantung pada pemimpin dan harus

diperintah tidak ada inisiatip dan hasil kerja menurun. Ciri-ciri perilaku kepemimpinan

otoriter serta reaksi bawahannya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1).      Semua kebijakan ditentukan oleh pemimpin;

2).      Langkah kegiatan teknis ditentukan oleh pemimpin pada saat-saat tertentu,

sehingga biasanya langkah-langkah berikutnya tidak ada kepastian;

3).      Pemimpin menginstrkuksikan tugas-tugas khusus dan anggota adalah

pelaksananya;

4).      Pemimpin cenderung untuk mencela atau memuji secara personal dan tetap

menjauhkan diri dari kegiatan kelompok.

b.       gaya demokrasi, suasana dalam kelompok lebih akrab dan saling menghormati.

Hubungan dengan pemimpin lebih bersahabat dan berlandaskan hubungan tugas

kedinasan. Bawahan bekerja terus sekalipun pemimpin tidak ada, produktivitas  meskipun

tidak mencapai puncak, tetapi para bawahan menikmati kegembiraan kerja dan

memanfaatkan pengalamannya. Hubungan kerja pola lebih baik dan positif, adapun cirri-

cirinya adalah sebagai berikut:

1).      Semua kebijakan dibahas dan ditentukan bersama oleh kelompok dengan

dorongan dan bantuan pimpinan;

2).      Gambaran kegiatan diperoleh selama masa pembahasan. Langkah-langkah

umum kebijakan kelompok digariskan lebih dahulu dan jika dperlukan dapat

meminta nasehat teknis. Pemimpin memberikan saran beberapa alternative

prosedur yang dapat dipilih diantaranya;

3).      Para bawahan bebas bekerjasama dengan siapa saja yang mereka senangi.

Pembagian tugas pekerjaan diserahkan kepada kelompok untuk ditentukan

bersama;

4).      Pemimpin berpikir berdasarkan fakta dalam memberikan pujian atau kritikan.

Serta berusaha memberi semangat tanpa banyak mencampuri urusan

pekerjaan.

c.       gaya laissez faire, hasil kerja kelompok yang dipimpin oleh pemimpin pada gaya ini

lebih memprihatinkan. Pegawai bawahan keadaannya frustasi dan bekerja ogah-ogahan.

Main-main kurang kecintaan pada pekerjaannya, kelompok kerja ini menunjukkan rasa

kurang puas. Dengan cirri-ciri sebagai berikut:.

1).      Kebebasan sepenuhnya diberikan pada bawahan untuk mengambil keputusan

baik kepada kelompok maupun pada bawahan tanpa campur tangan

pimpinan;

2).      Bermacam-macam bahan/data diberikan, pemimpin hanya memberikan
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bahan bila diminta saja, pemimpin tidak aktif dalam pembahasan bersama

kelompok;

3).      Sama sekali tanpa partisipasi pimpinan;

4).      Pemimpin jarang memberikan komentar secara spontan atas kegiatan

bawahannya, kecuali bila ditanya. Tidak ada usaha-usaha untuk menilai atau

mengatur jalannya organisasi.

Gaya kepemimpinan diatas dalam pengembanganya kemudian oleh Gatto (Salusu,

1996:194-195) dikembangkan menjadi empat yaitu gaya direktif, gaya konsultatif, gaya

partisipatif, dan gaya delegasi. Dengan ciri masing-masing gaya sebagai berikut:

1).      Gaya directive, pemimpin direktif pada umumnya membuat keputusan-keputusan

penting dan banyak terlibat dalam pelaksanaannya. Semua kegiatan terpusat pada

pemimpin, dan sedikit saja kebebasan orang lain untuk berkreasi dan bertindak yang

diizinkan. Pada dasarnya gaya ini adalah gaya otoriter.

2).      Gaya consultative, gaya ini dibangun atas gaya direktif, kurang otoriter dan lebih

banyak melakukan interaksi dengan para staf dan anggota arganisasi. Fungsi pemimpin

lebih banyak berkonsultasi, memberikan bimbingan, motivasi, member nasehat dalam

rangka mencapai tujuan.

3).      Gaya participative, gaya ini bertolak dari gaya konsultatif yang bisa berkembang

kearah saling percaya antara pemimpin dan bawahan. Pemimpin cenderung member

kepercayaan pada kemampuan staf untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai tanggung

jawab mereka. Sementara itu kontak konsultatif tetap berjalan terus. Dalam gaya ini

pemimpin lebih banyak mendengar, menerima, bekerja sama dan mendirikan dorongan

dalam proses pengambilan keputusan. Perhatian diberikan kepada kelompok.

4).      Gaya free-rein, gaya ini juga disebut gaya delegasi, yaitu gaya yang mendorong

kemampuan staf untuk mengambil inisiatif. Kurang interaksi dan control yang dilakukan

oleh pemimpin shingga gaya ini hanya bisa berjalan apabila staf memperhatikan tingkat

kopetensi dan keyakinan akan mengejar tujuan dan sasaran organisasi.

2.       GAYA KEPEMIMPINAN OHIO

Gaya kepemimpinan ini merupakan hasil studi dari “Ohio State University” dengan premis

bahwa tidak ada kepuasan atas rumusan atau definisi kepemimpinan yang ada. Gaya

kepemimpinan ini lebih menekankan pada studi perilaku yang diamati dengan maksud untuk

mengumpulkan tentang dua dimensi perilaku pemimpin yaitu struktur inisiasi dan konsiderasi.

Struktur inisiasi merupakan perilaku dimana pemimpin yang mengorganisasikan dan menetapkan

hubungan dalam kelompok tersebut, cenderung membuat pola dan saluran komunikasi yang

ditetapkan dengan baik, dan menunjukkan cara-cara penyelesaian pekerjaan. Sedangkan

konsiderasi menyangkut perilaku yang menunjukkan persahabatan, kepercayaan timbal balik,

respek, kehangatan dan hubungan antara pemimpin dan pengikut. Struktur inisiasi menunjukkan

perilaku pemimpin dalam menentukan hubungan kerja antara dirinya dengan yang dipimpin dan

usahanya di dalam menciptakan pola organisasi, saluran komunikasi dan prosedur yang kurang

jelas. Adapun berkenaan dengan konsiderasi yakni perhatian terhadap perilaku dalam

hubungannya dengan anggota organisasi hasilnya menunjukkan kesetiakawanan, bersahabat,

saling mempercayai dan kehangatan di dalam hubungan kerja antara pemimpin dan anggota

stafnya. Gaya struktur inisiasi  ini menggambarkan hubngan antara diri pemimpin dengan anggota

kelompok kerja dan upaya membentuk keluarga, serta kemmpuan menerapkan teknik

berkomunikasi, serta prosedur yang dapat diterapkan dengan baik. Sedangkan gaya konsiderasi

manggambarkan perilaku yang menunjukkan persahabatan, keprcayaan timbal balik dan hormat

serta kehangatan dalam hubungan antara pemimpin dan anggota organisasi.

Hasil penelitian ini dianggap kurang memuaskan, akan tetapi oleh Harsey dan Blachard

(Moefti dan Soebagijo, 1986:89-92) hasil penelitian tersebut digabungkan dengan “Teori

Lingkaran Hidup” (the life cycle theory). Teori ini dinyatakan ada hubungan antara orientasi tugas

dan atau orientasi hubungan. Manusia tumbuh dari tingkat tidak dewasa menjadi dewasa. Dewasa

dalam kaitannya dengan kontek tugas dan perilaku bawahan yaitu tingkat mencapai motivasi,

kemauan dan kemampuan untuk menerima tanggung jawab dan pendidikan serta pengalaman

yang ada relevansinya dengan tugas. Bawahan atau kelompok bawhan yang tidak dewasa tidak
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memiliki motivasi untuk mencapai tujuan. Tidak ada kemauan dan tidak mampu untuk mengambil

tanggung jawab, serta tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang ada relevansinya dengan

tugas, oleh karena itu tidak efektif dan tidak produktif. Sebaliknya bawahan atau kelompok

bawahan yang dewasa, memiliki motivasi yang tinggi utuk mencapai tujuan pekerjaannya, mau

dan mampu mengambil tanggung jawab serta memiliki pendidikan dan pengalaman yang ada

relevansinya dengan tugas oleh karena itu efektif dan produktif. Secara singkat hasilnya dapat

dijelaskan sebagai berikut:

a.       jika situasi pegawai bawahan belum mengetahui melakukan pekerjaan, tidak ada

pendidikan dan pengalaman yang menunjang pelaksanaan tugasnya atau belum

bersedia bertanggung jawab atas tugasnya (belum dewasa). Maka gaya

kepemimpinannya adalah harus member petunjuk-petunjuk cara melakukan

pekerjaan. Masalah pergaulan dan peningkatan motivasi untuk sementara tidak perlu

menjadi perhatian (telling/directing).

b.       jika situasi bawahan mulai mengerti dan tahu pekerjaannya, motivasi mencapai

tujuan pekerjaannya mulai tumbuh mau belajar dan tertanam pengalaman maka

gaya kepemimpinannya luwes, membiarkan bawahan berdiri sendiri, bekerja sendiri

menjadi matang, pemimpin sikapnya sekedar menunjukkan alternative dan

memberi  saran-saran oleh karena kedewasaan bawahan lebih berhasil (selling).

c.       jika situasi bawahan mulai cukup memuaskan, tahu apa yang harus dikerjakan,

pengalaman mulai tumbuh banyak maka gaya kepemimpinan dapat digambarkan

sebagai berikut: kadar perilaku pemimpin terhadap bawahan atas dasar saling

mempercayai dan saling menghormati, ide dan komunikasi bersifat dua arah serta

member kesempatan untuk berperan serta menentukan cara peningkatan cara

peningkatan produktivitas (participating).

d.       jika situasi bawahan mulai matang/dewasa, maka gaya kepemimpinannya:

membiarkan bawahan bekerja sendiri. Pemimpin melimpahkan wewenang dan

tanggung jawab, karena bawahan sudah tahu tugas, mampu bertanggung jawab dan

mempunyai pengetahuan dan pengalaman untuk melakukan tugasnya. Pemimpin

tidak mencampuri pekerjaan cukup monitoring saja (delegating).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin harus mampu menganalisa situasi

dan harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi, untuk mencapai tujuan. Salah

dalam menganalisa, tidak dapat menyesuaikan dengan tuntutan situasi maka gayapun akan keliru. Keliru

dalam menerapkan gaya kepemimpinan maka hasil kepemimpinannya tidak efektif.

Penjelasan tentang gaya kepemimpinan ini masih ada yang lain, antara lain dikemukakan oleh

Pamudji (1985:123-126) disimpulkan gaya kepemimpinan dapat juga dibedakan antara gaya motivasi,

gaya kekuasaan, dan gaya pengawasan.

1).      Gaya motivasi, yaitu pemimpin dalam menggerakkan orang-orang dengan menggunakan

motivasi baik yang berupa imbalan ekonomi, dengan meberikan hadiah-hadiah, jadi

bersifat positif, maupun yang berupa ancaman hukuman, jadi bersifat negative. Dalam hal

ini sedapat-dapatnya menekankan pada pemberian motivasi yang bersifat positif

2).      Gaya kekuasaan, yaitu pemmpin senderung menggunakan kekuasaan untuk menggerakkan

orang-orang. Cara bagaimana ia menggunakan kekuasaan akan menentukan gaya

kepemimpinan. Dalam hubungan ini dapatdibedakan antara gaya otokratik, gaya demkratik,

dan gaya bebas. Penjelasannya sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya

3).      Gaya pengawasan, yaitu kepemimpinan yang dilandaskan kepada perhatian seorng

pemimpin terhadap perilaku elompok. Dalam hubungan ini gaya pengawasan dapat

dibedakan: a).beorientasi pada pegawai, pemimpin selalu memperhatikan anak buahnya

sebagi manusia yang bermartabat; b).berorientasi pada produksi, dimana pemimpin selalu

memperhatikan proses produksi serta metoda-metodanya. Jadi disini orang-orang harus

menyesuaikan diri dengan proses produksi.
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BAB III

KEPEMIMPINAN  PEMERINTAHAN

A.           MAKNA DAN KEDUDUKAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN

Secara umum dapat dimaknai bahwa kepemimpinan pemerintahan adalah kepemimpinan dalam

pemerintahan atau secara operasional dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan pemerintahan adalah

penerapan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan dibidang pemerintahan. Pamudji (1985:52) berpendapat

dalam hubungannya dengan kepemimpinan pemerintahan Indonesia terdapat pada setiap tingkat

pemerintahan, Nasional/Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, kecamatan dan juga tingkat pemerintahan

kelurahan/desa. Lebih lanjut jika pengertian ini dikaitkan dengan pemerintahan daerah maka

kepemimpinan pemerintahan daerah adalah penerapan dasar-dasar kepemimpinan pada umumnya

dalam sistem pemerintahan di daerah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

(Djopari dalam Widyapraja No.23 Tahun XV. 1996:73). Melengkapi pendapat diatas Kaloh (2009:2)

menjelaskan bahwa berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia maka pemimpin pemerintahan adalah

mereka yang dikatagorikan sebagai pemimpin pada ketiga cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif

maupun yudikatif. Dari sisi lain pemimpin pemerintahan dapat dibedakan menjadi pemimpin politik yang

tersusun secara hirarkis mulai dari presiden yang dibantu para menteri, gubernur, bupati/walikota dan

kepala desa/lurah dan pemimpin yang menduduki jabatan structural yaitu mereka yang menduduki

jabatan secara berjenjang yang tersusun dari eselon I, II, III, IV. Para pejabat politik dan pejabat

structural digolongkan sebagai pemimpin pemerintahan karena mereka adalah actor pemerintahan yang

melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan

maju serta mendapatkan pelayanan yang adil dan merata. Para pemimpin pemerintahan ini harus

memiliki sifat dan perilaku yang bersedia berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara serta

masyarakat pada umumnya, siap mengormankan diri demi membela martabat, kehormatan dan kejayaan

bangsa dan negaranya serta jauh dari sifat mementingkan diri sendiri, boros, serakah, tidak dapat

mengendalikan diri, dan sombong.

Pemimpin pemerintahan merupakan figur yang menentukan figur yang menentukan keefektifan

dalm mencapai tujuan organisasi pemerintahan. Dengan kata lin pencapaian tujuan organisasi

pemerintahan ditentukan oleh kemampuan, kompetensi dan kapabilitas pemimpin pemerintahan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu seorang pemimpin pemerintahan harus selalu

siap untuk mendengarkan  dan merasakan serta menanggapi dan mewujudkan keinginan, aspirasi,

tuntutan dan kepentingan masyarakat serta tuntuan organisasi pemerintahan sehingga kesejahteraan

masyarakat terus meningkat. Setiap pemimpin pemerintahan harus tanggap terhadap kondisi politik baik

dalam organisasi pemerintahan maupun kondisi yang terjadi dalam masyarakat. Kenyataan ini yang

harus dihadapi pemimpin pemerintahan dan kondisi ini pula yang membedakannya dengan pemimpin

organisasi non pemerintahan. Pemimpin pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

menghadapi dua situasi dan kondisi yang berbeda di satu sisi harus menghadapi para elit politik yang

berbeda tuntutannya di sisi yang lain harus menghadapi masyarakat yang berbeda pula tuntutannya.

Oleh karena itu seorang pemimpin pemerintahan harus tanggap terhadap kondisi kelembagaan

pemerintahan dalam arti memberikan perhatian serta mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam

rangka merespon kebutuhan para elit politik dan kebutuhan organisasi pemerintahan yang dipimpinnya

serta tanggap pula terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam kaitan ini seorang pemimpin pemimpin pemerintahan dituntut juga untuk mengikuti
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perkembangan paradigma  pemerintahan, sebagaimana dipahami bahwa dewasa ini telah terjadi

perkembangan paradigm dalam pemerintahan yakni bergesernya sistem pemerintahan yang digerakkan

oleh Visi dan Misi, memusatkan perhatian pada keluaran (output) yang efisien bukan kepada masukan

(kenaikan anggaran setiap tahun) yang mengarah kepada maksimalisasi masukan disbanding

maksimalisasi keluaran. Pemerintah hendaknya berperilaku seperti dunia usaha dalam hal pelayanan

masyarakat. Dimana masyarakat dipandang sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-

baiknya. Selain pemerintah lebih tepat berorientasi pada mekanisme kerja partisipatif dari pada

mekanisme kerja hirarkis (Osborne dan Gaebler, 1992)

Berangkat dari pemahaman dimaksud, seorang pemimpin pemerintahan diharapkan dapat

mencermati dan melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan diatas yaitu kegiatannya inovatif, kreatif,

perintisan, orientasi pelanggan/masyarakat serta berorientasi pada pelayanan dan pemberdayaan

masyarakat.

B.            FUNGSI KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN

Jika dipahami bahwa kepemimpinan itu sebagai inti manajemen maka fungsi-fungsi manajemen

khususnya berkenaan dengan menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan, maka fungsi-fungsi

dimaksud berlaku pula untuk seorang pemimpin pemerintahan dalam menjalankan kepemimpinan

pemerintahan di dalam organisasi pemerintahan. Fungsi dimaksud antara lain yang dianggap penting

sadalah a. fungsi pengambilan keputusan; b. fungsi pengarahan; dan c. fungsi  motivasi

1.    PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Sebagai salah satu fungsi yang dominan dari pemimpin pemerintahan pengambilan dalam

penyelenggaraan pemerintahan adalah fungsi pengambilan keputusan. Dalam praktek

penyelenggaraan pemerintahan pengambilan keputusan itu bertingkat bisa berwujud keputusan

politik yaitu keputusan yang diambil pada tataran kebijakan dan ini merupakan produk antara

pemimpin eksekutif dan legislatif, keputusan administrative yaitu keputusan yang diambil  oleh

pejabat eksekutif dalam hal ini adalah Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat,

Kepala Desa, Lurah., keputusan operatif yaitu keputusan yang diambil oleh para pelaksana

dibawah pejabat eksekutif dalam rangka melaksanakan rencana yang telah ditetapkan. Keputusan-

keputusan ini wujudanya merupakan rencana operasi yang saling terkait antara berbagai bidang

kegiatan pemerintahan seperti misalnya program-program, prosedur-prosedur, jadwal, anggaran

belanja, pengendalian dan sebagainya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam

organisasi pemerintahan, seorang pemimpimpin pemerintahan sebaiknya memperhatikan

beberapa hal dibawah ini dalam pengambilan keputusan:

1).      Jangan mengambil keputusan terlalu cepat, kalau masih ada kesempatan untuk mengkaji

masalah-masalah untuk memperoleh keputusan yang tepat.

2).      Jangan mengambil keputusan mengenai masalah-masalah yang pada saat itu belum

memerlukan keputusan, kondisi ini dimaksudkan untuk mencari waktu yang tepat. Mungkin

saja terjadi situasi dan kondisi berubah berhubung adanya perubahan keadaan karena

perjalannan waktu, sehingga keputusan yang telah diambil menjadi tidak cocok lagi

sehingga perlu diambil keputusan yang baru.

3).      Jangan mengambil keputusan apabila nantinya diketahui bahwa keputusan tersebut tidapat

dilaksanakan, hal ini akan menimbulkan tanda tanya atau keragu-raguan atau sikap sinis

dari anak buah yang pada gilirannya akan menghilangkan kepercayaan kepada pemimpin.

4).      Jangan mengambil keputusan yang seharusnya dibuat oleh orang lain yang bukan menjadi

kewenangannya hal ini akan menimbulkan kekacauan dalam sistem administrasi

5).      Keputusan harus dimengerti oleh para pelaksana, untuk menghindarkan salah pengertian

dan salah tafsir yang pada akhirnya menimbulkan salah dalam pelaksanaannya. Untuk itu

formulasi keputusan dalam kalimat-kalimatnya harus terang dan jelas sehingga dipahami

oleh pelaksana.

6).      Keputusan harus memiliki kadar kemantapan yang tinggi, tidak boleh sebentar-bentar

berubah. Walaupun dalam prakteknya, apabila terjadi perubahan di lingkungan organisasi

baik internal maupun eksternal ,keputusan itu harus ditinjau kembali. Akan tetapi

perubahan keputusan yang terlalu sering akan menimbulkan kekacauan dalam organisasi.
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Terkait dengan hal itu setiap pengambilan keputusan perlu dukungan data, fakta dan

informasi.

Metoda ilmiah dalam pengambilan keputusan pada dasarnya di dasarkan pada tahapan

sebagai berikut:

1).      Orientasi: yaitu mengenal dan merumuskan masalahnya yang harus diputuskan

2).      Persiapan: mengumpulkan data yang bersangkuta dengan masalahnya

3).      Analisa: memerinci bahan-bahan yang penting dan menafsirkan bahan-bahan tersebut

sehingga dapat dipahami substansinya dalam kaitannya dengan masalah

4).      Hipotesa: menyusun alternatif-alternatif sebagai buah pikiran kreatif, sekaligus

memperhitungkan akibat-akibatnya dan untung-ruginya.

5).      Inkubasi (pengendapan): membiarkan dulu untuk sementara, agar terjadi kemungkinan

iluminasi (sinar terang) mengenai alternative-alternatif tersebut

6).      Sintesa: memadukan bagian-bagian atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah, menjadi

satu kesatuan

7).      Verifikasi: mempertimbangkan buah pikiran yang merupakan paduan terakhir, dan

selanjutnya memilih alternative yang paling baik (Pamudji, 1985:129).

Dalam kaitannya dengan pemecahan masalah ada beberapa langkah dalam pembuatan

keputusan baik secara eksplisit maupun implisit harus tampak dalam realisasinya, secara ringkas

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1).      Menetapkan masalah yang harus diselesaikan; masalah-masalah dalam praktek

penyelenggaraan itu jumlahnya sangat banyak dan kadangkala kabur serta saling

bertumburan untuk itu harus dipilah-pilah mana-mana yang perlu diselesaikan dengan

segera, mana yang masih dapat ditunda. Untuk perlu adanya skala prioritas, agar

permasalahan itu dapat terpesahkan secara efisien dan efektif.

2).      Menyelesaikan masalah yang telah ditetapkan, masalah yang telah dipilih dan ditetapkan

selanjutnya diselesaikan dengan cara memilih alternative-alternatif penyelesaian mana yang

paling baik dan paling cocok untuk masalah yang telah dipilih dan ditetapkan serta yang

tidak banyak merugikan masyarakat. Setiap pengambilan keputusan itu akan

mengakibatkan adanya pihak-pihak yang dirugikan dan ada yang diuntungkan

3).      Mengimplementasikan keputusan yang telah dipilih dan ditetapkan, mengimplementasikan

artinya meliputi semua usaha yang dilakukan agar keputusan dapat terlaksana dan dapat

mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan, adapun unsure-unsurnya

antara lain meliputi organisasi dan atau orang/pejabat yang melaksanakan keputusan,

waktu pelaksanaan pelaksanaan keputusan, lokasi pelaksanaan keputusan, jumlah biaya

pelaksanaan keputusan, prasarana dan sarana pelaksanaan keputusan.

4).      Memperbaiki keputusan, perbaikan keputusan ini dilakukan jika terjadi adanya perubahan

situasi dan kondisi pada saat keputusan sedang dilaksanakan, hal ini terjadi misalnya

masalah yang dipecahkan dengan keputusan itu berubah, berkembang atau justru

menimbulkan permasalahan baru.

5).      Membatalkan keputusan, pembatalan terjadi jika ternyata keputusan tidak dapat

dilaksanakan dan masalahnya sudah tidak menjadi masalah lagi karena telah berkembang

menjadi masalah yang baru.

Untuk melengkapi model pembuatan keputusan diatas dikemukakan pendapat Osborn-

Parnes (dalam Salusu, 1996:81) berkenaan dengan model pembuatan keputusan untuk

memecahkan masalah yang rumit:

1).      Objective finding, mencari dan menemukan sasaran, tahap ini dilakukan dengan

mengumpulkan informasi tentang situasi sehingga bisa menampilkan beberapa bidang

sasaran. Bidang ini yang nantinya dapat memprediksi hasil yang bisa diperoleh, rintangan-

rintangan yang akan dihadapi termasuk peluang dan tantangan yang diperoleh.

2).      Fact finding, mencari dan menemukan fakta untuk lebih memahami bidang sasaran.

Kumpulkan data yang relevan dengan situasi masalah kemudian dipilih data yang penting.

3).      Problem finding, mencari dan menemukan masalah yang terpenting pada suatu saat

tertentu berdasarkan kegiatan ini perumusan masalah dapat dibuat.

4).      Idea finding, mencari dan menemukan ide (gagasan) untuk pemecahan masalah yang telah
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ditetapkan, untuk memperolehnya dapat digunakan dengan cara meminta sumbang saran

baik secara tertulis maupun lisan kepada bawahan ataupun pihak-pihak yang terkait dengan

pemecahan masalah dimaksud.

5).      Solution finding, mencari dan menemukan cara penyelesaian masalah dan memilihnya cara

yang dipandang kondusif untuk mmecahkan masalah yang telah ditetapkan pemilihan itu

bisa dikaitkan dengan pembiayaan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana,

masyarakat yang terkena dampak dan sebagainya.

6).      Acceptance finding, penerimaan pemecahan/penyelesaian masalah oleh pimpinan atau

pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah dimaksud.

Penjelasan mengenai tahapan atau model pembuatan keputusan khususnya dalam

kepemimpinan pemerintahan di atas dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mendasar

kepada pemimpin pemerintahan dalam pelaksanaan tugas, tentunya dalam praktek

penyelenggaraan pemerintahan tahapan yang demikian itu mungkin saja tidak beurutan seperti

langkah tersebut tertgantung pada situasi dan kondisi di lapangan. Akan tetapi jika langkah-

langkah dimaksud diikuti dan dipahami serta diimplementasikan akan mmemberikan hasil yang

efisien dan efektif.

2.  MOTIVASI.

Sebagai salah satu fungsi dari Kepemimpinan pemerintahan, sepert halnya konsep

kepemimpinan itu sendiri maka konsep motivasi itu juga diartikan berbeda oleh para sarjana.

Siagian (1978:128) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan motivasi (menggerakkan) adalah

keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga

mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan

ekonomis. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Scott, yang mengartikan bahwa

motivation means a process of stimulating people to action to accomplish desired goals (1962:83).

Dalam pengertian motivasi mencakup:

1).      Secara implisit tercakup adanya usaha untuk mengintergrasikan tujuan dan kepentingan

individual dengan tujuan dan kepentingan organisasi atau masyarakat

2).      Secara implisit pemimpin berada di tengah-tengah orang-orang yang digerakkan untuk

memberikan contoh, bimbingan, nasehat, perintah-perintah dan koreksi-koreksi (kalau

perlu)

3).      Secara eksplisit diperlukan adanya beberapa perangsang bagi mereka yang telah

berprestasi, terutama yang berprestasi luar biasa.

Dalam rangka motivasi pemimpin pemerintahan harus mampu contoh

mengintergrasikan berbagai macam kepentingan masyarakat, mengidentifikasi

kepentingan masyarakat, member contoh dan member penghargaan. Pemberian contoh

merupakan sesuatu yang amat penting, mengingat masyarakat pada umumnya berorientasi ke

atas atau melihat pemimpinnya.

Dalam kerangka memberikan motivasi hal yang perlu dilakukan oleh pemimpin

pemerintahan adalah a. pengidentifikasian dan pengintergrasian kepentingan

masyarakat, untuk itu dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang ada

hubungannya dengan masyarakat, perlu memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Tanpa

keterlibatan masyarakat dalam perencaan dan implementasi program, hambatan akan banyak

dijumpai dalam operasionalnya. Sejalan dengan pemikiran dimaksud maka dalam kerangka

menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, pemimpin

perlu melakukan hal-hal sebagai berkut:

1).      Menampung aspirasi masyarakat dalam pembuatan program-program pemerintah yang ada

hubungannya dengan masyarakat, mengintergrasikan berbagai macam kepentingan

golongan masyarakat yang saling bertentangan dalam satu kepentingan bersama.

2).      Menyalurkan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan bersama masyarakat

dalam penyusunan program pembangunan pemerintah.

3).      Mendorong warga masyarakat untuk turut serta dalam perencanaan pembangunan.

Disamping itu dalam kerangka pemberian motivasi, pemimpin pemerintahan juga perlu

memberikan b. contoh keteladanan, pemberian contoh bagi seorang merupakan hal yang

penting dan diperlukan, karena seorang itu menyerap informasi lebih banyak dari indera
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penglihatan daripada yang didengarnya. Apa yang dibuat pemimpin dampaknya jauh lebih kuat

dari apa yang dikatakannya. Contoh dapat dimanifestasikan dalam dua aspek, yaitu aspek negate

dalam bentuk larangan dan aspek positif dalam bentuk anjuran untuk berbuat . larangan banyak

digunakan dalam pembentukan dan pembinaan jiwa dari seseorang, sebaliknya anjuran

dimaksudkan untuk member dorongan, supaya orang-orang suka melakukan suatu tindakan

(Abdulrachman, 1980:65). Kegiatan memberi contoh atau lebih dikenal dengan keteladanan

merupakan unsure yang memegang peranan penting dan sangat menentukan bagi berhasilnya

seorang pemimpin dalam melaksanakan fungsinya dalam menggerakkan masyarakat atau

bawahan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dikehendaki pemimpin pemerintahan.

Jika dikaitkan dengan prinsip kepemimpinan Pancasila, yang bagi masyarakat cukup dipahami baik

makna maupun implementasinya, yang lengkapnya dapat diungkapkan sebagai berikut:

1).      Ing Ngarsi Sung Tulodo, yang mengandung arti bahwa seorang pemimpin harus mampu,

melalui sikap dan perbuatannya yang menjadikan dirinya sebagai pola anutan dan ikatan

orang-orang yang dipimpinnya.

2).      Ing Madya Mangun Karso, yang mengandung arti seorang pemimpin harus mampu

membangkitkan semangat berkarya dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya.

3).      Tut Wuri Handayani, yang mengandung arti seorang pemimpin harus mampu mendorong

orang-orang yang dipimpinnya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung

jawab.

Terkait dengan pemberian motivasi ini seorang pemimpin perlu memberikan penghargaan

bagi bawahan atau masyarakat yang berprestasi dalam pelaksanaan tugas, hal ini dapat

dikatagorikan ke dalam bentuk motivasi yang secara langsung tertuju pada masing-masing

individu sebagai anggota organisasi. Bentuk motivasi ini biasa disebut dengan istilah insentif.

Insentif dapat dikatakan sebagai alat motivasi yang bentuknya padat berupa bantuan, yang

tujuannya untuk merangsang atau mendorong dengan sengaja pada orang-orang sebagai anggota

organisasi/kelompok masyarkat/masyarakat, sehingga timbul semangat yang lebih besar untuk

berpartisipasi dalam pelaksanaan tugasnya. Bentuk insentif ini pada hakekatnya ada dua: insentif

negatif dan insentif positif.

Insentif negatif, pemberian insentif yang wujudnya bersifat paksaan atau membuat

ketakutan sedangkan insentif positif adalah bentuk pemberinan insentif yang wujudnya berupa

pemberian suatu penghargaan yang sengaja diberikan sebagai imbalan atas jasa yang

menghasilkan sesuatu yang istimewa atau usaha keras yang dicapai seorang bawahan. Adapun

wujud insentif dapat berupa uang, atau yang lain sesuai dengan kebutuhan manusia.

Seiring dengan penjelasan dimaksud diatas dalam pemberin motivasi kepada bawahan

sebagai anggota organisasi/kelompok masyakat/masyarakat agar lebih giat bekerja, pemimpin

pemerintahan sebaiknya a). memberikan penghargaan bagi bawahan/anggota kelompok

masyarakat/masyarakat yang berprestasi; b).   memberikan kebebasan pada bawahan/anggota

kelompok masyarakat/anggota masyarakat untuk menerapkan ide, melaksanakan pekerjaan,

membuat keputusan dan membuat mereka merasa dipentingkan dalam pelaksanaan pekerjaan; c).

memberikan kesempatan yang luas kepada bawahan/anggota kelompok masyarakat/masyarakat

untuk memberikan feedback tentang hasil pekerjaan.

C.       PENGARAHAN.

Pengarahan merupakan fungsi kepemimpinan pemerintahan yang lain yang cukup penting dalam

upaya menggerakkan orang-orang kearah tujuan yang telah ditetapkan, tanpa arahan akan sulit bagi

bawahan/anggota kelompok masyarakat/masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengarahan (directing) itu pada hakekatnya mempunyai cakupan beberapa kegiatan antara lain seperti

pemberian perintah, instruksi, pembinaan, dan memberikan arah.

Inti pengarahan adalah mengajar, memberitahu dan membuat bisa melakukan (Prajudi,

1979:216). Kesimpulan serupa juga didapati di dalam “ensiklopedi administrasi” yang mengemukakan

bahwa pengarahan (directing) adalah aktifitas berupa memerintah, menugaskan, memberi arah dan

menuntun  bawahan untuk melaksanakan pekerjaan dalam mencapai tujuan (1978:95).

Dari berbagai pendapat diatas dapat dikemukakan bahwa dalam fungsi pengarahan terdapat

kegiatan yang dapat dikatagorikan menjadi dua bagian:
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1).      Memberi perintah dan instruksi

2).      Memberi tuntunan atau pembinaan

AKTIVITAS MEMBERI PERINTAH DAN INSTRUKSI, adalah aktivitas pemimpin sehari-hari dalam rangka

mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan/anggota kelompok masyarakat/masyarakat untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan, jika didekati dari sisi komunikasi, pemeberian perintah oleh pemimpin

kepada bawahannya merupakan salah satu wujud dari komunikasi vertikal.  Pemberian perintah oleh

pemimpin dalam rangka mengendalikan organisasi yang dipimpinanya, termasuk dalam pengertian

komunikasi vertikal ini adalah :

a)            Pemberian petunjuk yaitu petunjuk bagi bawahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam organisasi;

b)           Pemberian keterangan umum yaitu keterangan yang tidak tegas-tegas yang menyangkut bidang tugas

tertentu, melainkan bersifat umum;

c)            Pemberian perintah, yaitu informasi yang secara otoritatif menunjukkan kepada bawahannya apa yang

harus dikerjakan dalam kedudukan resminya;

d)           Pemberian teguran yaitu komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan untuk menunjukkan kesalahan-

kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang ada pada anggota organisasi dalam menjalankan tugas-

tugasnya;

e)            Pemberian pujian, yaitu komunikasi yang berupa pemberian pujian kepada para anggota arganisasi yang

telah berhasil melaksanakan pekerjaan diatas standar kerjayang telah ditentukan suatu organisasi, akan

berjalan lancar yaitu dalam pelaksanaan operasinya (Kerlinger at all dalam Aries, 1989:41). Tentu saja

komunikasi ini juga berlaku untuk organisasi masyarakat.

Bila dihubungkan dengan tehnik kepemimpinan pemerintahan, kegiatan pemberiab perintah itu

merupakan salah satu teknik yang digunakan pemimpin mdalam menggerakkan bawahannya. Di

belakang perintah itu terdapat kekuasaan atau wewenang. Ketaatan bawahan kepada perintah pemimpin

bisa dikarenakan adanya wewenang yang dimiliki pemimpin dan juga adanya kemampuan pemimpin

untuk memaksakan perintah, ketaatan juga bisa tumbuh karena kharisma pemimpin atau juga bisa

tumbuh karena keahlian pemimpin yang menguasai bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau keahlian

dalam hal kesehatan (dokter).

Hal yang perlu diperhatikan dalam hubungannya dengan pemberian perintah, adalah: a). perintah

harus diberikan oleh orang yang berwenang; b). perintah hanya dapat diubah atau dicabut oleh pejabat

yang memberi  perintah atau pejabat yang lebih tinggi; c). perintah dikeluarkan dalam rangka ketentuan-

ketentuan suatu peraturan; d). perintah harus jelas dan terang bagi sipenerima perintah; e). perintah

dapat diberikan secara lisan atau tertulis tergantung situasi atau kondisi; f). perintah tertulis dapat

berbentuk surat biasa, surat edaran, surat keputusan dan surat perintah; g). apabila terjadi atau terdapat

perbedaan dari beberapa perintah, maka perintah terkhir yang harus dijadikan pegangan; h).

pelaksanaan dari setiap perintah perlu dilaporkan utnuk dinilai perkembangannya atau hasilnya.

Agar setiap perintah yang diberikan pemimpin pemerintahan mendapat respon sebagaimana yang

diharapakan  hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a).      Tananamlah pengertian kepada bawahan tentang sasaran dan haluan organisasi serta tujuan yang

akan dicapai dari perintah itu, sehingga mereka mempunyai gambaran yang jelas mengenai apa

yang diharapkan dari padanya

b).      Pahami secara benar kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan dari para bawahan agar dapat

diketahui sejauh mana bawahan dapat melaksanakan perintah.

c).      Berikanlah penjelasan mengenai segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan perintah kepada

bawahan agar bawahan tidak bingung dan ragu-ragu dalam melaksanakan perintah

d).      Perhatikan saluran dan tingkatan tata jenjang yang harus ditempuh didalam pemberian perintah-

perintah atau petunjuk-petunjuk atau penugasan-penugasan agar pelaksanaan perintah ituberjalan

kancar atau menjumpai hambatan-hambatan yang seharusnya dapat diantisipasi

e).      Perlu menentukan pilihan terhadap jenis perintah (tertulis atau lisan), agar perintah itu dapat

mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, khususnya untuk perintah yang ada kaitannya

dengan transaksi keuangan sebaiknya perintah diberikan secara tertulis

f).      Di dalam setiap perintah dan penugasan harus jelas berkenaan dengan: apa yang harus dilakukan,

siapa yang harus melakukan, kapan harus dilakukan, di mana harus dilakukan, bagaimana cara

melakukan, dan mengapa harus dilakukan.

Satu unsur yang lain dari pengarahan yang penting dalam kaitannya dengan proses kegitannya
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adalah AKTIVITAS MEMBERI TUNTUNAN ATAU PEMBINAAN kepada bawahan/anggota kelompok

masyarakat/masyarakat. Tujuannya agar bawahan/anggota kelompok masyarakat/masyarakat itu tahu

dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta timbul kemauan untuk mengerjakan sesuatu sesuai

dengan kehendak pemimpin. Konsep pembinaan ini mempunyai cakupan kegiatan yang cukup banyak,

akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pembangunan yang berarti mengubah sesuatu

sehingga menjadi baru yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna senagai

pembaharuan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan menjadi

lebih baik dan lebih bermanfaat.

Dalam kaitannya dengan masyarakat maka pembinaan itu sasarannya adalah mentalitasnya,

mentalitas yang belum sadar harus dibangunkan, yang tidak sesuai dengan pembanguanan harus

dirubah, yang belum beres harus ditertibkan  dan yang masih kosong harus diisi. Untuk itu sistem

pembinaan sebaiknya secara bertingkat, pemuka masyarakat lebih dulu baru kemudian masyarakat

sebagai pengikut dan sinkron. Koentjaraningrat (1974:75) menambahkan bahwa dalam rangka

pembinaan masyarakat khususnya dalam menciptakan mentalitas yang berjiwa pembanguanan ada

beberapa jalan yang bisa ditempuh, salah satu diantaranya adalah dengan persuasi dan penerangan.

Persuasi adalah ajakan lunak yang disampaikan kepada orang-orang sehingga mereka bersedia mengikuti

pemimpin dengan kemauan dan atas tanggung jawab sendiri. Dasarnya adalah persetujuan dari orang-

orang, karena timbulnya pengertian dan keinsyafan mengenai persoalan yang dihadapi. Sedangkan

penerangan adalah usaha untuk member keterangan yang jelas dan faktual kepada orang-orang sehingga

mereka mengerti dengan jelas dan mendalam mengenai sesuatu hal yang mengakibatkan timbulnya

kemauan untuk mengikuti kehendak pemimpin dengan suka rela.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk berhasilnya penerangan dan persuasi

sebagai satu wujud dari komunikasi: a). faktor gegrafis, antara lain jarak antara pemberi penerangan

dengan masyarakat jauh tentunya akan mempengaruhi keberhasilannya;  b). faktor biologis, antara lain

cacat fisik;  c). faktor teknis kecanggihan peralatan juga mempengaruhi keberhasilan pemberian

penerangan dan persuasi;  d). faktor sosial budaya, latar belakang seperti pengetahuan, pendidikan, adat

istiadat, alam pikiran yang berbeda antara pemberi dan penerima penerangan dan antar penerima juga

akan mempengaruhi keberhasilan. Dan yang tidak kalah penting adalah saluran yang digunakan ini

dsesuaikan dengan latar belakang sipenerima. Misalnya untuk membangun opini masyarakat saluran

yang dianggap efektif adalah Televisi, sedangkan untuk merubah perilaku adalah komunikasi antar

pribadi.

Ketiga fungsi pemimpin pemerintahan ini akan selalu mewarnai tugas dalam penyelenggaraan

pemerintahan baik dilingkungan internal organisasi pemerintahan maupun eksternal masyarakat pada

umumnya.

D.      TEHNIK-TEHNIK KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN

Berbicara mengenai tehnik kepemimpinan pemerintahan itu sebenarnya sangat bervariasi dan

banyak pendapat sarjana mengenai hal ini, dibawah ini dikemukakan beberapa tehnik yang dipandang

dapat dijadikan pertimbangan untuk pelaksanaannya, agar proses menggerakkan orang-orang itu

berhasil sbagaimana yang diharapkan pemimpin pemerintahan, antara lain teknik dimaksud adalah:

a. Tehnik penyiapan pengikut, teknik ini berupa tehnik penerangan maupun propaganda. Pemberian

penerangan dimaksudkan untuk member keterangan yang lebig jelas dan factual kepada orang-

orang agar mereka dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai sesuatu hal yang

menyebabkan timbulnya kemauan untuk mengikuti pemimpin sesuai dengan rasa hati dan akalnya.

Sedangkan propaganda pemberian penjelasan  dengan usaha memaksakan kehendak atau keinginan

pemimpin, bahkan kadang-kadang bagi pengikut tidak ada pilihan lin, dengan mengenakan

ancaman-ancaman sanksi-sanksi atau hukuman. Dalam hal ini pemimpin perlu mengetahui

pengetahuan, pendidikan, adat istiadat, alam pikiran para pengikut. Untuk tehnik propaganda tidak

dianjurkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi (membatasi kebesan memilih,

unsure paksaan dan pemberian sanksi).

b.   Tehnik pemberian motivasi, tehnik berkaitan dengan pemberian motif atau dorongan agar orang-

orang mau bergerak sesuai dengan kehendak pemimpin. Yang dapat dijadikan motif adalah

pemenuhan kebutuhan phisik: makan, minum, pakaian, perumahan dan sebaginya; kebutuhan

psikologis: kebutuhan akan kelayakan; kebutuhan akan penghargaan dari orang-orang lain;
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kebutuhan akan keamanan; kebutuhan untuk diikut sertakan. Dorongan-dorongan untuk memenuhi

kebutuhan tersebut menyebabkan orang-orang bersedia mengikuti pemimpin yang diharapkan dapat

memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

c.    Tehnik memberi teladan, tehnik ini wujudnya pemberian contoh-contoh, orang-orang yang melihat

pemimpin member contoh, akan mengikuti apa yang dilihat. Dalam praktek penyelenggaraan

pemerintahan tehnik pemeberian contoh ini mencakup dua aspek, yaitu aspek negative dalam bentuk

larangan-larangan atau pantangan-pantangan dan aspek positif dalam bentuk anjuran-anjuran atau

keharusan-keharusan berbuat. Banyak sekali larangan-larangan yang sulit dirinci satu persatu, secara

umum diketahui bahwa seorang pemipin pemerintahan tidak minum minuman keras untuk tujuan

mabuk-mabukan, tidak melakukan pencurian, tidak main judi, tidak mengisap ganja,narkoba dan

sejenis dengan itu, tidak berzinah. Adapun mengenai anjuran atau pujian pada dasarnya berkenaan

dengan perbuatan yang bertujuan untuk kebajikan.

d.   Tehnik memberikan perintah dan persuasi, sebagaimana telah disinggung dalam uraian terdahulu

bahwa teknik pemberian perintah ini berkenaan dengan  menyuruh orang yang diberikan perintah

untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Perintah dapat diberikan jika yang memberikan perintah

memiliki kekuasaan, kewenangan atau memiliki kemampuan untuk memaksakan perintah, hal ini

bisa terjadi jika pemimpin memiliki kelebihan-kelebihan di samping pemimpin tersebut diterima

sebagai bagian dari yang dipimpin dan mendapat kepercayaan. Untuk persuasi orang-orang diajak

dengan lunak sehingga orang-orang yang diajaknya itu bersedia mengikuti pemimpin dengan

kemauan sendiri dan juga  atas  tanggung jawab sendiri. Proses persuasi berjalan secara lambat,

sedikit demi sedikit, dasarnya adalah persetujuan dari orang-orang yang tercapai karena pengertian

dan keinsyafan mengenai persoalan yang dihadapi.

e. Tehnik penggunaan sistem komunikasi yang cocok, komunikasi berarti menyampaikan suatu  maksud

kepada pihak lain, baik dalam rangka penerangan, persuasi, perintah dan sebagainya. Yang penting

bahwa maksud tersebut diterima oleh si penerima sama dengan maksud si pengirim. Dalam

prakteknya di organisasi pemerintahan komunikasi bersifat dua arah, yaitu dari atas ke bawah, berisi

perintah-perintah dan informasi-informasi, dari bawah ke atas, berisi laporan-laporan dan saran-

saran. Sistem komunikasi yang cocok tergantung pada faktor-faktor keadaan si penerima berita dan

alat-alat komunikasi yang tersedia. Keadaan penerima berita dapat dilihat dari sudut: penguasaan

bahasa, pendidikan, golongan, kedudukan dalam organisasi atau masyarakat dan sebagainya.

f.    Tehnik penyediaan fasilitas, tehnik ini berkenaan dengan penyediaan fasilitas, perlengkapan, atau

kemudahan-kemudahan. Misalnya uang perlengkapan dan tempat kerja, waktu, perangsang.

Tehnik-tehnik ini penggunaannya sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu, beda lingkungan,

situasi dan kondisi, beda tehnik kepemimpinan yang digunakan.

E.       PENDEKATAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN

Beberapa pendekatan yang sering nampak dan digunakan oleh pejabat berokrasi pemerintahan

adalah: a). pendekatan hukum (pendekatan dari aspek legal), pendekatan ini dipahami bahwa setiap

kebijakan pemerintahan yang dikeluarkan oleh pemimpin pemerintahan harus berlandaskan hukum atau

ada dasar hukumnya sehingga kebijakan itu sah, sesuai peraturan perundang-undanagan, tujuannya

untuk mensejahteraan masyarakat, berdasarkan kewenangan yang dimiliki, tercakup dalam batasan

kewenangan, termasuk dalam wilayah kekuasaan, dan tahun yang berjalan. Hal ini penting mengingat

hampir semua kebijakan atau keputusan pemerintah, pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan,

pemerintah desa/kelurahan selalu berhubungan pembiayaan, di sisi lain maslah pembiyaan program

pemerintah itu pendanaannya dari APBN dan APBD, ada juga bantuan masyarakat, akan tetapi jika

masuk dalam APBD misalnya, maka persyaratan dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan

Negara/daerah itu berlaku, setiap pengeluaran yang dibebankan pada APBN dan APBD akan selalu

dituntut ada dasar hukumnya. Pemeriksaan yang dilakukan aparat pengawasan juga akan bertumpu pada

dasar hukum tanpa dasar hukum yang jelas maka pengeluaran Negara atau daerah itu dipandang tidak

sah dan dapat berakibat hokum; b). pendekatan efisiensi (pendekatan dari aspek manajemen),

pendekatan ini dipahami bahwa stiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemimpin harus

berasaskan efisiensi dan efektiftas. Artinya kebijakan atau keputusan yang diambil pemimpin

pemerintahan yanhg ada kaitan nya dengan program pembangunan, program penyelenggaraan

pemerintahan dan program pembinaan masyarakat harus eisien dan efektif, artinya dilihat dari segi harga
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adalah yang paling murah, dilihat dari segi waktu adalah yang paling cepat, dilihat dari pikliran yang

paling mudah dilaksanakan, dilihat dari segi ruang adalah yang paling dekat. Hal ini penting mengingat

salah satu prinsip dari pengeluaran Negara adalah penghematan, maka semakin hemat berati semakin

efisien. Hal ini berlaku juga dalam sistem pengadaan barang-barang dan jasa pemerintah dan kegian-

kegiatan pemerintah lainnya juga berasaskan efisiensi, walaupun harus diakui untuk organisasi

pemerintahan sesuatu kegiatan yang tujuannya mensejahterakan masyarakat sering kali mengabaikan

efisiensi akan tetapi secara umum penyelenggaraan pemerintahan harus berasaskan efisiensi dan

efektifitas; c). pendekatan keadilan, keadilan disini lebih ditujukan pada masyarakat, artinya kebijakan

pemerintahan yang dibuat oleh pemimpin pemerintahan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat

tidak berorientasi untuk kepentingan birokrasi pemerintahan, falsafahnya adalah menempatkan

kepentingan masyarakat yang pertama dalam manajemen pemerintahan. Jika dihadapkan pada satu

pilihan yang harus diambil oleh pemimpin pemerintahan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan

kebijakan maka pilihan itu jatuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat, hal ini sejalan dengan tujuan

pembentukan pemerintahan pada umum intinya untuk mensejahterakan masyarakat.

Ketiga pendekatan ini perlu diperhatikan dan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

agar kegiatan pemerintah berjalan pada koridor yang benar dan terhindar dari penyalahgunaan

wewenang, hal ini penting mengingat seorang pemimpin pemerintahan produk kegiatan sehari-harinya

adalah berkenaan dengan perumusan kebijakan dan pengambilan keptusan. Kebijakan atau keputusan itu

menjadi tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundangan dan melampaui kewenangannya.

Satu hal lagi yang barangkali perlu diingat bahwa keberhasilan pemimpin pemerintahan dalam

melaksanakan kepemimpinannya itu tidak hanya dipengaruhi sifat,watak, atau pribadi pemimpin

pemerintahan saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh variabel situasi dan kondisi dan juga dipengaruhi

oleh variabel pengikut:

1.       Variabel pemimpin pemerintahan, bahasan tentang varabel pemimpin pemerintahan itu umumnya

berkaitan dengan sifat-sifat tertentu yang harus dmiliki seorang pemimpinan pemerintahan, yang

secara panjang lebar telah dikemukakan sebelumnya, disamping itu masih banyak pendapat

tentang sifat-sifat yang harus dimiliki pemimpin dan sangat bervariasi, misalnya saja untuk

menambah variasi sifat yang ada, antara lain dikemukakan oleh Pamudji, 1985:78) yang

dijelaskan bahwa sifat pokok kepemimpinan pemerintahan Indonesia adalah: adil, arif bijaksana,

penuh prakarsa, percaya pada diri sendiri, penuh daya pikat, ulet, mudah mengambil keputusan,

jujur, berani mawas diri, dan komunikatif. Akan tetapi yang harus diingat adalah bahwa sfat atau

perangai apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu juga ditentukan oleh keadaan

pengikut serta situasi dan kondisi di mana pemimpin dan pengikut itu berada.

2.       Variabel situasi dan kondisi, variabel ini adalah situasi dan kondisi yang melingkupi kepemimpinan

itu sendiri, yang mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin. Bahkan situasi dan kondisi ini

akan membentuk seorang menjadi pemimpin. Banyak pendapat tentang hal ini, ada yang

berpendapat bahwa pemimpin itu dibentuk secara social dan ditempa oleh lingkungannya, dalam

praktek penyelenggaraan pemerintahan lingkungan ini meliputi:  idiologi, politik, ekonomi, sosial,

budaya, perthanan keamanan.

3.       Variabel pengikut, sebagaimana variabel situasi dan kondisi, variabel pengikut juga berpenganruh

besar terhadap keberhasilan seorang pemimpin, maknanya semua gaya dan teknik-teknik

kepemimpinan pemerintahan dalam implementasinya harus memperhatikan dan menyesuaikan

situasi dan kondisi jika tidak tentunya akan mempengruhi keberhasilan pemimpin. Pada

hakekatnya pengikut itu mengikuti pemimpin karena beberapa hal antara lain: karena naluri dan

nafsu, karena tradisi dan adat istiadat, karena agama dan budi nurani, karena akal dan rasio serta

karena peraturan dan hukum.
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BAB IV

ETIKA PEMERINTAHAN

Etika pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupan satu hal yang harus dipahami

dan dipedomani oleh pemimpin pemerintahan. Sudah menjadi bagian dari kodrat bahwa tidak ada satu

kelompok manusia sepanjang sejarah yang lepas dari etika. Dalam kehidupan masyarakat yang paling

sederhana sekalipun selalu ada serangkaian nilai-nilai etika yang ditempatkan sebagai acuan untuk

menemukan baik buruknya tingkah laku seseorang atau sekelompok orang. Juga merpakan kenyataan

bahwa bentuk dan manifestasi etika yang dianut dan dijalankan berbagai kelompok berbeda satu sama

lain. Oleh karena itu etika yang berintikan ajaran moral dan pembentukan karakter selalu mengalami

perubahan dan evaluasi dari masyarakat yang mendukungnya, sesuai dengan dinamika kehidupan

masyarakat itu saendiri.

Pendekatan yang dipakai dalam menelaah etika, kendati etika selalu bergerak secara dinamik,

tetaplah, ketidakadilan dan deskriminasibingkai pembenaran dan penolakan atas baik buruknya suatu

sikap atau tindakan, disisi lain, metha ethic tampil untuk memberikan arti atas segala penilaian yang

dilakukan oleh falsafah moral. Dalam format ini, etika tampil sebagai kerangka berfikir, berpendirian dan

bertindak. Etika akan berfungsi sebagai sumber nilai dan panduan untuk bereaksi. Muatan etika dengan

demikian adalah muatan nilai (value). Prinsip etika adalah bagaimana seharusnya manifestasinya akan

melahirkan kewajian bagi mereka yang menerima prinsip itu untuk diwujudkan ke dalam berbagai

bentuk kegiatan keseharian. Bila muatan nilai yang terkandung dalam prinsip itu gagal dipelihara oleh

masyarakat pendukung nilai dimaksud, maka dengan sendirinya akan mendapat sanksi. Mengingat etika

adalah kumpulan nilai yang bersendikan prinsip-prinsip moral, maka sanksi yang disiapkan untuk para

pelanggar pun adalah sanksi moral.

Mengamati fenomena yang berkembang di Indonesia beberapa tahun terakhir ini, ada indikasi

bahwa nilai-nilai etika telah termajinalisasi, sehingga tidak efektif sebagai pemandu tingkah laku sosial.

Pada saat yang sama, hukum pun untuk sebagian tertentu tidak lagi dapat menjaga harmoni kehidupan

bersama, mencegah terjadinya tindak kekerasan, ketidak adilan dan deskriminasi. Idealism Negara

hukum terletak sangat jauh jaraknya dari kenyataan hidup sehari-hari (Rasyid, 2000:77).

Singkatnya pemahaman terhadap etika khususnya bagi pemimpin pemerintahan merupakan suatu

hal penting dan mendasar, agar penyelenggaraan pemerintahan itu dapat berjalan tertib, bersih dan

dapat dipertanggung jawabkan serta diterima oleh masyarakat.

A.       ETIKA PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF TEORI

1.       Pengertian Etika Pemerintahan

Etika berasal dari bahasa yunani ETHOS yang berarti kebiasaan atau watak. Konsep etika berarti

ilmu pengetahuan tentang akhlak atau moral. Etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-

prinsip tentang tindakan moral yang betul. Etika sebagai ilmu yang mencari orientasi sangat dipengaruhi

oleh lingkungan seperti adat istiadat, tradisi, lingkungan sosial, ideologi, agama, Negara, dan lain-lain

(BKN, 2001:5). Etika merupakan nilai-nilai hidup dan norma-norma serta hukum yang mengatur tingkah

laku manusia. Etika suatu refleksi kritis atau studi mengenai perilaku manusia yang mendasari perilaku

faktual, filsafat mengenai moralitas dan merupakan ilmu pengetahuan yang sifatnya normatif dan praktis.

Istilah etika dan etik memiliki perbedaan pengertian yang relative dan sangat samar. Etika adalah ilmu

akhlak yang mebahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan. Tata aturan tersebut perlu, harus

bahkan wajib dilaksanakan. Bagi seseorang yang mematuhi aturan tersebut dan mengetahui masalah

etika, amat terpuji apabila tindakannya berpegang pada aturan tersebut. Tindakan yang memberlakukan

aturan etika itu disebut tindakan etik dan sifat pelaksanaan tindakan tersebut disebut etis. Tata aturan

dalam etika disebut norma atau kaidah yang berisi baik dan buruknya perbuatan sesuai dengan ukuran

dan tingkat kemajuan kebudayaan dan peradaban masyarakat yang menganut dan mematuhi norma atau

kaidah tersebut.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan etika berhubungan erat dengan moral, yang

merupakan kristalisasi dari ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan-

peraturan dan ketetapan baik lisan maupun tulisan. Etika dan moral mengandung pengertian yang mirip

dalam percakapan sehari-hari di dalam masyarakat. Kedua istilah tersebut dimaknai sebagai kesusilaan.
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Realisasi pengamalan etika dan moral sesorang tampak dari tingkah laku dan kadar kualitas

pengematannya sesuai dengan kematangan rohani, jasmani dan pribadinya.

Nilai-nilai yang terdapat dalam etika dan moral sangat spesifik secara spiritual mencerminkan

keluhuran budi manusia yang wajib dijadikan pedoman paling asasi dari tindakan-tindakan manusia, baik

secara pribadi selaku aparatur pemerintahan maupun sebagai anggota masyarakat. Moral adalah sesuai

dengan ide-ide umum tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar sesuai dengan ukuran-

ukuran tindakan yang oleh umum diterima, yang meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu.

Dengan demikian jelaslah persamaan antara etika dan moral, tetapi juga ada perbedaannya, jika etika

lebih banyak teoritis sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis. Menurut pandangan ahli-ahli filsafat,

etika memandang perilaku perbuatan manusia secara universal sedang moral secara lokal.

Dalam etika pemerintahan ada asumsi bahwa melalui penghayatan etis yang baik seorang aparatur

akan dapat membangun komitmen untuk menjadikan dirinya sebagai teladan tentang kebaikan dan

moralitas pemerintahan. Aparatur pemerintahan yang baik dan bermoral tinggi akan senantiasa

menghindarkan dirinya dari perbuatan tercela, karena ia terpanggil untuk menjaga kewibawaan Negara.

Citra aparatur pemerintahan sangat ditentukan oleh sejauhmana penghayatan etis mereka tercermin di

dalam tingkah laku sehari-hari. Konsep etika gtelah lama diterima oleh masyarakat beradab di dunia

sebagai sesuatu yang melekat pada peranan sesuatu profesi. Etika menekankan perlunya seperangkat

nilai-nilai dilekatkan pada, dan mendapat acuan bagi, setiap orang yang menjadi warga dari suatu

profesi. Biasanya nilai-nilai itu kemudian menjadi ukuran tentang baik-buruk, wajar tidak wajar, dan

bahkan benar-salah. Dengan demikian, etika pada dasarnya berkenaan dengan upaya menjadikan

moralitas sebagai landasan bertindak dalam sebuah kehidupan kolektif yang profesional. Ini yang disebut

etika praktis, selain itu ada juga filsafat etika atau etika yang diperbincangkan hanya pada tataran

filosofis. Etika pemerintahan termasuk dalam etika praktis. Dalam kehidupan masyarakat modern sudah

menjadi rumus bahwa setiap profesi memiliki dasar-dasar etikanya sendiri. Nilai-nilai itu kemudian

diterjemahkan menjadi semacam code of conduct bagi anggota dari profesi itu. Namun demikian etika

profesi bukanlah sesuatu yang sacral dan tak dapat direvisi. Nilai-nilai etika yang hidup dan berlaku

dalam suatu masyarakat profesi bukanlah sekadar menjadi keyakinan pribadi bagi para anggotanya,

tetapi juga menjadi seperangkat norma yang terlembagakan. Dengan kata lain, sesuatu nilai etika harus

menjadi acuan atau pedoman bertindak yang pelanggaran atasnya akan membawa akibat-akibat moral.

Misalnya seseorang yang melanggar etika dapat saja dikucilkan oleh lingkungan profesinya. Pendapat

umum yang negatif, yang terbentuk sebagai akibat dari tindak pelanggaran etik seseorang, biasanya

merupakan sanksi yang sangat berat untuk ditanggung oleh si pelanggar. Pada tingkat pelanggaran

tertentu, biasanya  sesuatu nilai etika kemudian ditransformasikan lebih lanjut ke dalam bentuk norma

dan bahkan menjadi bagian dari sesuatu aturan hukum yang sanksi bagi pelanggarnya bisa sangat berat.

Di sini etika dapat dianggap menjadi sumber dari sesuatu hukum positif. Namun demikian tetap harus

dibedakan antara etika dan hukum.

Dalam ruang lingkup etika, sanksi untuk suatu pelanggaran atas nilainya bersifat moral

(penurunan harga diri atau semacamnya), sebagaimana ketaatan atasnya juga memperoleh imbalan

moral (berupa penghormatan atau semacamnya). Setiap profesi biasanya memiliki standar-standar moral

tertentu di dalam memberi reward dan punishment kepada anggotanya, sehubungan dengan penegakan

nilai etika profesi yang bersangkutan. Tentu saja nilai-nilai etika yang ingin ditegakkan di dalam suatu

lingkungan profesi tidak seluruhnya terformalisasi secara jelas. Biasanya serangkaian nilai akan terbangun

menjadi landasan etika yang mengikat sebagai akibat dari sesuatu kejadian yang melibatkan kehormatan

atau eksistensi dari sesuatu profesi. Dari sana kemudian disadari akan perlunya nilai-nilai itu diadopsi dan

dilembagakan (walaupun tidak selalu tertulis) ke dalam acuan bertindak para anggota. Hal ini berbeda

dengan nilai etika yang telah berubah menjadi hukum, yang semuanya sudah tertulis dengan jelas dank

arena itu akan lebih efektif penerapannya. Namun betapapun akrabnya hubungan antara etika dan

hukum, tidak semua nilai etika akan otomatis menjadi hukum. Tergantung sejauhmana sesuatu nilai

mengalami proses akamodasi di dalam sistem sosialnya.

Di dalam lingkungan pemerintahan hal yang demikian juga berlaku. Ada nilai-nilai tertentu yang

harus ditegakkan demi menjaga citra pemerintah dan menjadikan pemerintah mampu menjalankan

misinya. Dari nilai-nilai itu ada yang tetap menjadi bagian dari etika dan ada pula yang telah

ditransformasikan kedalam hukum positif. Misalnya perbuatan membuat perjanjian secara tersembunyi

untuk memenangkan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah anatara pejabat pemerintah dengan
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pengusaha lebih tepat dipandang sebagai pelanggaran etik. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa

dalam kontek pemerintahan etika pemerintahan menjadi landasan moral bagi penyelenggaraan

pemerintahan dan dengan demikian dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan ETIKA

PEMERINTAHAN adalah nilai-nilai etik pemerintahan yang menjadi landasan moral bagi penyelenggara

pemerintahan.

Rasyid (1999:48-49) berpendapat keberhasilan pejabat pemerintahan di dalam memimpin

pemerintahan harus diukur dari kemampuannya mengembangkan fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan

pembangunan. Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan

mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam

masyarakat. Inilah yang sekaligus menjadi misi pemerintahan di tengah-tengah masyarakat. Etika

pemerintahan sebaiknya dikembangkan dalam upaya pencapaian misi itu. Artinya setiap tndakan yang

tidak sesuai, tidak mendukung, apalagi yang menghambat pencapaian misi itu, semestinya dipandang

sebagai pelanggaran etik. Pegawai pemerintah yang malas masuk kantor, tidak secara sunggu-sungguh

menjalankan tugas yang dipercayakan padanya, minimal dapat dianggap melanggar etika profesinya.

Mereka yang menyalahgunakan kekuasaan (power abuse) untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau

polongan dengan merugikan kepentingan umum, pada tingkat pertama sudah melanggar etika

pemerintahan. Mungkin mereka bisa diusut untuk dibuktikan sebagai pelanggar hukum, tetapi itu akan

terjadi pada tingkat lanjutan. Dalam hubungan ini seseorang bisa saja melanggar etika dan hukum pada

waktu yang bersamaan. Aparatur pemerintahan seyogianya menjadikan dirinya sebagai teladan di dalam

pelaksanaan etika, hukum dan konstitusi, untuk itu pemerintah tidak dapat begitu saja mengambil hak

milik seseorang tanpa kewenangan yang jelas (hukum) dan pemberian imbalan ganti rugi yang wajar

(etika). Singkatnya setiap warga masyarakat berhak memperoleh pelayanan dan perlakuan yang adil dari

pemerintah berdasarkan nilai-nilai etika dan hukum yang berlaku. Etika pemerintahan dengan demikian

tidaklah berdiri sendiri. Penegakkannya terjalin erat dengan pelaksanaan prinsip Negara hukum. Itulah

sebabnya maka sebuah pemerintahan yang bersih yang segala tingkah laku dan kebijakannya berangkat

dari komitmen moral yang kuat, hanya bisa diharapkan dalam Negara hukum. Di dalam Negara

kekuasaan pemerintahan yang bersih itu sulit terwujud.

2.            Fungsi Etika pemerintahan

Secara umum fungsi etika pemerintahan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan ada dua:

1) sebagai suatu pedoman, referensi, acuan, penuntun, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan; 2)

sebagai acuan untuk menilai apakah keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan itu baik atau

buruk, terpuji atau tercela.  Widodo (2001:245) menjelaskan bahwa oleh karena etika mempersoalkan

baik dan buruk dan bukan benar dan salah tentang sikap, tindakan, dan perilaku manusia dalam

berhubungan dengan sesamanya baik dalam masyarakat maupun organisasi public atau bisnis, maka

etika mempunyai peran penting dalam praktek administrasi Negara. Etika diperlukan dalam administrasi

Negara. Etika dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh

administrasi negara dalam menjalankan kebijakan politik, dan sekaligus dapat digunakan sebagai standar

penilaian apakah perilaku administrasi Negara dalam menjalankan kebijakan politik dapat dikatakan baik

atau buruk. Karena administrasi Negara bukan saja berkait dengan masalah pelaksanaan kebijakan politik

saja, tetapi juga berkait dengan masalah manusia dan kemanusiaan.

Di dalam implementasinya etika pemerintahan itu meliputi etika yang menyangkut individu

sebagai anggota arganisasi pemerintahan, juga meliputi etika organisasi pemerintahan serta etika profesi

organisasi pemerintahan, yang ketiganya dalam implementasinya bermuara pada nilai-nilai etis yang

terkandung baik pada peraturan perundangan, nilai-nilai agama, nilai-nilai social budaya, nilai-nilai dalam

asas penyelenggaraan pemerintahan dan nilai lainnya yang ada kaitannya dalam penyelenggaraan

pemerintahan Negara.

3.       Sumber Etika Pemerintahan

Dari berbagai penjelasan tentang etika pemerintahan maka dapat dikemukakan bahwa pada

hakekatnya sumber etika pemerintahan itu dapat berasal dari peraturan perundangan, nilai-nilai

keagamaan dan nilai-nilai sosial budaya yang berasal dari kehidupan kemasyarakatan serta berasal dari

adat kebiasaan dan yang sejenis dengan itu. Ada yang berpendapat bahwa untuk Pemerintahan

Indonesia nilai-nilai keutamaan pemerintahan itu dipahami keberadaannya telah tumbuh sejak sebelum

Indonesia merdeka yaitu dimulai sejak jaman perjuangan melawan penjajah Belanda dahulu, jika dirinci

nilai-nilai dimaksud antara lain bersumber dari:
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1).      Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi 1945

2).      Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

3).      Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Kewenangan, tugas pokok dan

fungsi lembaga pemerintah dan organisasi pemerintahan, hak dan kewajiban serta larangan bagi

anggota organisasi pemerintah

4).      Nilai-nilai keagamaan

5).      Nilai-nilai sosial budaya: adat kebiasaan setempat seperti perilaku tentang kepantasan dan ketidak

pantasan serta kesopanan

Nilai-nilai agama dan sosial budaya merupakan salah satu nilai yang mengikat kehidupan sehari-

hari yang terbentuk sebagai akibat adanya hubungan vertikal dan horizontal. Hubungan vertikal yaitu

hubungan antara manusia dengan Tuhannya yang membentuk suatu nilai-nilai agama tertentu. Nilai ini

biasanya bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar (harus dilaksanakan). Sedangkan hubungan

horizontal atau hubungan antar sesama manusia membentuk apa yang dinamakan nilai-nilai sosial

budaya. Nilai-nilai ini berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain sesuai dengan

perbedaan waktu dan tempat. Dibanding dengan nilai-nilai agama, nilai sosial budaya mungkin jauh lebih

adaptif. Nilai sosial budaya yang berlaku dari masyarakat kadangkala mewarnai pola perilaku dari

masyarakat yang bersangkutan, terdapat hubungan interaksi antara nilai-nilai sosial budaya yang berlaku

dengan nilai-nilai etika pemerintahan.

B. NILAI-NILAI KEUTAMAAN DALAM PEMERINTAHAN

Mengacu pada sumber etika pemerintahan diatas maka berkenaan dengan  nilai-nilai keutamaan

pemerintahan juga sangat bervariasi,  yang tidak mungkin dirinci satu persatu secara detail dan lengkap.

Ada beberapa nilai yang dipandang dapat dipahami dan dipedomani karena sifatnya dan telah diterima

oleh masyarakat pemerinthan antara lain:

a.            Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Pengertian asas dalam arti yang khusus adalah asas-asas pemerintahan yang tercantum dalam

pedoman-pedoman, peraturan-peraturan. Penggunaan asas-asas  yang berlaku di dalam sistem

pemerintahan Indonesia harus seimbang pemakaiannya agar tidak terjadi adanya kesewenang-

wenangan. Adapun definisi asas-asas pemerintahan adalah pola umum dan normatif perilaku

pemerintahan yang bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan  yang

secara obyektif dipergunakan guna memperlancar dan mengefektifkan hubungan interaksi antara

pemerintah dan yang diperintah.

Asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran yang menjadi tujuan berpikir

dan prinsip yang menjadi pegangan sehingga dengan demikian yang menjadi asas ilmu pemerintahan

adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan, seperti ideologi suatu bangsa, falsafah hidup, dan

konstitusi yang membentuk pemerintahannya. Asas-asas pemerintahan mencakup rambu-rambu perilaku

actor pemerintahan dan asas-asas organisasi pemerintahan (Ndraha dalam Aries Djaenuri, 2009:1.3).

Ada beberapa asas umum pemerintahan yang baik yang perlu dipahami dan dipedomani, yaitu:

1)       ASAS KEPASTIAN HUKUM adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan

peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan.

2)       ASAS KESEIMBANGAN adalah asas yang mewajibkan pejabat administrasi pemerintahan atau

badan untuk menjaga, menjamin, paling tidak mengupayakan keseimbangan, yaitu (a)

keseimbangan kepentingan antara individu dengan individu; (b) keseimbangan kepentingan antara

individu dengan masyarakat; (c) keseimbangan kepentingan antara pemerintah dengan warga

Negara; (d) keseimbangan kepentingan antara generasi yang sekarang dengan generasi

mendatang; (e) keseimbangan kepentingan antara manusia dengan ekosistemnya.

3)       ASAS KESAMAAN adalah asas yang mengutamakan perlakuan yang sama dari kebijakan

pemerintah.

4)       ASAS KECERMATAN adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus

dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian keputusan tersebut diambil dengan cermat.

5)       ASAS MOTIVASI adalah asas pemberian suatu keputusan yang harus dapat didukung oleh alasan-

alasan dengan dasar fakta yang dijadikan dasar suatu keputusan berdasarkan peraturan

perundang-undangan.
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6)       ASAS TIDAK MELAMPAUI ATAU MENCAMPUR ADUKKAN KEWENANGAN adalah asas yang

mewajibkan setiap pejabat administrasi pemerintahan atau badan tidak menggunakan

kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadinya.

7).      ASAS BERTINDAK YANG WAJAR adalah asas yang mewajibkan pejabat administrasi

pemerintahan atau badan untuk tidak bertindak dan membuat keputusan yang diskriminatif.

8)       ASAS KEADILAN  adalah asas setiap penyelenggara administrasi pemerintahan harus

menceminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

9)       ASAS KEWAJARAN DAN KEPATUTAN adalah asas yang mewajibkan pejabat administrasi

pemerintahan atau badan untuk tidak bertindak sewenang-wenang.

10)     ASAS MENANGGAPI PENGHARAPAN YANG WAJAR adalah asas yang mewajibkan pejabat

administrasi pemerintahan atau badan menepati janjinya yang menimbulakan pengharapan yang

wajar kepada para pemohon atas layanan dan tindakan yang dibutuhkan dari pemerintah.

11)     ASAS MENIADAKAN AKIBAT-AKIBAT SUATU KEPUTUSAN YANG BATAL adalah asas yang

mewajibkan pejabat administrasi pemerintahan atau badan untuk mengambil tindakan segera atau

mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat keputusan yang batal.

12)     ASAS PERLINDUNGAN ATAS PANDANGAN HIDUP PRIBADI adalah asas yang mewajibkan

pejabat administrasi pemerintahan atau badan menghormati pendapat pribadi seseorang atau

kelompok dan melakukan tindakan serta memberikan layanan tanpa melakukan diskriminasi

kepada setiap warga masyarakat.

13)     ASAS TERTIB MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN adalah asas yang menjadi landasan

keraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan.

14)     ASAS KETERBUKAAN adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk

memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan

administrasi pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,

golongan, dan rahasia Negara.

15)     ASAS PROPORSIONALITAS adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan

kewajiban warga atau penduduk yang berkepentingan dalam keputusan atau perilaku pejabat

administrasi  pemerintahan di satu pihak dan antara kepentingan warga dan penyelenggara

pemerintahan di lain pihak.

16)     ASAS PROFESIONALITAS adalah asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas

dank ode etik yang berlaku bagi pejabat administrasi pemerintahan atau badan yang

mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan yang bersangkutan.

17)     ASAS AKUNTABILITAS adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari

kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawab kepada masyarakat atau rakyat

sebagai pemegang kadaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

18)     ASAS KEPENTINGAN UMUM adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara

yang  aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.

19)     ASAS EFISIENSI adalah asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berorientasi

kepada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

20)     ASAS EFEKTIFITAS adalah asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berorientasi

pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.  

Sejalan dengan asas-asas diatas, berkenaan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan, perlu

juga dipahami tentang asas-asas penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan

Nepotisme, asas-asas ini mengandung nilai-nila etis yang baik yang harus dipedomani oleh setiap

penyelenggara Negara (pemerintahan), yang terdiri dari: asas kepastian hukum, asas tertib

penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas

profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas-asas dimaksud baik jenis maupun substansinya telah dicakup

dalam penjelasan tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintahan diatas.

Dengan tidak mengesampingkan prinsip-prinsip kepatutan yang sudah tercantum dalam hokum

positif atau dalam asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka untuk melengkapi uraian tentang

nilai-nilai moral yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibawah ini dikemukakan pendapat

 Nicolai (Badan Diklat, 1995:15) tentang BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR atau Prinsip-prinsip
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kepatutan dalam pemerintahan, yaitu:

1)       PRINSIP PERLAKUAN YANG KOREK, satu prinsip yang sebaiknya dipahami oleh setiap pejabat

pemerintah bahwa didalam membuat kebijakan, keputusan, tindakan dalam pelaksanaan tugas

pokok pemerintahan selalu berupaya cermat, tepat dan benar.

2)       PRINSIP PENELITIAN YANG SEKSAMA, setiap pejabat pemerintah sebaiknya dalam setiap

pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan dan melakukan tindakan selalu didasarkan pada

penelitian yang seksama terhadap permasalahan pemerintahan yang akan diputuskan, agar

kebijakan, keputusan dan tindakan pemerintah itu dapat dilaksanakan dan tepat sasaran.

3)       PRINSIP PROSEDUR KEPUTUSAN YANG SEKSAMA, setiap pejabat pemerintah dalam mengambil

keputusan hendaknya didasarkan prosedur yang benar dalam arti tidak menyimpang dari apa yang

ditetapkan oleh peraturan perundangan, agar keputusan yang diambil tidak salah dan memenuhi

persyaratan.

4)       PRINSIP KEPUTUSAN YANG BAJIK DAN BIJAK, keputusan yang yang dibuat pemerintah itu

sejauh mungkin mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu proses

pembuatannya diupayakan didasarkan  pada pertimbangan-pertimbangan yang sangat mendalam,

dan komprehensif agar tujuan dan sasaran keputusan itu dapat dicapai secara optimal.

5)       PRINSIP MOTIVERING YANG JELAS DENGAN ARGUMENTASI YANG KUAT, setiap tindakan

pemerintah yang dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat seharusnya didasarkan alasan-

alasan yang kuat dan benar dalam arti tindakan pemerintah itu tujuannya memang untuk

kesejahteraan masyarakat pada umumnya bukan untuk kelompok tertentu atau golongan-

golongan tertentu.

6)       PRINSIP PERSAMAAN DAN KESAMAAN, setiap tindakan pemerintah yang berakibat

mempengaruhi baik terhadap kehidupan anggota aorganisasi atau masyarakat maka berlaku

prinsip perlakuan yang sama artinya kegiatan yang sama akan menimbulkan akibat yang sama

baik yang positif maupun yang negatif dan tidak diskriminatip misalnya mengistimewakan orang-

orang tertentu atau golongan masyarakat tertentu.

7)       PRINSIP KETERPERCAYAAN, prinsip keterpercayaan ini berlaku baik dari atasan terhadap

bawahan maupun dari bawahan terhadapa atasan atau juga dari pejabat pemerintah terhadap

anggota masyarakat ataupun sebaliknya harus saling mempercayai dan dapat dipercayai dalam

penyelenggaraan tugas-tugas pokok pemerintahan.

8)       PRINSIP PERTIMBANGAN YANG MASUK AKAL DAN ADIL, setiap keputusan yang diambil oleh

pejabat pemerintahan hendaknya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan logis (masuk

akal), untuk itu sejauh mungkin didasarkan pada data dan fakta sehingga jelas arahnya dan juga

keputusan-keputusan pemerintah dimaksud adil dalam arti tidak memihak.

9)       PRINSIP PENYALAHGUNAAN WEWENANG, setiap pejabat pemerintahan tidak dibenarkan

menyalahgunakan kewenangan atau tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan

pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, yang

meliputi:

a)       larangan melampaui wewenang, ini meliputi:

- melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang

- melampaui batas wilayah berlakunya wewenang

- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

- akibat hukum dari keputusan dan /atau tindakan tersebut adalah tidak sah

b)       larangan mencampuradukkan kewenangan, ini meliputi:

- dikeluarkan di luar substansi atau materi wewenang yang diberikan

- bertentangan dengan tujuan wewenang diberikan

- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

- akibat hukum dari keputusan dan/atau tindakan-tindakan tersebut    adalah dapat

dibatalkan

c)       larangan bertindak sewenang-wenang, ini meliputi:

- apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan pejabat  pemerintahan dikeluarkan

tanpa ada dasar kewenangan

- akibat hukum dari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan tersebut adalah

tidak sah
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10)     PRINSIP FAIR PLAY, setiap pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan atau tindakan

harus adil dan berlaku wajar pada semua orang serta tidak ada keberpihakan kepada orang atau

golongan tertentu.

Pada hakekatnya memang tidak mudah untuk menilai apakah perilaku seorang pejabat

pemerintahan itu sesuai apa tidak dengan norma etika pemerintahan pada khususnya, mengingat

seringkali pejabat pemerintahan dihadapkan pada situasi problematik di satu sisi harus memperhatikan

kepentingan masyarakat di sisi lain harus memperhatikan kepentingan pemerintah, ditambah lagi jika

tindakan pemerintah itu berproses panjang dan melibatkan banyak pihak. Akan tetapi secara umum

diterima bahwa perilaku yang dianggap etis dalam arti bermoral adalah sejauh perilaku itu tidak

merugikan diri sendiri atau orsng lsin dan mengarah kepada suatu yang baik serta sesuai dengan

martabat manusia pada umumnya.

Di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, masalah etika pemerintahan menjadi suatu hal

yang dianggap penting yang perlu dipahami dan dipedomani, adapun tujuannya adalah agar

penyelenggara pemerintahan itu mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh 

penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan

nepotisme, yang pada gilirannya pemerintahan akan legitimate, amanah dan dapat dipertanggung

jawabkan. Dilihat dari sisi etika pemerintahan, perilaku pejabat pemerintahan itu dapat di golong kan ke

dalam:

1)       PERILAKU ETIS

2)       PERILAKU TIDAK ETIS

3)       PERILAKU RELATIF (Bunglon)

PERILAKU ETIS adalah perilaku pejabat pemerintahan yang dalam melaksanakan tugas pokok

sesuai dengan nilai-nilai etika pemerintahan. Ada beberapa prinsip perilaku etis dalam penyelenggaraan

pemerintahan, yang antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1)       Tidak membuat suatu kebijakan atau membuat keputusan atau melakukan tindakan yang

bertentangan dengan perturan perundangan atau melanggar aturan, dan tidak melibatkan orang-

orang lain untuk kepentingan ini. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sumber

utama dari etika pemerintahan, untuk itu keberadanya perlu mendapat perhatian dan pemahaman

yang seksama dan tentunya untuk di implementasikan dan tidak dilanggar.

2)       Selalu bertindak cermat, menghindari sekecil mungkin berbuat kesalahan, untuk itu diperlukan

pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang akan dipecahkan, diselesaikan atau

dicarikan jalan keluarnya dan diperlukan dukungan data dan fakta.

3)       Berusaha bekerja dengan baik dan membimbing orang lain dalam pekerjaan, untuk itu di

butuhkan sensitifitas yang tinggi terhadap kebutuhan orang yang membutuhkan bimbingan dan

pembinaan dalam pelaksanaan pekerjaan.

4)       Membela orang-orang yang bekerja baik dan benar dan melindungi mereka yang memberikan

informasi yang penting atau laporan yang penting dan berguna berkenaan dengan

penyelenggaraan tugas pemerintahan tertentu.

5)       Menjaga komunikasi yang terbaik dan jujur serta terbuka baik di lingkungan internal maupun

eksternal organisasi berkenaan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan tertentu dalam

kerangka pencapaian visi dan misi organisasi.

6)       Berusaha memahami dan dapat membedakan kerus terangan dan ketidak setiaan anggota, untuk

itu dibutuhkan pengetahuan yang baik terhadap latar belakang anggota-anggota organisasi agar

diketahu dengan benar kesetiaan masing-masing anggota baik terhadap tugasnya maupun

terhadap pemimpinnya.

7)       Berusaha mengatakan tidak bilamana diminta oleh atasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan

yang melanggar peraturan perundang-undangan atau untuk melakukan perbuatan yang dipandang

dari sisi etika itu tidak etis (tidak sesuai dengan nilai-nilai etika pemerintahan).

8)       Menangani dan menanggapi dengan peka kebutuhan akan jasa layanan yang diperlukan oleh

masyarakat dan kebutuhan masyarakat pada umumnya serta menanganinya secara manusiawi dan

berdasarkan prinsip-prinsip aturan yang benar.

9)       Memastikan pemanfaatkan sumberdaya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat, untuk ini

diperluka keseksamaan dalam mengelola sumberdaya yang ada baik itu berupa dana, tenaga,

prasarana dan sarana, mengingat sumberdaya itu langka jumlahnya.
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10)     Menempatkan kepentingan masyarakat yang pertama dan utama di dalam implementasi

manajemen pemerintahan.

Masih berkaitan dengan perilaku etis untuk melengkapi kesepuluh perilaku etis di atas,  ada tujuh

belas nilai dasar budaya kerja yang telah ditetapkan, sebagai dasar etika dalam penyelenggaraan

pemerintahan, yang apabila hal ini, diupayakan untuk dilaksanakan, dan diamalkan niscaya

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme akan dapat

dicapai, adapun nilai-nilai dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut:

1)       Komitmen dan konsisten terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi, dalam pelaksanaan kegiatan

pemerintahan dan pembangunan:

a)       keteguhan hati, tekad yang mantap untuk melakukan dan mewujudkan sesuatu yang

diyakini

b)       ketetapan, kesesuaian, ketaatan, kemantapan dalam bertindak sesuai visi dan misi

2)       Wewenang dan tanggung jawab/amanah demi Tuhan

a)       wewenang: hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu

b)       tanggung jawab: kesediaan menanggung sesuatu. Jika salah, wajib memperbaiki atau

dapat dituntut/diperkarakan

3)       Keikhlasan dan Kejujuran

a)       keikhlasan: rela sepenuh hati, dating dari lubuk hati, tidak mengharapkan imbalan atau

balas jasa, semata-mata katrena menjalankan tugas

b)       kejujuran: benar dalam kata dan perbuatan, berani menolak/melawan kebatilan

4)       Integritas dan profesionalisme/profesionalitas:

a)       intergritas: menyatu dengan unit kerja/sistem yang ada

b)       profesionalisme: terampil, andal, kompeten, dan bertanggung jawab

5)       Kreatifitas dan Kepekaan (sensitivitas) terhadap lingkungan tugas:

a)       kreatifitas: ide spontan, inovasi, adopsi, dan difusi

b)       kepekaan: responsif, dan proaktif/reaktif

6)       Kepemimpinan dan Keteladanan

a)       kepemimpinan: mengarahkan, membimbing, memotivasi, konsisten dan komunikatif

b)       keteladanan: tindakan yang segera memicu/mendorong pihak lain, berbuat/bertindak agar

ditiru, antara lain: iman, taqwa, beriptek, budaya baca tulis, belajar terus, intergritas, adil,

arif, tegas, bertanggung jawab, ramah, rendah hati, toleran, gembira, silih asah-asih-asuh,

sabar, periang, dan tersenyum

7)       Kebersamaan dan dinamika Kelompok kerja

a)       kebersamaan:  suasana hati bersama, untuk kepentingan bersama

b)       dinamika kelompok kerja: tidak bekerja sendiri, tidak egois, dan bekerja terintergrasi

8)       Ketepatan (keakurasian) dan Kecepatan

a)       ketepatan: mengenai sasaran, mencapai tujuan, teliti, dan bebas kesalahan

b)       kecepatan: penggunaan waktu lebih singkat dan pendek

9)       Rasionalitas dan Kecerdasan emosi

a)       rasionalitas: berpikir cerdas, obyektif, logis, sistematik, ilmiah, dan intelektual

b)       kecerdasan emosi: spontan, kreatif, inovatif, holistic, intergratif, dan kooperatif

10)     Keteguhan dan Ketegasan

a)       keteguhan: kuat dalam berpegang pada aturan, nilai moral, dan prinsip manajemen

b)       ketegasan: sifat, watak, dan tindakan yang jelas dan tidak ragu-ragu

11)     Disiplin dan Keteraturan bekerja

a)       Disiplin: taat aturan, norma, dan prinsip

b)       keteraturan bekerja: perilaku konsisten mengikuti ketentuan/prosedur

12)     Keberanian dan Kearifan dalam mengambil Keputusan dan Menangani konflik

a)       keberanian: berani menanggung resiko atas perbuatan yang dilakukan

b)       kearifan: menuju pada hal-hal yang benar/baik

13)     Dedikasi dan Loyalitas

a)       dedikasi: rela berkorban, mau menyatu dengan lingkungan

b)       loyalitas: mau dan patuh pada tindakan/anjuran atasan

14)     Semangat dan Motivasi
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a)       semangat: daya/energi yang mendorong perilaku ke tingkat tertinggi

b)       motivasi: merujuk pada tujuan untuk memenuhi kebutuhan

15)     Ketekunan dan Kesabaran

a)       ketekunan: teliti, rajin, konsisten, berkelanjutan, dan tidak cepat ke tingkat tertinggi

b)       kesabaran: merujuk pada tujuan untuk memenuhi kebutuhan

16)     Keadilan dan Keterbukaan

a)       keadilan: bekerja sesuai tugas, fungsi, dan wewenang, dapat membedakan hak dan

kewajiban, dan tidak memihak

b)       keterbukaan: tak ada yang ditutupi (pada norma tertentu), bebas memperoleh informasi

dan menyampaikan pendapat

17)     Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

a)       penguasaan ilmu pengetahuan: ilmu murni/terapan yang mengajak bebuat obyektif, tidak

tahyul, dan menuju keteraturan

b)       teknologi: cara melaksanakan pekerjaan yang efisien dan efektif, cepat-tepat-pasti, baik

dengan cara sederhana maupun canggih. (Komarudin, Zudan, Kepmenpan No.25 tahun

2002 dalam Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah Vol I, Edisi Ke 8 2009:22-23)

PERILAKU TIDAK ETIS adalah perilaku penyelenggara pemerintahan yang tidak sesuai dengan

norma-norma etika pemerintahan. Salah satu diantaranya yang menonjol adalah penyalahgunaan

wewenang. Sebenarnya penyalahgunaan wewenang ini maknanya adalah setiap badan/pejabat

pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain

dan tidak sesuai dengan tujuan pemeberian kewenangan tersebut, misalnya keputusan yang

menimbulkan konflik kepentingan, keputusan yang menyalahgunakan kewenangan, keputusan yang

sewenang-wenang. Dibawah ini dikemukakan contoh-contoh penyalahgunaan wewenang yang mungkin

dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yaitu antara lain

sebagi berikut:

1)       KETIDAKJUJURAN (dishonesty), para penyelenggara pemerintahan selalu punya peluang untuk

melakukan tindakan-tindakan yang tidak jujur dalam pelaksanaan tugasnya. Berbagai pungutan

liar atau penggelapan merupakan contoh yang paling nyata. Petugas yang mencari-cari kesalahan

untuk menarik denda, penarik retribusi dan pajakyang mengantongi uang dengan memalsukan

kuitansi, penarikan komisi yang setengah memaksa, termasuk dalam bentuk-bentuk ketidak

jujuran tersebut.

2)       PERILAKU YANG BURUK, dalam peraturan-peraturan seringkali terdapat celah-celah yang

memungkinkan para pejabat yang kurang punya dasar moral melakukan penyimpangan. Tindakan

penyuapan, pemberian uang sogok, suap, atau uang semir merupakan contoh perilaku yang

buruk.

3)       KONFLIK KEPENTINGAN, pejabat pemerintahan seringkali dihadapkan pada posisi yang dipenuhi

oleh konflik kepentingan. Dalam situasi seperti ini hukum kadangkala tidak dapat berfungsi

sebagaimana mestinya. Pembayaran uang jasa oleh para kontraktor kepada pejabat pemerintah

untuk mempengaruhi keputusan dari pejabat bersangkutan. Seorang pejabat pemerintah mungkin

tidak menerima uang pelican secara langsung tetapi terkadang ia membuat keputusan-keputusan

yang hanya menguntungkan pribadi, kelompok, atau kliknya sendiri.

4)       MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, seorang pejabat mungkin tidak pernah

menerima uang sogok, uang pelican dan semacamnya. Tetapi sangat boleh jadi bahwa tanpa

sadar ia telah bertindak tanpa wewenang yang sah. Dia tidak melakukan tindakan-tndakan yang

buruk tetapi dia telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

5)       PERLAKUAN YANG TIDAK ADIL TERHADAP BAWAHAN, seorang pegawai kerapkali

diberhentikan oleh atasannya dengan yang tidak ada hubungannya dengan tindakannya misalnya

dianggap tindakannya tidak efisien atau kesalahan lainnya. Mungkin pejabat yang berwenang itu

memiliki alasan-alasan yang kuat untuk memberhentikan, tetapi bawahan yang bersangkutan

mengetahui alasan-alasan tersebut setelah ia diberhentikan, bukan sebelumnya. Disini pejabat

pemerintah tersebut telah menghapus peluang bawahan untuk memperbaiki diri, bahkan rasa suka

dan tidak suka turut mempengaruhi tindakan pemberhentian tersebut. Kritik terhadap pimpinan

walaupun itu sifatnya membangun, dan pendapat atau tulisan di Koran yang dimaksudkan untuk

memperbaiki sistem pemerintahan, masih sering ditafsirkan secara keliru oleh pejabat-pejabat
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pemerintahan yang berkuasa, sehingga mereka main bentak atau main pecat saja.

6)       PELANGGARAN TERHADAP PROSEDUR, prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah kadang-

kadang tidak tertulis dalam perundangan, tetapi sesungguhnya prosedur itu punya kekuatan

seperti peraturan perundangan dan karena itu setiap instansi akan lebih baik jika melaksanakannya

secara konsisten. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang berlaku berarti merongrong

kewibawaan pemerintah, dan akan memungkinkan terjadinya pelanggaran lebih lanjut.

7)       TIDAK MENGHORMATI KEHENDAK PEMBUAT PERATURAN PERUNDANGAN, pejabat-pejabat

pemerintahan dalam tindakannya telah sesuai dengan peraturan perundangan dan prosedur yang

berlaku. Meskipun demikian bukan tidak mungkin bahwa mereka sebenarnya gagal dalam

mengikuti kehendak pembuat peraturan khususnya peraturan perundang-undangan yang

dimakudkan untuk memelihara kepentingan umum. Inilah yang harus mesti dipegang. Misalnya

kalau stasiun TV milik pemerintah senantiasa mengiklankan produk perusahaan tertentu

berulangkali sedangkan pihaknya tidak tahu sejauhmana kualitas produk tersebut yang

sebenarnya, berarti ia telah menipu masyarakat yang juga berate mengabaikan kepentingan

umum.

8)       INEFISIENSI ATAU PEMBOROSAN, barang-barang inventaris dinas pemerintahan adalah milik

Negara yang berrti juga milik masyarakat luas. Karena itu pemborosan dana, waktu, barang, atau

sumberdaya lainnya milik dinas tanpa alasan untuk kepentingan dinas atau tanpa alasan yang

dapat dipertanggungjawabkan adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Pemborosan yang

diakibatkan oleh kekhilafan atau ketidak sengajaan sampai batas-bata tertentu masih bisa ditolerir

akan tetapi pemborosan yang dilakukan berulang-ulang dan dalam jumlah yang besar itu tidak

bisa dibenarkan.

9)       MENUTUPI KESALAHAN, sementara ini banyak pejabat pemerintahan yang seringkali menolak

untuk memberikan keterangan sesungguhnya kepada badan legislatif. Sikap-sikap non kooperatif

seperti ini biasanya terjadi karena pejabat bersangkutan merasa bahwa penyimpangan-

penyimpangan dalam organisasinya adalah tanggung jawabnya sendiri, sehingga badan legislatif

diabaikan. Selain itu dalam organisasi telah terjadi penyelewengan berat, tetapi pejabat

pemerintah bias saja menutup mata dari penyelewengan tersebut. Jelas ini merupakan tindakan

yang melanggar norma etis.

10)     KEGAGALAN MENGAMBIL PRAKARSA, pejabat-pejabat pemerintah sering juga gagal dan tidak

berani mengambil keputusan sekalipun masalah itu dalam lingkup kewenangannya secara hukum.

Mereka bukan saja enggan bertindak (tidak berani) tetapi juga gagal dalam mengambil prakarsa.

Tidak adanya prakarsa ini dapat disebabkan oleh:

a)       ketakutan terhadap kritik yang mungkin terlontar meskipun organisasi sangat memerlukan

perbaikan

b)       perasaan tidak aman untuk berbuat atau melakukan tindakan karena enggan (tidak berani)

mengambil resiko

c)       adanya perasaan bahwa mengambil prakarsa berarti menambah pekerjaan yang ini

diraskannya sebagai sesuatu yang membebani kaena pada gilirannya akan berkaitan dengan

tanggung jawab

Untuk seorang pejabat pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab seharusnya alasan-alasan

tersebut tidak menjadikan sesuatu kegiatan dalam organisasi pemerintahan itu tidak dilaksanakan atau

alasan tersebut menjadi halangan. Betapapun organisasi pemerintahan yang menjadi tempat berkarya itu

membutuhkan perbaikan secara berkesinambungan dan itu membutuhkan prakarsa-prakarsa yang kreatif

(Wahyudi, 1992:157-166; Widodo, 2001:259).

Beberapa upaya yang dapat di implementasikan dalam kerangka mengendalikan perilaku tidak etis

dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain dapat dilakukan melalui:

1)       Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

2)       Penyelenggaraan pembinaan agama

3)       Pelaksanaan audit manajemen

4)       Pembuatan kode etik

5)       Memasukkan nilai-nilai etik dalam peraturan perundang-undangan

6)       Penegakan hukum

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, melalui pendidikan dan pelatihan peserta
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didik yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintahan diberikan materi bahan ajar berkenaan dengan etika

pemerintahan dan penerapannya dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan serta diberikan contoh-

contoh kasus yang menggambarkan perilaku yang tidak etis dan perilaku etis yang seyogyanya

diterapkan oleh pejabat pemerintahan dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintahan. Bentuk pendidikan

dan latihan bisa mengambil dua bentuk, pertama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang khusus

diadakan untuk pemberian materi etika pemerintahan dan pelajaran lain yang berkaitan erat dengan etika

pemerintahan, kedua penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan apa saja didalamnya dimasukkan etika

pemerintahan sebagai bahan ajar. Melalui pendidikan dan pelatihan inilah akan muncul kesadaran

mengenai arti pentingnya etika pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan

melalui kegiatan ini juga diharapkan akan tumbuh kesadaran akan perlunya memperhatikan dan

mengimplementasikan prinsip-prinsip etika pemerintahan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan

dan dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

akan dapat dicapai.

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN AGAMA, pembinan agama sudah seharusnya dilaksanakan

secara kontinyu dan berkelanjutan, agar tidak saja perilaku tidak etis yang dapat dikendalikan, akan tetapi

juga prilaku korupsi juga bias dikendalikan. Seharusnya masalah agama ini adalah masalah keyakinan,

untuk itu pelaksanaan hokum-hukum agama itu mestinya sudah melekat dalam kegiatan sehari-hari

anggota masyarakat atu pejabat pemerintah karena mereka sudah yakin apabila suatu kegiatan itu

dilakukan dan hal itu bertentangan dengan hokum agama maka akibatnya dosa dan ini dihindari oleh

anggota masyarakat yang beragama termasuk pejabat pemerintahannya. Kenyataannya tidak demikian

yang sering nampak adalah bahwa kewajiban menjalankan syariat agama jalan terus, perilaku tidak etis

dan korupsi jalan terus sehingga  seolah-olah tidak ada hubungan antara agama dan korupsi. Hal yang

demikian ini tentunya tidak sepenuhnya benar, karena jika seseorang itu benar-benar mendalami dan

mengamalkan syariat agama dengan benar maka mereka akan menghindari kegiatan-kegiatan yang

dipandang negative menurut pandangan agama.

PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KODE ETIK, peraturan perundang-

undangan itu substansi normanya selalu mengandung nilai-nilai etika yang harus dipedomani oleh para

pejabat pemerintahan, oleh karena itu agar norma-normanya dipahami dengan benar dan dapat

dilaksanakan secara efektif, maka peraturan perundang-undangan itu harus disosialisasikan secara

intensif. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak pejabat pemerintahan yang tidak memahami secara

benar substansi undang-undang tertentu, dan ini tentunya menghambat pemahaman norma-normanya

dan nilai-nilai etiknya, serta akibat lanjutnya adalah perilaku tidak etis jalan terus pada hal itu dilarang

oleh undang-undang. Kemudian berkenaan dengan PEMBUATAN KODE ETIK, boleh dikatakan hampir

semua organisasi pemerintahan saat ini sudah memiliki kode etik yang menjadi standar perilaku dari para

anggota organisasi yang bersangkutan, bahkan untuk organisasi tertentu pelanggaran terhadap kode etik 

dapat dikenakan sanksi fisik seperti misalnya pemecatan sebagai anggota atau sanksi disiplin lainnya.

Berkenaan dengan itu Peraturan yang memuat kode etik menjadi sarana untuk mengendalikan perilaku

tidak etis dan menghambat korupsi.

IMPLEMENTASI AUDIT MANAJEMEN, pemeriksaan manajemen baik yang bersasaran keuangan,

kepegawaian, perlengkapan, organisasi, dan pemerintahan yang dilaksanakan secara regulair dan terus

menerus, sudah pasti akan menghambat korupsi sepanjang ditidak lanjuti dengan efisien dan efektif dan

sanksi dilaksanakan secara konsekwen dan konsisten, kalau tidak sekalipun audit manajemen

dilaksanakan secara terus menerus dan intensif, maka korupsi akan jalan terus karena tidak ada efek

jeranya sama sekali dan sudah tidak lagi menjadi rahasia umum bahwa sekalipun pemeriksaan

dilaksanakan secara bertubi-tubi, kenyataannya korupsi jalan terus. Terkait dengan hal ini maka

pemberian sanksi akibat ditemukannya penyimpangan dalam pemerinksaan harus diperketat

pelaksanaannya sehingga pejabat pemerintahan akan selalu berusa berperilaku etis dan tidak korup.

PENEGAKKAN HUKUM, realnya penegakkan hokum merupakan akibat lanjut dari ditemukannya

penyimpangan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Karena peraturan perundang-

undangan itu sebagai norma hokum yang mengikat maka sanksinya relatif lebih berat dibanding dengan

dengan pelanggaran kode etik (melakukan kegiatan yang tidak etis). Sanksinya berupa penjatuhan

hukuman badan atau denda atau ganti rugi berupa uang, adapun tujuannya menimbulkan efek jera

terhadap pejabat pemerintahan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-perundangan di dalam

pelaksanaan tugas pokok pemerintahan. Harapannya semakin ditegakkan hukum secara represif semakin
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berkurang kegiatan penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Untuk mencegah atau mengatasi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme pada tubuh birokrasi

pemerintahan harus diupayakan untuk tidak mempertemukan antara niat dan kesempatan. Salah satu

upayanya adalah menjunjung tinggi dan menegakkan etika pemerintahan pada jajaran birokrasi

pemerintahan (Widodo, 2001:267).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka skala prioritas untuk dapat mencegah timbulnya tindakan

korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah pertama perlu adanya upaya mawas diri yang kuat pada diri

pribadi manusia itu sendiri artinya memang ada kehendak yang kuat untuk tidak korupsi, kemudian

memperhatikan dan mempedomani nilai-nilai etika pemerintahan dan kemudian baru dilakukan

pemeriksaan atau pengawasan baik internal maupun eksternal  organisasi pemerintahan tertentu. Dan tak

kalah penting adalah adanya pengawasan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan

terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan itu mutlak perlu, agar hasilnya dapat diterima.

BAB  V

ETIKA KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN

Etika kepemimpinan pemerintahan dapat dimaknai sebagai implementasi kepemimpinan

pemerintahan yang mempedomani nilai-nilai etika pemerintahan. Sebagaimana dipahami bahwa di dalam

organisasi pemerintahan, peran pemimpin sangat sentral artinya dinamika bergeraknya organisasi

pemerintahan sangat dipengaruhi oleh perilaku pemimpinnya, oleh karena itu baik buruknya

penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Pemerintahan merupakan institusi

netral, dimana di dalamnya terbuka peluang bagi pemimpinnya untuk berbuat baik atau sebaliknya.

Apabila pemerintahan dikelola oleh pemimpin yang memegang etika kepemimpinan pemerintahan, maka

rakyat akan menerimanya sebagai rahmat (Rasyid, 2001:422).

Peran terbesar yang harus dijalani oleh seorang pemimpin pemerintahan adalah bagaimana

bagaimana memberikan pencerahan bagi masa depan organisasi yang dipimpinnya, dengan menciptakan

situasi dan kondisi kondusif serta memungkinkan berlangsungnya proses-proses manajemen secara

optimal. Pemimpin pemerintahan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan dalam berperilaku, perlu

memahami dan mengimplementasikan makna dari etika. Pemahaman akan etika kepemimpinan

pemerintahan merupakan landasan berpijak penting dalam melaksanakan pola-pola kerja, baik yang

bersifat hirarkhis formal maupun hubungan yang sifatnya non formal. Dengan demikian maka pemimpin

dan yang dipimpin, akan bekerjasama dalam koridor yang sifatnya saling melengkapi, tidak sekedar pada

pola hubungan atasan dan bawahan. Dengan menyadari etika kepemimpinan pemerintahan maka

pemimpin pemerintahan perlu menumbuhkan dinamika yang fair dalam organisasi,yang dapat

menciptakan suasana kondusif bagi semua pihak, untuk menjalani dan menikmati pekerjaan, sebagai

bagian dari tanggung jawab, tanpa merasa terbebani apalagi mersa tertekan. Pekerjaan itu harus

dipahami sebagai panggilan, rahmat, amanah, seni dan bagian dari ibadah, sehingga komitmen

pengabdian harus ditempatkan sebagi prioritas. Bagi seorang pemimpin pemerintahan, siapapun dia dan

dalam bentangan lahan pengabdian apapun, harus memahami bahwa ia mengemban amanah dari orang

yang dipimpinnya, dan tidak sekedar menjadikan posisi itu sebagai lambing kebanggaan dan kemegahan

(Kaloh, 2009:8).

Bagi seorang pemimpin organisasi yang dipimpinnya ibarat pohon yang harus terus hidup dan

tumbuh untuk kepentingan diri dan lingkungannya, bagi setiap cabang, bagi setiap ranting, buah sampai

tunasnya. Demikian pula bagi organisasi semua anggota ingin merasakan sebagai tempat bernaung.

A.       KARAKTER KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN YANG BER ETIKA

1.       AKOMODATIF, seorang pemimpin pemerintahan harus dapat menerima kritik atau usulan

dari berbagai pihak, hal ini harus dilakukan karena kebenaran itu tidak hanya datang dari satu pihak,

tetapi dari semua orang.

2.       SENSITIF, karakter kepemimpinan ini ditandai dengan kemampuan untuk secara dini

memahami dinamika perkembangan masyarakat, mengerti apa yang mereka butuhkan, dan

mengusahakan agar menjadi pihak pertama yang member perhatian terhadap kebutuhan itu, dengan

kata lain pemimpin yang baik harus turun dari kantor atau rumah, lalu melihat kekurangan-kekurangan

yang dihadapi rakyat.

3.       RESPONSIF, karakter ini ditandai aktifnya pemimpin jika berhadapan dengan rakyat,
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pemimpin dalam hal ini lebih banyak berperan menjawab aspirasi atau tuntutan masyarakat yang

disalurkan melalui media massa. Setiap usulan rakyat tidak hanya didengar saja, tetapi ditindak lanjuti

dengan aksi.

4.       PROAKTIF, karakter ini ditandai sikap antisipasi terhadap kejadian-kejadian yang akan

timbul yang akan merugikan masyarakat misalnya banjir, wabah penyakit, kelaparan dan sebaginya.

Sebaliknya karakter kepemimpinan yang tidak ber etika adalah:

1.       DEFENSIF, karakter kepemimpinan yang ditandai oleh sikap egoistik dan merasa paling

benar, bila rakyat mengadukan suatu persoalan, bukan diterima dengan baik, tetapi malah sebaliknya

dimarahi. Pemimpin yang ber etika seharusnya tidak akan marah jika diberi saran atau dinasehati

rakyatnya.

2.       REPRESIF, karakter kepemimpinan ini ditandai sikap yang selain egoisti dan juga arogan,

yang memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang dimiliki, semakin besar kekuasaan semakin besar

kewenangan semakin sewenang-wenang.

B.       HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN

Di dalam menggerakkan anggota-anggotanya, seorang pemimpin pemerintahan harus melakukan

hal-hal yang jika dikaitkan dengan etika pemerintahan, antara lain dapat dikemukakan sebagai berkut:

1.       Pemimpin itu ada untuk membawa harapan, kesejahteraan, rasa aman dan pemberi penghargaan.

2.       Pemimpin tidak hanya tampil untuk member perintah, akan tetapi juga tampil sebagai figur

pemberi teladan, panutan dan pemberi arah; sebagai fasilitator, pemberi fasilitas dan bantuan jika

dibutuhkan; sebagai mitra kerja, khususnya dalam hubungannya dengan Badan legislatif; sebagi

penaggung resiko, artinya tampil di depan jika organisasi yang dipimpinnya menghadapi

permasalahan dan permasalahan hukum; sebagai orang yang di depan untuk menggalang semua

kekuatan dan sumberdaya yang ada di organisasi untuk  mencapai visi dan misi dari organisasi

yang dipimpinnya.

3.       Pemimpin karena kedudukannya harus mampu mendorong organisasi dan orang-orang yang

dipimpinnya berkembang, belajar dan berdaya guna serta mampu mengembangkan seluruh

potensi dirinya secara optimal. Dan juga haru mampu menciptakan iklim dan budaya dimana

kreativitas, intergritas, profesionalitas, komitmen, tanggung jawab dan kualitas prima menjadi roh

yang mendarah daging di seluruh organisasi. Pemimpin yang baik juga harus mampu menjadi

manusia pembelajar, yaitu tak pernah berhenti untuk belajar dari kehidupannya, lingkungan

sekitarnya dan orang lain.

4.       Pemimpin harus memiliki kerendahan hati, dengan tidak membanggakan prestasi yang berfokus

pada diri sendiri. Sebaliknya melakukan yang terbaik, secara bersama, sehingga keberhasilan

adalah keberhasilan bersama. Memiliki kerendahan hati, serta memiliki kebiasaan hidup

sederhana, membuat orang-orang disekitarnya memberikan hormat dan dukungan. Pemimpin

pemerintahan harus memiliki keyakinan kuat untuk berhasil. Keyakinan ini mendorong energy dan

semangat luar biasa untuk berjuang meraih keberhasilan yang diyakininya tersebut.

C.           PENGELOLAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN

Kekuasaan bagi seorang pemimpin pemerintahan merupakan satu sarana untuk membuat

keputusan dan/atau tindakan, mengimplementasikan keputusan atau tindakan, dan juga untuk

mengevaluasinya. Untuk itu kemanfaatnya sangat tergantung pada pemimpin dan itu akan berpengaruh

terhadap pengikut, ada tiga jenis kekuasaan dilihat dari sisi kemanfaatanya, khususnya dari sisi pengikut.

1.       KEKUASAAN MEMAKSA, kekuasaan ini dilaksanakan pemimpin dengan cara menakut-nakuti

pengikut agar mengikuti kehendak pemimpin. Pemimpin dalam hal ini memberikan tekanan untuk

menimbulkan rasa takut pada diri pengikut bahwa sesuatu yang buruk akan menimpa mereka atau

bahwa sesuatu yang baik akan diambil dari pengikut oleh pemimpin, apabila mereka tidak

mematuhi pemimpin. Maka karena ketakutan akan akibat yang mungkin timbul, mereka tunduk

dan mengikuti arus atau dengan memberikan kesetiaan sekedar basa-basi (semu), setidaknya pada

awalnya. Namun komitmen mereka dangkal dan cepat berubah jika tidak ada yang mengawasi.

Dan kondisi ini jika terus berlanjut pengikut cenderung memberikan kegiatan perlawanan yang

dapat berwujud sabotase atau pengrusakan, jika ancaman sudah tidak ada lagi.

2.       KEKUASAAN MANFAAT, kekuasaan ini dilaksanakan pemimpin dengan cara memberikan
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keuntungan pada pengkut. Pengikut mengikuti pemimpin karena alasan keuntungan yang akan

diperoleh apabila mereka mengikuti pemimpin. Kekuasaan dalam hubungan ini berdasarkan pada

pertukaran barang dan jasa. Para pengikut mempunyai sesuatu yang dibutuhkan oleh pemimpin

seperti waktu, uang, tenaga, keterampilan pribadi, minat, bakat, dukungan dan lain sebagainya,

dan sebaliknya pemimpin mempunyai sesuatu yangdibutuhkan oleh pengikut seperti informasi,

uang, promosi, ajakan bergabung, kemitraan, rasa aman, kesempatan dan lain sebagainya. Para

pengikut berperilaku dengan keyakinan bahwa pemimpin dapat dan akan melakukan sesuatu bagi

mereka apabila mereka tetap memenuhi kewajibannya dengan melakukan sesuatu bagi pemimpin.

3.       KEKUASAAN YANG BERPRINSIP, kekuasaan ini dilakukan pemimpin untuk menggerakkan

pengikut dan pengikut mengikuti dan patuh pada pemimpin karena mereka percaya bahwa

pemimpin dipercaya akan memberikan apa yang diinginkan/dicoba untuk diraih. Pemimpin diikuti

karena pengikut memang ingin mengikuti, mau percaya terhadap perjuangan pemimpin, untuk itu

pengikut mau melakukan apa yang diinginkan oleh pemimpin untuk dilaksanakan. Hal ini buka

kesetiaan atau kepatuhan yang tanpa alasan, tetapi merupakan komitmen yang disadari, dan

dengan sepenuh hati, serta bebas.

Banyak orang atau pengikut telah pernah mengalami kekuasaan seperti ini suatu saat dalam hidup

mereka, dalam hubungan mereka dengan seorang guru, majikan, anggota keluarga, atau teman yang

telah mempengaruhi hidup mereka secara mendalam dan signifikan. Mungkin pula seseorang itu adalah

orang yang member mereka kesempatan untuk berhasil atau berprestasi, atau memberi  mereka

semangat saat semuanya nampak suram, atau orang yang kebetulan hadir pada saat dibutuhkan. Apapun

yang pengikut lakukan, mereka melakukannya karena percaya pad pemimpin, dan pemimpin

membalasnya dengan rasa hormat, kesetiaan, komitmen, dan kerelaan untuk mengikuti, hamper tanpa

syarat atau batasan (Covey, 1997:119, alih bahasa: Sanjaya).

Masing-masing kekuasaan ini mempunyai landasan yang berbeda, dan masing-masing

menimbulkan hasil yang berbeda.

Kekuasaan yang dilaksanakan dengan cara pakasaan ini akan menimbulkan rasa takut baik pada

diri  pengikut maupun pada diri pemimpin. Biasanya penggunaan kekuasaan ini dilaksanakan untuk

mengatasi ancaman yang lebih besar terhadap pemimpin. Efektifitasnya hanya sesaat dan hanya

sementara. Pengikut tidak akan taat atau patuh lagi jika pemimpin atau wakil pemimpin dan sistem

pengawasan itu tidak ada, dalam jangka panjang justru akan menimbulkan sikap perlawanan dari

pengikut. Kekuasaan jenis ini juga memberikan beban psikologis dan emosi baik kepada pemimpin

maupun pada para pengikut. Penggunaan kekuasaan memaksa ini akan mendorong timbulnya

kecurigaan, tipu daya, ketidakjujuran, dan dalam jangka panjang akan menimbulkan kekecewaan yang

mendalam.

Adapun penggunaan kekuasaan yang memeberikan manfaat, itu pelaksanaannya berdasarkan

pada rasa kebersamaan dan keadilan. Selama para pengikut bahwa mereka menerima sewajarnya untuk

apa yang mereka berikan, hubungan akan berlanjut. Kepatuhan berdasarkan peyelenggaraan kekuasaan

jenis ini cenderung Nampak seperti pengaruh dari pada pengawasan. Kekuatan pengikut dihargai  dan

diperhatikan, namum sebenarnya ini merupakan seseatu yang harus dipahami oleh pengikut karena ada

konsekwensinya. Pemimpin diikuti karena fungsinya. Mengikutinya memberi mereka akses pada apa yang

diawasi oleh pemimpin, melalui jabatan, keahlian, karisma. Hakekat mengikuti berdasarkan penggunaan

kekuasaan jenis ini masih bersifat reaktif tetapi positif. Kekuasaan berdasarkan manfaat ini segi positifnya

adalah mencerminkan adanya kemauan untuk mempertahankan hubungan, bisnis, maupun pribadi,

selama masing-masing pihak diuntungkan. Tetapi sebaliknya jika salah satu pihak merasa hubungan ini

sudah tidak menguntungkan lagi maka hubungan yang semalama ini sudah baik  antara pemimpin dan

pengikut dapat bubar di tengah jalan.

Sedangkan penggunaan kekuasaan yang berprinsip itu realnya jarang ditemui penggunaannya

baik di organisasi pemerintahan maupun organisasi bisnis. Penggunaan kekuasaan jenis ini merupakan

pertanda adanya kualitas, kehormatan, dan kesempurnaan dari hubungan antara pemimpin dan

pengikut. Kekuasaan disini berdasarkan pada rasa hormat,  pemimpin menghormati pengikut dan

pengikut memilih untuk memberi kontribusi  dikarenakan pemimpin itu dihormati. Ciri utama kekuasaan

yang berprinsip adalah pengaruh yang proaktif dan berkelanjutan. Kekuasaan ini dapat berlanjut karena

tidak tergantung pada apakah sesuatu yang diinginkan atau tidak diinginkan itu dirasakan oleh pengikut.

Jadi proaktif disini adalah dengan terus menerus membuat pilihan berdasarkan pada nilai-nilai yang
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dipegang teguh. Kekuasaan yang berprinsip tercipta apabila nilai-nilai para pengikut berhimpitan dengan

nilai-nilai pemimpin. Kekuasaan berprinsip itu tidak dapat dipaksakan. Kekuasaan ini hadir karena tujuan

pribadi pemimpin maupun pengikut tercakup dalam tujuan yang lebih besar. Kekuasaan yang berprinsip

terjadi apabila  hal yang diperjuangkan,maksud atau tujuan diyakini dengan kuat oleh para pengikut dan

pemimpin. Pemimpin dapat membina kekuasaan yang berprinsip dalam hubungan mereka dengan

pengikut oleh karena mereka mempunyai tujuan dan visi, karakter, sifat dasar dan apa yang mereka

bawa.

Etika terutama berdasarkan suatu komitmen untuk melakukan hal-hal yang benar dan kekuasaan

yang sah menimbulkan kesediaan untuk mengambil resiko dalam melakukan hal-hal yang benar, karena

hal-hal ini dihargai dan dicontohkan oleh pemimpin dan sesuai dengan visi yang dijelaskan oleh

pemimpin.

Terdapat sepuluh hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kehormatan dan kekuasaan

pemimpin atas orang lain:

a.       PERSUASI, menggerakkan orang lain dengan memberikan alasan yang kuat dan masuk

akal, sambil tetap mempertahankan rasa hormat terhadap ide dan perspektif para pengikut,

dan terus membina komunikasi yang baik sampai tujuan tercapai.

b.       KESABARAN, walaupun terdapat kegagalan, kekurangan, dan ketidaknyamanan tetap sabar

dan memperjuangkan pencapaian tujuan dengan konsisten dan dengan komitmen yang

tinggi meskipun ada rintangan dan penolakan jangka pendek.

c.       KELEMBUTAN, tidak dengan kekerasan atau paksaan dalam menangani ungkapan-ungkapan

kekecewaan dan keterbukaan, serta perasaan pengikut.

d.       KESEDIAAN UNTUK DIAJAR, tidak semua pekerjaan dan masalah dapat ditangani secara

sendirian oleh pemimpin, oleh karena itu pemimpin harus bersedia menerima pandangan,

penilaian, dan pengalaman lain dari para pengikut.

e.       MENERIMA, menunda hal-hal yang ingin dilakukan dengan jalan memberi  kesempatan

pada pengikut untuk memberikan masukan, yang nantinya diagendakan untuk ditindak

lanjuti.

f.        BAIK HATI, peka, penuh perhatian, bijaksana mengingat hal-hal kecil dalam hubungan-

hubungan dengan sesame.

g.       KETERBUKAAN, mendapatkan informasi dan perspektif yang akurat mengenai potensi para

pengikut sambil tetap menghargai apa yang dimiliki pengikut sekarang, memberikan

pertimbangan penuh niat, keinginan, nilai dan tujuan-tujuan mereka dalam arti bersedia

menerima pengikut apa adanya sambil memberikan arahan-arahan untuk peningkatan

kemampuannya.

h.       KONFRONTASI KEPRIHATINAN, mengkui kekeliruan, kesalahan dan kebutuhan para

pengikut untuk melakukan koreksi arah dalam suasana ketulusan perhatian, kepentingan

dan keakraban, menjadikan rasa aman bagi para pengikut untukmengambil resiko.

i.        KONSISTEN, gaya kepemimpinan adalah seperangkat nilai, suatu aturan pribadi,

penjabaran karakter, dan suatu rekleksi dari diri pemimpin, yang tidak berubah dalam

menghadapi kesulitan, krisis, dan tantangan.

j.        INTEGRITAS, dengan jujur memadukan perkataan, perasaan dengan pikiran dan tindakan,

demi kebaikan orang lain, tanpa kecurangan, keinginan untukmenipu, mengambil

keuntungan, menyiasati atau mengawasi, terus menerus meninjau kembali niat dalam

berjuang untuk memperoleh keserasian.

Pilihan terhadap penggunaan kekuasaan oleh pemimpintahan dalam hal ini akan tetap dipengaruhi

oleh variabel-variabel pemimpin itu sendiri, situasi dan kondisi, serta pengikut. Kapan kekuasaan

memaksa harus digunakan, kapan kekuasaan manfaat harus digunakan dan kekuasaan yang berprinsip

itu digunakan sangat tergantung pada ketiga variabel dimaksud. Bahkan seringkali dalam praktek

penyelenggaraan pemerintahan ketiga jenis kekuasaan tersebut digunakan semuanya, yang

penerapannya tergantung situasi dan kondisi serta permasalahan pemerintahan yang ada. Akan tetapi

menurut teori ini dan ditinjau dari sudut etika kepemimpinan pemerintahan, maka kepemimpinan yang

berprinsip lah yang menjadikan hubungan antara pemimpin dan pengikut lebih langgeng  dan lebih

kondusif dalam menumbuhkan rasa kebersamaan dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi

pemerintahan.
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Penggunaan kekuasaan itu, pada intinya untuk melaksanakan kegiatan atau program dari

pemimpin, atas dasar itu sentral penyelenggaraan program dan tindakan dalam organisasi pemerintahan

itu tetap ada pada pemimpin pemerintahan. Oleh karena itu jenis kekuasaan apapun yang dipilih oleh

pemimpin pemerintahan, yang jelas setiap pemimpin pemerintahan, dituntut untuk berpikir dan berbuat

lebih dari orang-orang yang dipimpin. Hal itu bukan karena pemimpin memiliki jabatan, posisi,

kekuasaan, tetapi karena keterpanggilan nurani, sebagai bagian yang menyatu dengan komunitas yang

dipimpin.

Setiap pemimpin pemerintahan harus menyadari, bahwa totalitas tugas dan tanggung jawabnya

merupakan bagian dari usaha untuk menjaga konsitensitas dan kontinyuitas dalam hal: a). semangat

kerja; b). semangat mengabdi; c). semangat berkarya; d). semangat berkreasi; e). semangat melayani;

f). semangat untuk terus melakukan perubahan; serta semangat untuk tidak mengandal kekuasaan.

BAB  VI

P E N U T U P

Berangkat dari penjelasan berkenaan dengan kepemimpinan dan etika pemerintahan diatas,

nampaknya kepemimpinan pemerintahan dan etika pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang

diperlukan untuk terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme. Dilihat dari sisi asas pemerintahan yang bersih dan efektif kebutuhan akan etika

pemerintahan, merupakan sesuatu yang mutlak. Sulit membayangkan suatu pemerintahan tegak dalam

kevakuman etika. Sejauh ini dapat dianggap bahwa setiap pemerintahan memiliki acuan etika sendiri,

yaitusuatu pedoman tak tertulis tentang tingkah laku kekuasan yang member batas moral yang jelas

tentang apa yang aik dan buruk bagi kelangsungan dan keabsahan sebuah kekuasaan.

Tidak semua sistem hukum nasional terutama Negara-negara sedang berkembang, mampu secara

cepat menyediakan sejumlah instrumen hokum yang dibutuhkan bagi bekerjanya sebuah pemerinthan

yang bersih. Akibatnya di berbagai sistem pemerintahan, masalah etika pemerintahan dan etika

kepemimpinan pemerintahan masih lebih banyak diletakkan sebagai konsensus-konsensus nilai yang

relatif dan interpretatif. Masyarakatlah yang diharapkan aktif untuk menilai apakah suatu tindakan

pemimpin pemerintahan terhadap masyarakat itu sesuai atau melanggar prinsip-prinsip etika

pemerintahan yang berlaku.

Dengan demikian pemahaman terhadap prinsip-prinsip kepemimpinan pemerinthan, etika

pemerintahan dan etika kepemimpinan pemerintahan oleh pemimpin  pemerintahan merupakan sesuatu

yang memang sudah seharusnya. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat

pemerintahan pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah pada dewasa ini, masih banyak banya kita

dengar dan kita lihat tentang adanya perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme dan perilak yang tidak etis

lainnya yang dilakukan oleh pemimpin pemerintahan yang tentunya hal ini sangat menghambat upaya

pencapaian pemerintahan yang bersih korupsi, kolusi dan nepotime.

Berdasar pada kenyataan diatas maka pemberian pengetahuan dan informasi berkenaan dengan

prinsip-prinsip kepemimpinan pemerintahan, etika pemerintahan, etika kepemimpina pemerintahan

merupakan sesuatu yang diperlukan dan penting, karena pemahaman akan pengetahuan dimaksud akan

menambah kesadaran para pemimpin pemerintahan akan pentingnya pemahaman terhadap prinsip-

prinsip kepemimpinan pemerintahan, etika pemerintahan dan etika kepemimpinan pemerintahan,

semakin sadar akan arti pentingnya prinsip-prinsip ketiga  pengetahuan tersebut, akan semakin
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mendorong pemimpin pemerintahan unuk menerapkan prinsip-prinsip dimaksud dalam praktek

penyelenggaraan pemerintahan.

Sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan perilaku itu maka pembinaannya adalah dengan jalan

pendidikan dan pelatihan. Dengan jalan inilah penanaman prinsip-prinsip kepemimpinan pemerintahan,

etika pemerintahan dan etka kepemimpinan pemerintahan terhadap para pemimpn pemerintahan

diharapan akan efektif hasilnya.

Demikian pengetahuan tentang kepemimpinan pemerintahan, etika pemerintahan, dan etika

kepemimpinan pemerintahan, ini disajikan secara elemementer diharapkan hasilnya representatif.

D A F T A R    K E P U S T A K A A N

Aries Djaenuri, Enceng, Siti Aisyah.(2009), Hubungan Pusat Dan Daerah, Penerbit Universitas

Terbuka,      

         Jakarta.          

Badan Kepegawaian Negara.(2001), Etika, Moral, Dan Disiplin Pegawai, Jakarta.

Covey Stephen, R.(1997), Principle Centered Leadership, alih bahasa Julius Sanjaya, Binarupa Aksara,

         Jakarta.

……………………………(1997), The 7 Habits Of Highly Effective People, alih    bahasa Budijanto,       

Binarupa

        Aksara, Jakarta.

Johanis Kaloh.(2009), Membangun Kepemimpinan Yang Efektif Bagi Pemerintahan Di Indonesia,  IPDN

         Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

Joko Widodo.(2001), Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi    Pada

         Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendikia, Jakarta.

Pamudji. S.(1985), Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia, P.T. Bina Aksara, Jakarta.

Moefti Wiriadihardja dan Soebagio Sastrodiningrat.(1986), Kapita Selekta  Manajemen  Dengan   Fokus

        Kepemimpinan, Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan, Departemen Keuangan, Jakarta.

Ryaas  Rasyid. (1999),   Makna   Pemerintahan   Tinjauan   dari   Segi   Etika   dan   Kepemimpinan,

  Yarsif

        Watampone, Jakarta.

……………………..(2001), Penjaga Hati Nurani Pemerintahan, Pusat Kajian  Etika  Politik  dan

Pemerintahan,

        Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jakarta.

Salusu. (1996),  Pengambilan  Keputusan  Stratejik  Untuk  Organisasi  Publik  dan  organisasi  Non

Profit,

        Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Wahyudi Kumorotomo. (1992), Etika Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta.

Soewargono. (1995), Filsafat dan Etika Pemerintahan,   Badan   Pendidikan  dan  Pelatihan  Departemen

  

        Dalam Negeri, Jakarta.

Steinberg Sheldo, S dan Austern David, T. (1998), government, Ethics, And Managers (penyelewengan

        Aparat Pemerintahana), terjemahan R.Suroso,Rosda Jayaputra, Jakarta.

Suradinata Emaya. (2002), Manajemen Pemerintahan dalamIlmu Pemerintahan, P.T.Vidcodata, Jakarta.

J U R N A L   I L M I A H.

Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri, Widyapraja, Nomor 23 tahun XV  1996, Jakata

Program Pasca Sarjana InstitutPemerintahan Dalam Negeri, Jurnal Adiministrasi Pemerintahan Daerah,

Volume I, Edisi ke – 8 2009, Jakarta.

Forum Komunikasi Alumni Institut Ilmu Pemerintahan, Jurnal Pamong Praja, Edisi: 11 – 2008, Jakarta.



4/21/12 Makalah Kepemimpinan dan Etika Pemerintahan | Dheny Kurniawan, S.STP

40/40dhenykurniawansstp.blogspot.com/2011/12/makalah-kepemimpinan-dan-etika.html

Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi: 30 tahun 2009.

Posted 5th December 2011 by Kurniawan

0   Suka

 0 Add a comment


