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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Berdasarkan beberapa permasalahan yang ada dan akan dikaji lebih lanjut, ada 

beberapa teori dan konsep yang akan dijadikan acuan dasar dalam menganalisis hasil 

pembahasan. Teori dan konsep tersebut akan dipaparkan di bab ini adalah 

Kepemimpinan Pemerintah, Gaya Kepemimpinan, Kepemimpinan Trabsformatif, 

Kepemimpinan Transformatif dalam Penanggulangan Bencana Banjir, dan Mitigasi 

Bencana Banjir, sebagai berikut: 

A. Kepemimpinan Pemerintah 

Kepemimpinan pemerintah menurut Pamudji adalah kepemimpinan dalam 

pemerintahan atau secara operasional dapat dijelaskan bahwa pemimpin adalah 

penerapan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan.
1
Secara umum dapat dipahami 

bahwa kepemimpinan pemerintahan merupakan figure yang menentukan 

keefektifan dalam mencapai tujuan organisasi pemerintahan atau dengan kata lain 

yaitu pencapaian tujuan organisasi pemerintahan yang 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 keinginan, aspirasi, tuntutan dan kepentingan masyarakat serta 

tuntutan organisasi pemerintahan sehingga kesejahteraan masyarakat terus 

meningkat. Setiap pemimpin pemerintahan harus tanggap dalam suatu kenyataan 

                                                           
1
 Sebagaimana diungkapkan oleh Pamudji, 2009, Hlm. 52 
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yang akan di hadapi pemimpin pemerintahan pada saat kondisi dalam organisasi 

pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan. 

Banyak konsep yang diajukan oleh para ahli yang 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 dalam 

tujuan tertentu, sedangkan kepemimpinan adalah merupakan sebuah ilmu yang 

kompleks dan bervariasi. Beberapa ahli kepemimpinan secara prinsip setuju bahwa 

kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses mempengaruhi yang 

terjadi antara pemimpin dan para bawahannya. Kepemimpinan telah dipelajari 

secara luas dalam berbagai konteks dan dasar teoristis. Dalam beberapa hal, 

kepemimpinan di gambarkan sebagai proses akan tetapi sebagian besar teori dan 

riset mengenai kepemimpinan focus pada seseorang figur untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih baik.
2

 Sedangkan beberapa pakar pemimpin 

mendefinisikan pemimpin dengan prespektif yang berbeda-beda. pemimpin 

memiliki beberapa pengertian menurut para ahli sebagai berikut: 

Sebagaimana diungkapkan menurut Kartono, Pemimpin adalah orang yang 

memiliki keterampilan dan kekuatan, terutama keterampilan dan kekuatan dalam 

satu bidang, yang dapat memengaruhi orang lain untuk berkolaborasi dalam 

kegiatan tertentu untuk mencapai satu atau lebih tujuan.
3
 

                                                           
2
Tatik Yuniarti, KEPEMIMPINAN DAN PENGELOLAAN MODAL SOSIAL DALAMPENANGGULANGAN BENCANA BANJIR, 

jurnal makna Volume 3, 2018, hal. 97 
3
 Kartono dan Kartini, Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?. Jakarta, PT. Raja 

Grafindo Persada, 2006, Hlm. 18 
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Menurut Henry Pratt Fairchild dalam Kartono pemimpin adalah seorang 

yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mangatur, 

mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha maupun upaya orang lain atau 

melalui kekusasaan dan posisi.
4
 

Dari uraian argumentasi para ahli tentang suatu pemimpin di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam 

mempengruhi ataupun mengarahkan bawahannya dalam mencapai sebuah tujuan 

yang sama. 

Dari banyaknya perbedaan argument mengenai tentang sebuah definisi 

kepemimpinan, maka para peneliti harus menyesuaikan prespektif tentang 

kepemimpinan dengan apa yang akan di teliti. Definisi yang digunakan seseorang 

untuk memahami kepemimpinan akan mempengaruhi pendapatnya tentang siapa 

yang dianggapnya pantas untuk disebut sebagai pemimpin. Dengan demikian 

setiap peneliti memiliki focus yang berbeda tentang kepemimpinan, dan masing-

masing peneliti akan mengargumenkan hal yang berbeda tentang seorang 

pemimpin, pengikut dan situasinya. 

Joseph C. Rost mengatakan kepemimpinan didefinisikan sebagai hubungan 

di mana target ingin berubah atau memiliki target yang berinteraksi dengan 

pemimpin dan bawahan yang sama. Kepemimpinan, termasuk hubungan yang 

berusaha memengaruhi kedalaman, sering terjadi di antara orang yang ingin 

membuat perubahan yang sangat signifikan, dan perubahan ini mencerminkan 

tujuan bersama antara pemimpin dan bawahan. Yang dimaksud pengaruh dalam 

                                                           
4
 Henry Pratt Fairchild, Dalam Kartono, Kartini, Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Kepemimpinan Abnormal 

itu?. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 23 
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hal ini yaitu sebagai hubungan antara pemimpin dan bawahan yang merupakan 

suatu hubungan timbal balik dengan tanpa adanya paksaaan. Maka dari itu, 

kepemimpinan ialah merupakan suatu proses yang saling mempengaruhi
5
. 

Anagora dalam Harbani mengemukakan, bahwa kepemimpinan adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, melalui komunikasi baik langsung 

maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar 

dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti 

kehendak
6
. 

Bernards M. Bass mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah sebagai 

orang berlapis mempengaruhi orang lain yang mempengaruhi pengaruh orang lain. 

Dari seorang pemimpin menjadi seorang penjaga, seorang anggota kelompok yang 

berubah ditarik yang menarik perhatian anggota-anggota kelompok lainnya.
7
. 

G R. Terry (1998) dalam Kartono dan Kartini Mengekspresikan 

kepemimpinan adalah hubungan yang ada antara seseorang dan seorang pemimpin 

yang berpengaruh pada orang lain agar dapat berkerja secara faham mengenai 

hubungan kerja demi tercapainya tujuan yang diinginkan
8
. 

                                                           
5
Ahmad Shofian Khoirusmadi, Analisis Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Pegawai 

Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Intervening, Fakultas Ilmu Ekonomi, Universitas Diponegoro, 
Hlm: 17-18 

6
 Agnora dalam Harbani, Kepemimpinan Birokrasi, Bandung, CV Alfabeta, 2008, Hlm. 5 

7
 Bernards M. Bass, From Transactional to Transformtional Leadership : Learning to share the vision, Organizatipnal 

Dynamics, New York, American Management Association, 1990, Hlm. 22 
8
 G. R Terry 1998 Dalam Kartono, Kartini, Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?. 

Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 17 
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Rennis Linkert 1961 dalam Kartono dan Kartini mengemukakan bahwa 

Kepemimpinan adalah proses pengorganisasian dan pencapaian kinerja sehingga 

sesorang pemimpin dapat membuat keputusan dengan cara yang diinginkan. 
9
. 

Dari beberapa pengertian menurut para ahli di atas, kepemimpinan adalah 

suatu aktivitas untuk mempengaruhi antar pemimpin dan bawhan untuk mencapai 

sebuah tujuan yang sama. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan 

untuk meningkatkan atau memotivasi jumlah orang yang dapat melakukan 

kegiatan yang sama dan diawasi selama pertemuan dan dukungan. Maka sebuah 

pemimpin pada dasarnya merupakan seorang yang mampu menggerakkan banyak 

orang sekaligus mampu untuk mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu 

dengan tujuan yang akan dicapai. Pemimpin yang di maksud dalam kajian ini 

adalah Bupati Kabupaten Bojonegoro dalam 2 priode pada masa jabatannya 

menjadi Bupati Bojonegoro pada tahun 2008-2018. Seorang pemimpin yang 

mampu merubah mainsed masyarakatnya untuk bersama-sama melakukan 

perubahan dan pembangunan. 

1. Fungsi Kepemimpinan 

 Fungsi ataupun peranan merupakan suatu proses dinamis sebuah 

kedudukan, apabila seseorang me;laksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu peranan. Menurut 

Siagian mengatakan fungsi kepemimpinan adalah orang yang menduduki 

jabatan pemimpin atau manajerial dalam suatu organisasi dalam memainkan 

peranan yang sangat penting tidak hanya secara internal tapi juga secara 

                                                           
9
 Rennis Linkert 1961, Dalam Kartono, Kartini, Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Kepemimpinan Abnormal 

Itu?. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 30 
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eksternal yang bermaksud untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam 

mencapai tujuannya.
10

 

 Fungsi kepemimpinan didalam lembaga institusi melahirkan suatu fitur 

yang sangat penting untuk keberadaan dan demi berkembangnya lembaga 

institusi terkait. Adapun peranan kepemimpinan menurut Hadari Nawawi 

adalah fungsi Kepemimpinan, yang secara langsung berkaitan dengan situasi 

sosial dalam kehidupan setiap kelompok, berarti tidak semua pemimpin 

berada di luar gambaran. Pemimpin juga harus berusaha menjadi bagian dari 

konteks sosial suatu kelompok atau organisasi
11

. 

 Fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi memiliki dua dimensi 

yaitu : 

1) Dimensi yang terkait dengan tingkat kemampuan mengarahkan 

tindakan atau kegiatan pemimpin yang mampu mempengaruhi 

perilaku pemimpin. 

2) tingkat dukungan atau intervensi orang-orang dalam melaksanakan 

tugas-tugas utama kelompok atau organisasi yang dijelaskan dan 

diungkapkan melalui keputusan dan kebijakan pemimpin; 

 Adapun fungsi pokok kepemimpinan menurut Hadari Nawawi yang 

dibedakan menjadi lima secara operasional yaitu: 

                                                           
10

 Siagian, P. Sondang, Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi, Jakarta, CV. Haji Masagung, 2002, Hlm. 
66 

11
 Nawawi, Hadari, & M. Martini, Kepemimpinan yang  Efektif. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2004, 

Hlm. 74 
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1) Fungsi instruktif, pemimpin mempunyai peranan sebagai juru bicara 

untuk menentukan apa isi perintah, bagaimana cara mengerjakan 

perintah, bilamana memulai waktu dalam melaksanakan dan 

melaporkan hasilnya, dan dimana tempat mengerjakan perintah agar 

keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang 

yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. 

2) Fungsi konsulatif, pemimpiun bisa menerapkan sebuah fungsi untuk 

komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin 

dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan 

pertimbangan dan konsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. 

3) Fungsi partisipasi, pemimpin dalam melaksanakan kontribusinya, 

pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, 

baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. 

Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang telah dijabarkan dari 

tugas-tugas pokok sesuai dengan posisi masing-masing. 

4) Fungsi delegasi, kuasa yang diberikan oleh pemimpin untuk 

menetapkan sebuah simpulan. 

5) Fungsi pengendalian, kepemimpinan yang efisien wajib 

berpengalaman mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dari 

dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya 

tujuan bersama secara maksimal. 
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 Lembaga organisasi ataupun instansi yang telah berhasil mencapai 

tujuannya serat mampu memenuhi tanggung jawab sosialnya akan sangat 

tergantung pada para pemimpinnya. Apabila pemimpin mampu melaksanakan 

fungsi-fungsinya dengan baik, maka akan sangat memungkinkan bagi 

lembaga organisasi tersebut dalam pencapaian sebuah tujuan. Suatu lembaga 

organisasi maupun instansi pemerintahan sangat mendambakan pemimpin 

yang efisien, dan bisa utnuk mengubah integritas ataupun merubah mainsed 

anggota, bawahan serta pengikutnya. Jadi, akan dinyatakan sebagai seorang 

pemimpin jika ia memiliki kemampuan agar dapat memiliki dan mampu 

mengarahkan pengikutnya supaya tujuan bersama bisa tercapai. 

2. Peranan Pemimpin 

 Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari 

seseorang dalam posisi tertentu. Dalam suatu lembaga organisasi maupun 

instansi pemerintahan seorang pemimpin mempunyai peran, setiap pekerjaan 

yang ia kerjakan akan membawa sebuah harapan bagaimana penanggung 

sebuah peran berperilaku. Salah satu fakta mengidentifikasikan pekerjaan 

yang harus dilakukan dan perilaku peran yang di inginkan akan berjalan 

seiring dengam pekerjaan tersebut.   

 Menurut Stodgi, ada sejumlah peranan yang harus dilaksanakan oleh 

seseorang pemimpin, yaitu: 

1) Integration, yaitu sebuah pergerakan yang mengarah terhadap 

peningkatan koordinasi. 



 

29 
 

2) Communication, yaitu sebuah pergerakan yang mengarah terhadap 

meningkatnya sebuah definisi dan penyerbaran informasi. 

3) Product emphasis, yaitu sebuah pergerakan yang terorientasi pada 

tingkatan pekerjaan yang dilakukan. 

4) Fronternization, yaitu sebuah pergerakan yang menjadikan pemimpin 

sebuah bagian dari suatu organisasi 

5) Organization, yaitu sebuah pergerakan yang mengarah terhadap tugas-

tugas yang berbeda. 

6) Evaluation, yaitu sebuah pergerakan yang bersangkutan dengan 

permasalahan hukum. 

7) Initation, yaitu sebuah pergerakan yang mampu meraih tujuan yang 

dihasilkan oleh organisasi 

8) Dominitation,yaitu sebuah pergerakan yang mengabaikan sebuah 

pedapat seseorang maupun anggota dari kelompoknya
12

. 

 Peran seorang pemimpin yang benar-benar harus dilakukan oleh 

seorang pemimpin adalah sebagai berikut: (1) dukungan kelompok untuk 

mencapai tujuan, (2) memenuhi kebutuhan anggota, (3) mewujudkan nilai-

nilai kelompok, (4) merupakan pilihan anggota kelompok untuk 

mengekspresikan pendapat mereka dalam interaksi dengan pemimpin 

kelompok lainnya. (5) Promotor yang dapat menyelesaikan konflik grup. 

Menurut Covey karya Kris Yuliani H, ada tiga peran pemimpin dalam suatu 

kelompok atau organisasi diantaranya: 
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 Stodgil, dalam Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, CV. Alfabeta, 2006, Hlm. 58 
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1) Pathfinding (pencarian alur), adalah rencana strategis yang mencakup 

nilai dan visi untuk kebutuhan pelanggan yang disebut strategi khusus 

2) Aligning (penyelarasan), kegiatan untuk mendukung susunan, 

koordinasi, dan operasi kelompok untuk mencapai visi dan misi yang 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

3) Empowerment (pemberdayaan), dapat berbagi nilai-nilai yakni visi 

dan misi yang memenuhi kebutuhan pelanggan dengan semangat yang 

digerakkan oleh pikiran yang mewakili bakat, kreativitas, dan 

kreativitas potensial
13

. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa peran merupakan segala aktivitas atau 

kegiatan yang dilakukan oleh suatu pihak di dalam oposisi sosialnya yang 

terorganisir dalam suatu kelompok yang juga menjelaskan tentang fungsinya 

dalam kehidupan lembaga organisasi atau masyarakat. Peran juga merupakan 

suatu wujud dari pelaksanaan dari segala hak dan kewajiban. Seseorang dapat 

dikatakan berperan jika telah berfungsi melaksanakan hak dan kewajibannya 

baik di dalam kehidupan organisasi maupun kelompok diantara kehidupan 

masyarakat. 

3. Karakteristik Kepemimpinan 

 Bicara tentang kepemimpinan, Kepemimpinan hanya dapat dibentuk 

dalam lingkungan yang dinamis dengan hubungan amaraniter antara beberapa 

orang atau kelompok. Lebih tepatnya, seseorang hanya bisa menilai diri 

seseorang sebagai pemimpin jika orang itu memiliki sejumlah pengikut. Dan 

bukan hanya itu, di antara pimpinan dan para bawahan terjalin suatu rasa 
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 Covey, dalam Kris Yuliani H, dalam Kristiadi, Kepemimpinan, Jakarta, LAN RI, 2002, Hlm. 6 
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sentimental dan ilmiah mengenai persamaan kualitas yang akan di sebar dan 

di tanam berserta mempunyai harapan yang sama. Meskipun didalam realita 

yang sesungguhnya, seorang pemimpinlah yang bisa memperkenalkan atau 

bahkan merusmuskan nilai dan tujuan. Di dalam suatu kepemimpinan ada 

beberapa unsure dan karakter yang sangat menentukan untuk dapat mencapai 

sebuah tujuan.  

 Merunut Gibb dalam Salusu, ada empat elemen utama dala 

kepemimpinan yang saling berkaitan satu sama lain yaitu, pemimpin yang 

menanpilkan kepribadian pemimpin, kelompok, pengikut yang muncul 

dengan berbagai kebutuhannya, sikap serta masalah-masalahmya, dan situasi 

yang meliputi keadaan fisik dan tugas kelompok
14

. 

 Adapun elemen kepemimpinan menurt Blake dan  Mounton dalam 

Salusu, Enam faktor yang ia pertimbangkan dapat menjelaskan efek 

kepemimpinan. Tiga faktor pertama berhubungan dengan bagaimana seorang 

pemimpin memberikan pengaruh pada dunia luar. Inisiatif, Investigasi dan 

Kritik. Ini melibatkan bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada di 

organisasi Pemerintah untuk mendapatkan hasil yang tepat. Berikut 

penjelasannya : 

a. Initiative (inisiatif), seorang pemimpin mengambil inisiatif ketika 

mereka melakukan kegiatan tertentu, atau memulai sesuatu yang baru 

dan menyudahi sesuatu pekerjaan. 

b. Inquiry (menyelidik), pemimpin menginginkan sesuatu yang 

menyeluruh mengenai bidang yang menjadi tanggung jawab. Oleh 
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 Gibb, dalam Salusu, Pengambilan Keputusan Stratejik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006, Hlm. 203 
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karena itu, ia perlu mempelajari latar belakang suatu masalah, 

prosedur-prosedur yang harus di tempuh, dan tentang orang-orang 

yang terlibat dalam pekerjaan yang di bidanginya. 

c. Advocacy (suport), dalam memberi dukungan dan dorongan yang 

sangat penting bagi kepemimpinan seseorang karena sering timbul 

kergauan atau kesulitan dalam mengambil keputusan di antara para 

eksekutif dalam organisasi atau karena adanya suatu ide yang baik 

tetatpi yang bersangkutan kurang mampu untuk mempertahankannya. 

d. Clinflict Solving (pemecahan masalah), jika timbul suatu masalah atu 

konflik dalam organisasi, maka sudah jadi kewajiban pemimpin untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. Dan ia perlu mencari sumber yang 

menjadi pemicu terjadinya permasalahan dan sumber konflik agar 

dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. 

e. Decision Making (penyimpulan keputusan), keputusan yang 

disimpulkan hendaknya keputusan yang baik, tidak mengecewakan, 

tidak membuat frustasi, yaitu keputusan yang dapat memberi 

keuntungan bagi banyak orang. 

f. Criticque (kritik), Kritik di sini adalah metode menilai, mengoreksi, 

dan apabila pekerjaan dilakukan dengan baik,maka tindakan serupa 

dapat dijalankan untuk masa depan yang mungkin lebih baik
15

. 

 Menurut Ryaas Rasyid mengatakan bahwa berbagai sifat 

kepemimpinan sangat berbeda dengan sifat lainnya, diantaranya : 
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 Blake & Mounton, dalam Salusu, Pengambilan Keputusan Stratejik, Jakarta, Gramedia Pusat Utama, 2006, Hlm. 
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1) Kepemimpinan Sensitif 

 Kepemimpinan yang di mencirikan adanya usaha keras untuk 

menjadi pihak pertama yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan 

tersebut dengan menunjukkan dinamika pengembangan masyarakat 

dan kebutuhan akan pemahaman awal tentang apa yang mereka 

butuhkan. Keterampilan komunikasi daripada para pemimpin 

pemerintah dengan penerapan perubahan dalam proses pengambilan 

keputusan dari sifat kepemimpinan adalah prasyarat bagi pemerintah 

untuk mengembangkan setiap misi. 

2) Kepemimpinan Responsif 

 Pada perihal ini, para pemimpin menganalisa semangat rakyat 

dan berusaha memenuhi kebutuhan mereka secara kreatif, sehingga 

kepemimpinan masyarakat merespons keinginan dan tuntutan 

masyarakat yang dikomunikasikan melalui berbagai media 

komunikasi, mendengarkan keluhan masyarakat, ingin menghabiskan 

energi dan menggunakan waktu mereka dengan cepat untuk menjawab 

pertanyaan, mengakomodasi setiap keluhan, memperhatikan setiap 

pertanyaan dan mengambil keuntungan dari setiap komunitas yang 

mendukung kepentingan publik. 

3) Kepemimpinan Defensis 

 Sifat kepemimpinan ini dicirikan dengan keegoisan dan, pada 

saat yang sama, rasanya paling tepat meskipun memiliki keterampilan 

kontroversial tingkat atas didalam perselisihan dengan warga. 
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Koordinasi antara pemerintah dan masyarakat terjalin dengan baik, 

tetapi pada dasarnya pemerintah memainkan posisi sebagai suatu 

pemahaman yang lebih baik. Karena itu, keputusan dan penilaian 

tentang masalah lebih tepat ketika masyarakat perlu mengikuti. Posisi 

masyarakat lemah, meskipun mereka masih memiliki ruang untuk 

pertanyaan, keluhan, dan aspirasi. Karakter kepemimpinan seperti itu 

dapat berhasil untuk periode waktu tertentu. Namun, ketika 

berhadapan dengan masyarakat yang tumbuh secara sosial dan 

ekonomi secara intelektual, sifat defensif sulit untuk digerakkan. 

4) Kepemimpinan yang Represif 

 Ciri kepemimpinan ini cenderung egois dan sombong, seperti 

dalam kasus kepemimpinan defensif, tetapi diperparah dengan 

ketidakmampuan untuk berdebat atau membenarkan mempertahankan 

keputusan atau penilaian terhadap suatu masalah dalam respons sosial. 

Sifat kepemimpinan yang menindas ini selalu menjadi beban besar 

bagi masyarakat. Kepemimpinan yang tidak hanya tidak mampu 

menyelesaikan berbagai masalah, Meskipun merupakan basis 

masyarakat, ia cenderung merusak moralitas masyarakat. Singkatnya, 

kepemimpinan opresif ini adalah kepemimpinan kediktatoran
16

. 

2. Teori Kepemimpinan 

 Dari sejumlah referensi maupun bahan bacaan tentang suatu 

kepemimimpinan, ada ada beberapa jumlah teori kepemimpinan diantaranya: 

a. Teori Sifat 
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 Teori ini mempertanyakan mengenai sifat-sifat apa saja yang 

menjadi bekal seseorang menjadi seorang pemimpin. Teori ini juga 

dapat disimpulkan bahwa dapat melahirkan seorang pemimpin. 

b. Teori Kelompok 

 Menurut teori kelompok ini, sebuah kelompok-kelompok dalam 

suatu organisasi agar bisa tercapainya sebuah tujuan bersama, maka 

harus ada pertukaran fikiran yang positif antara seorang pmimpin dan 

pengikutnya. Ada beberapa jumlah teori kelompok ini dibedakan 

diantaranya: 

 

 

1. Teori Situasional dan Model Kotijensi 

Kepemimpinan ini berawal dari anggapan bahwa suatu 

kepemimpinan seseorang akan ditentukan oleh berbagai faktor 

situasional dan saling ketergantungan satu sama lain. 

2. Teori Situasional Hersey dan Blanchard 

Teori yang kemungkinan akan memusatkan suatu perhatian 

kepada para pengikut. Sutau kepemimpinan yang berhasil 

dicapai dengan memilih gaya kepemimpinan yang tepat yang 

tergantung pada tingkat kesiapan atau kedewasaan para 

pengikutnya. 

3. Teori Pertukaran Pemimpin dan Anggota\ 
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Para pemimpin menciptakan kelompok dalam dan kelompok 

luar. Sedangkan bawahan dengan status kelompok yang 

mempunyai penilaian yang lebih tinggi, tingkat keluarnya 

karyawan akan lebih rendah dan kepuasan karyawan akan 

menjadi lebih besar bersama atasannya. 

4. Teori Jalur Tujuan\ 

Hakikat dari teori ini adalah bahwa tugas seorang pemimpin 

adalah membantu pengikutnya mencapai sebuah tujuan dan 

untuk memberikan suatu pengarahan atau dukungan guna 

memastikan tujuan mereka sesuai dengan sasaran keseluruhan 

dari kelompok atau organisasi. 

 

5. Teori Sumber Daya Kognitif 

Suatu teori yang menyatakan bahwa seorang pemimpin 

memperoleh kinerja kelompok yang efektif dengan membuat 

rencana keputusan dan strategi ysng efektif, kemudian 

mengkomunikasikannya lewat perilaku yang bermaksud 

mempengaruhi. 

6. Teori Neokharismatik 

Teori kepemimpinan yang menekankan simbolisme daya tarik 

emosional dan komitmen pengikut yang luar biasa. 

7. Teori Kepemimpinan Kharismatik 
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Teori ini mengemukakan bahwa pengikut membuat atribut dari 

kemampuan kepemimpinan yang heroik bila mereka 

mengamati perilaku-perilaku tertentu
17

. 

3.     Variabel Kepemimpinan Pemerintahan 

1. variabel situasi dan kondisi pemerintahan 

Ada tujuh syarat dan ketentuan bagi para pemimpin pemerintah: 

negara-negara diktator atau demokratis, faktor geografis, faktor sipil, 

faktor historis, faktor efisiensi dan efektifitas, faktor politik, dan 

elemen tata kelola. Bergantung pada keadaan dan kondisi, pemimpin 

dapat memutuskan bagaimana seorang pemimpin pemerintah harus 

berperilaku dalam situasi umum dan situasi tertentu yang mungkin 

menjadi tugas pemimpin. 

2. variabel orang banyak sebagai peganut 

Banyak orang, yang dikenal sebagai orang biasa, diketahui diam dalam 

jumlah yang sangat besar, yang berarti bahwa kemarahan banyak orang 

sulit untuk ditumbangkan ketika ada demonstrasi dan dapat 

menggulingkan kekuatan para pemimpin tirani. Oleh karena itu, di 

negara kita, Dekan harus diakui, diakui oleh kebutuhannya sendiri yang 

diakui dalam kehidupan sehari-hari, dan mampu memahami kekuatan 

perkembangan dan ramalannya tentang pengaruh positif dan ekses 

negatif. 

3. variabel penguasa sebagai pemimpin 
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Perlu diingat bahwa pemimpin pemerintahan adalah penguasa, tetapi 

mereka yang takut memiliki kekuatan, tetapi bagi orang yang masih 

memiliki jiwa dalam diri manusia dan perasaan kasih sayang, kasih 

sayang, kebencian, dan balas dendam itulah yang menciptakan 

kekuatan dalam diri manusia. 

4. Teknik kepemimpinan Pemerintahan 

1. Teknik persuasif dalam kepemimpinan pemerintahan 

Ini adalah strategi untuk meyakinkan para pemimpin pemerintah daerah, 

bupati, gubernur, atau walikota untuk bekerja lebih keras untuk bawahan 

mereka. Persuasi lembut dan ringan. 

2. Teknik komunikatif dalam kepemimpian pemerintahan 

Adalah strategi pemimpin dalam suatu prinsip-prinsip ilmu komunikasi, 

strategi kepemimpinan yang mempromosikan pekerjaannya untuk 

mencapai tujuan membangun hubungan seperti yang diinginkan 

pemerintah, dengan cara yang memberikan pesan yang setara dengan 

bawahan dan komunita. 

3. Teknik fasilitas dalam kepemimpina pemerintahan 

Adalah strategi kepemimpinan untuk memberikan kenyamanan kepada 

bawahan dan komunitas karena bawahan dan komunitas terikat dengan 

fasilitas. 

4. Teknik motivasi dalam kepemimpinan pemerintahan 

Ini adalah strategi yang mendorong bawahan dan komunitas untuk 

bekerja lebih rajin. 
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5. Teknik keteladanan dalam kepemimpian pemerintahan 

Ini adalah strategi bagi para pemimpin pemerintah untuk memberikan 

contoh dan teladan yang baik kepada bawahan dan komunitas mereka. 

Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa kepemimpinan pemerintahan 

dapat dikatakan sebuah actor dalam pemerintahan yang melaksanakan fungsi-

fungsi pemerintahan guna mencapai tujuan, sebagaimana dengan arti sebuah 

pemimpin dan kepemimpinan yang mampu menggerakkan bawahannya atau 

mempengaruhi bawahannya untuk mencapai sebuah tujuan. Disamping itu 

kepemimpinan pemerintah dalam melakukan atau melaksankan tugas-tugas 

kepemerintahannya dapat dilihat dari gaya kepemimpinannya seorang pemimpin 

dalam kepemimpinan pemerintahan. Gaya kepemimpinan dapat dilihat melalui 

indicator-indikator di bawah. 

 

B. Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan yang dimaksud adalah teori kepemimpinan dari suatu 

pendekatan perilaku pemimpin. Dari satu segi pendekatan ini masih difokuskan 

lagi pada gaya kepemimpinan, sebab gaya kepemimpinan bagian dari pendekatan 

perilaku pemimpin yang memusatkan perhatian pada proses dinamika 

kepemimpinan dalam usaha mempengaruhi aktifitas individu untuk mencapai 

suatu tujuan dalam suatu situasi tertentu. Gaya kepemimpinan adalah pla-pola 

perilaku pemimpin yang digunakan untuk mempengaruhi aktifitas orang-orang 

yang dipimpin untuk mencapai sebuah tujuan dalam situasi organisasi ataupun 

lembaga yang dapat berubah, selagi bagaimana pemimpin mengembangkan 
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program kerjanya, menegakkan disiplin yang selan dengan tata tertib yang telah 

dibuat, memperhatikan bawahannya dengan meningkatkan kesejahteraannnya serta 

bagaimana pimpinan berkomunikasi dengan bawahan-bawahannya
18

. 

Gaya kepemimpinan yang kurang melibatkan bawhan dalam mengambil 

keputusan akan mengakibatkan bawahan merasa tidak diperlukan, karena 

pengambilan keputusan tersebut terkait dengan tugas bawahan. Namun, pemimpin 

dalam menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat merupakan tindakan yang 

bijaksana kepada bawahan, maka akan terjadi kegagalan dalam pencapaian sebuah 

tujuan. Gaya kepemimpinan juga dilakukan dalam berinteraksi dengan bawahnnya 

dengan cara pemimpin akan mempengaruhi tujuannya. Di sisi lain, menurut 

pandangan Hersey, gaya kepemimpinan adalah perilaku pemimpin, kata-kata dan 

pola perilaku yang dirasakan orang lain 
19

. 

Suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami keberhasilan 

kepemimpinan sebagaimana memperhatikan apa yang dilakukan pemimpin. Yang 

dimaksud disini ialah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah nilai-nilai 

tindakan yang diterapkan oleh seseorang untuk mencoba memengaruhi perlikau 

orang lain seperti yang seseorang tersebut inginkan. Sedangkan dalam suatu 

organiasi, gaya kepemimpinan sangat diperlukan utnuk membangun lingkungan 

kerja yang kondusif dan memotivasi para bawahan sehingga dapat menghasilkan 

produktifitas yang elite. 

Dengan gaya kepemimpinan yang dirancang untuk memprioritaskan 

implementasi kolaborasi, dan kami percaya pada kerja sama yang fokus, efektif, 
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Frengky Basna, Analisis Kepemimpinan, Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi dan Kompetensi Terhadap Kinerja 
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dan efektif. Sehingga pemimpin bisa melakukan semua pekerjaan secara optimal. 

Implementasi dan cara melakukan tugas berada di luar kepentingan pembaca. 

Yang paling penting adalah hasilnya. Namun, jika hasilnya bukan yang pemimpin 

harapkan, maka pemimpin tidak punya pilihan selain bertindak atas nama 

pelaksana. Pola dasar gaya kepemimpinan menunjukkan kecenderungan jika 

seseorang dalam organisasi tidak mampu. Jadi, bahkan jika mereka harus 

membayar, mereka harus mencari pengganti dari luar. Suatu pemimpin yang 

efektif adlah pemimpin yang menerapkan gaya tertentu dalam kepemimpinannya, 

juga terlebih dahulu harus memahami siapa bawahannya, dan mengerti bagaimana 

caranya memanfaatkan kekuatan bawahan untuk mengimbangi kelemahan yang 

mereka miliki. Istilah gaya adalah cara yang dipergunakan oleh pimpinan dalam 

mempengaruhi para bawahannya. 

Gatto dalam Salusu menerangkan 4 gaya kepemimpinan yakni : 

1. Gaya Direktif\ 

 Seorang pemimpin yang terarah, biasanya membuat keputusan penting 

dan terlibat dalam implementasi. Semua kegiatan berpusat pada pemimpin dan 

kebebasan orang-orang kreatif jarang diizinkan. Pada dasarnya gaya ini adalah 

gaya kediktatoran. 

2. Gaya Konsultatif 

 Gaya ini diciptakan atas gaya direktif. Kurang otoriter namun lebih 

banyak melakukan interaksi dengan para pengikutnya. Dalam hal ini, peran 

pemimpin adalah membahas lebih banyak, memberikan bimbingan, arahan, 

motivasi dan saran untuk mencapai tujuan. 
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3. Gaya Partisipatif 

 Gaya Partisipasi dimulai dengan gaya penasehat yang hanya dapat 

berkembang untuk rasa saling percaya antara pemimpin dan bawahan. 

Pemimpin memiliki kecenderungan untuk memberikan kepercayaan pada 

kemampuan mereka untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan 

tanggung jawab mereka sendiri. Sementara itu, kontak konsultasi berlanjut. 

Dalam gaya ini, para pemimpin mendengarkan, menerima, bekerja bersama, 

mendorong pengambilan keputusan, dan memperhatikan suatu golongan. 

4. Gaya Delegasi 

 Gaya Delegasi ini memotivasi bawahan demi mengambil tindakannya 

sendiri. Karena pemimpin mengurangi korelasi dan otoritas terhadap bawahan, 

mereka hanya dapat melakukannya jika bawahan mereka memperhatikan 

kompetensi dan kepercayaan diri yang mereka butuhkan untuk mengejar tujuan 

dan sasaran suatau organisasi.
20

. 

Reddin dalam Sutarto, membagi gaya kepemimpinan dalam tiga kelompok 

diantara lain: 

1. Kelompok Gaya Dasar 

a. Separated (pembatas), Para pemimpin yang mempraktikkan model 

kepemimpinan ini tampaknya kurang berorientasi pada orang dan 

pekerjaan. 

b. Dedicated (mengabdi), Para pemimpin yang memakai gaya ini akan 

tampak sebagai perilaku rendah hati terhadap orang lain dan akan 

menekankan sikap mereka terhadap pekerjaan. 
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c. Related (penghubung), Para pemimpin yang menerapkan aliran gaya ini 

dalam perilaku yang sangat terarah dan kurang bekerja. 

d. Integrated (integral), Pemimpin yang menggunakan gaya ini muncul 

dalam perilaku vulgar mereka pada orang dan utusan.  

2. Kelompok Gaya Efektif 

a. Birokrat, pemimpin yang melaksanakan gaya ini muncul dalam sikap 

rendah hati terhadap orang dan pekerjaan. Para pemimpin gaya birokrasi 

secara khusus tertarik pada berbagai peraturan dan keinginan untuk 

mempertahankan aturan-aturan ini dan untuk mengendalikan apa yang 

mereka gunakan dan pikirkan dengan serius. 

b. Dictator bijak, seorang pemimpin yang menjalankan gaya ini dapat 

melihat dan berperilaku rendah hati terhadap orang lain. Pemimpin gaya 

diktator yang bijak tahu persis apa yang dia inginkan dan tahu bagaimana 

mencapai sebuah harapan tanpa memancing amarah kepada orang 

disekitar. 

c. Pengembang, yang menerapkan gaya ini, tampaknya berorientasi pada 

tindakan, perilaku yang berorientasi pada tugas. Pemimpin gaya 

pengembang memiliki rasa kepercayaan yang kuat pada bawahan mereka 

dan sangat peduli tentang pengembangan bawahan mereka. 

d. Eksekutif, seorang pemimpin dalam menerapkan gaya ini muncul dari 

tindakan yang berfokus pada orang dan pekerjaan. Pemimpin gaya 

eksekutif adalah pendorong yang baik, mengesahkan standar elite, 

menghormati perbedaan individu, dan bekerja dengan tim.   
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3. Kelompok Gaya Non Efektif 

a. Pelerai, seorang pemimpin yang menggunakan aliran gaya ini baik dalam 

diri orang maupun bekerja dalam perilaku yang bergerak lambat. 

Pemimpin gaya pelerai tidak bisa bersangkutan dengan pekerjaan adem 

ayem. 

b. Otokrat, seorang pimpinan yang mengenakan gaya kepemimpinan 

otokrat dapat melihat dan berperilaku rendah hati terhadap orang lain. 

Pemimpin gaya diktator tidak hanya mempercayai dan menghibur orang 

lain, mereka cuma tergoda dengan kegiatan yang instan. 

c. Penganjur, seprang pimpinan yang menjalankan gaya ini muncul dalam 

perilaku yang mengarah pada tindakan juga berorientasi pada pekerjaan. 

Pemimpin gaya advokat adalah semacam "do-gooder" yang memadukan 

diri sendiri. 

d. Kompromis, Pemimpin menetapkan gaya ini muncul dalam penugasan 

dalam situasi yang kuat dan persuasif terhadap orang-orang, dan hanya 

ketika mereka tertarik atau tidak tertarik pada seseorang. Pemimpin gaya 

kompromi adalah pembuat keputusan yang buruk, dan banyak tekanan 

berpengaruh
21

. 

Ada tiga gaya kepemimpinan yang di kemukakan menurut Menurut 

White dan Lippit dalam Harbani, ialah : 

1. Kepemimpinan Otokratis 
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 Dalam jenis kepemimpinan ini, para aktor bertanggung jawab 

penuh untuk menentukan "kebijakan" mereka dan membuat keputusan 

sendiri dalam rencana untuk kelompok mereka. Demikian juga, 

bawahan menentukan dan mengarahkan kegiatan anggota, karena 

semua perintah harus diperhatikan dan dipatuhi. Para pemimpin 

diktator biasanya mencari tahu kebutuhan mereka dan cenderung 

mengekspresikan kebutuhan mereka dalam bentuk mengarahkan orang-

orang mereka. Dalam kepemimpinan kediktatoran, sulit bagi bawahan 

untuk memenuhi keinginan egois mereka karena ketatnya pengawasan. 

a. Kebaikan dari gaya kepemimpinan ini adalah: 

1. Keputusan dapat dikaji dengan secara tepat 

2. Tipe ini sangat baik diterapkan pada bawahan yang kurang 

disiplin, kurang inisiatif, bergantung pada atasan jika dalam 

pekerjaan, d an kurang kecakapan. 

3. Pemustan kekuasaan, tanggung jawab serta membuat keputusan 

terletak pada satu orang yaitu pemimpin. 

b. Kelemahan dari kepemimpinan ini adalah: 

1. Dengan tidak menyertakan bawahan dalam suatu keputusan 

atau tindakan, maka bawahan tidak akan mengetahuinya. 

2. Tidak terdorongnya inisiatif bawahan dan dapat mematahkan 

semangat bawahannya. 

3. Dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan pada bawahan. 
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4. Bawahan selalu bergantung pada atasan dan tidak mau 

menerima suatu tanggungjawab yang diberikan. 

2. Kepemimpinan Demokrasi 

 Dalam tipe kepemimpinan ini, para pemimpin selalu aktif dalam 

menemui bawahan mereka dan memutuskan rencana kerja yang terkait 

dengan kelompok. Di sini pemimpin seperti moderator atau mediator 

dan tidak bertindak seperti kediktatoran. Peserta yang terlibat dan 

memiliki kondisi yang tepat dapat memberikan kesempatan kepada 

bawahan untuk memenuhi atau mendapatkan kebutuhan egois dan 

memotivasi bawahan untuk memenuhi tugas mereka untuk 

meningkatkan produktivitas pemimpin yang demokratis. 

 Para pemimpin yang demokratis juga sering mendorong 

bawahan mereka untuk berpartisipasi dalam tujuan dan metode dan 

untuk memberikan ide dan saran. Di sini pemimpin mencoba 

memprioritaskan "hubungan" yang baik dan bekerja dengan lancar. 

a. Kebaikan dari gaya kepemimpinan ini adalah: 

1. Memberikan sebuah kontroling yang dilakukang oleh kelompok 

terhadap supervisor. 

2. Mempunyai rasa tanggungjawab dalam berkerja. 

3. Produktivitas yang lebih tinggi mengenai apa yang ingin 

diciptakan oleh manajemen dengan catatan bila situsasi 

mendukung. 

4. Mempunyai kesempatan untuk mengisi kebutuhan egoitisnya. 
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5. Lebih berpengalaman dan bertanggungjawab terhadap status 

dan jabatan yang lebih tinggi. 

b. Kelemahan dari gaya kepemimpinan ini adalah: 

1. Harus banyak membutuhkan koordinasi dan komunikasi. 

2. Membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dalam 

pengambilan keputusan. 

3. Memberikan suatu persyaratan dalam tingkat kepandaiannya 

yang tinggi bagi sebuah pimpinan. 

4. Diperlukan adanya toleransi yang lebih besar pada kedua belah 

pihak karena jika tidak, dapat menimbulkan selisih dalam 

pemahaman. 

3. Gaya Kepemimpinan Laissez Faire 

 Yaitu gaya kepemimpinan bebas kendali. Pendekatan 

kepemimpinan ini bukan berarti tidak adanya sama sekali pimpinan. 

Gaya kepemimpinan ini berasumsi bahwa suatu tugas disajikan kepada 

kelompok yang biasanya menentukan teknik-teknik mereka sendiri 

guna mencapai tujuan tersebut dalam rangka mencapai sasaran-sasaran 

dan kebijakan organisasi. Kepemimpinan dalam tipe ini melaksanakan 

tugasnya atas dasar aktifitas kelompok dan pimpinan kurang 

mengadakan pengontrolan terhadap bawahannya. 

a. Kebaikan dari gaya kepemimpinan ini adalah: 

1. Adanya kemungkinan pada bawah untuk dapat 

mengembangkan kemampuannya, daya kreatifitasnya untuk 
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memikirkan dan memecahkan persoalan serta mengembangkan 

rasa tanggung jawab. 

2. Bawahan lebih bebas untuk menunjukkan p-ersoalan yang ia 

anggap penting dan tidak bergantung pada atasan sehingga 

prosesnya sedikit lebih cepat. 

b. Kelemahan dari gaya kepemimpinan ini adalah: 

1. Bila bawahan terlalu bebas tanpa adanya sebuah pengawasan, 

aka ada kemungkinan terjadimya penyimpangan dari peraturan 

yang sudah ditetapkan, serta dapat mengakibatkan salah tindak 

dan bisa memakan banyak waktu bila seorang bawahan kurang 

mempunyai pengalaman 

2. Pemimpin sering sibuk dengan tugas-tugasnya sendiri dan bisa 

terpisaah dengan bawahannya. 

3. Kelompok yang dapat mengadu domba sesuatu, perilaku  yang 

kurang stabil, frustasi, dan tidak aman
22

. 

Dari beberapa indikator-indikator gaya kepemimpinan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan seseorang adalah perilaku yang dilakukan 

pemimpin terhadap bawahannya dengan memberikan sebuah pengarahan dan 

bimbingan dan melimpahkan wewenang kepada bawahannya. Menurut Hersey 

gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku atau kata-kata dan tindakan dari 

seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain. Meninjau gaya kepemimpinan 

pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam kepemerintahannya dilihat dari gaya 

kepemimpinannya, pemimpin pemerintan bojonegoro menerapkan gaya 
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kepemimpinan transformasional dalam menjalankan atau melaksanakan tupoksi 

kepemerintahannya, salah satunya dalam sebuah penanggulangan bencana banjir 

. 

C. Kepemimpinan Transformatif 

Teori ini pertama kali diusulkan oleh Burn dan menegaskan jenis 

kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformaasional ditandai oleh 

seorang pemimpin yang berfokus pada pencapaian perubahan dalam nilai, 

kepercayaan, sikap, perilaku, emosi, dan kebutuhan bawahan untuk perubahan 

yang lebih baik di masa depan. Pemimpin Transformasional adalah transformer 

yang ingin mengatur ulang seluruh organisasi sehingga organisasi dapat 

memaksimalkan kinerjanya secara keseluruhan.
23

. 

Kepemimpinan transformasional juga mampu merubah dan memotivasi 

para pengikutnya dengan cara: 

1. membuat para pengikut sadar akan pentingnya semangat berkerja 

2. mendorong para bawahan untuk tidak lebih mementingkan perilaku individu 

dan mementingkan kepentingan suatu kelompok 

3. memenuhi kebutuhan dengan fasilitas-fasilitas yang memadai.  

Kepemimpinan transformatif memiliki beberapa karakteristik. Pertama, 

kesamaan paling penting: operasi organisasi dengan berbagi kognitif yang tidak 

dipimpin oleh birokrasi. Kedua, aktor mengambil kepentingan organisasi, bukan 

kepentingan pribadi. Ketiga, ada partisipasi aktif dari pengikut atau pemimpin. 
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Burns dalam Komariah dan Triatna menjelaskan, pada dasarnya 

menggambarkan kepemimpinan transformatif sebagai proses di mana para 

pemimpin dan pengikut memberikan tingkat moralitas dan motivasi yang tinggi.
24

. 

Pemimpi mengenali prinsip-prinsip pengembangan organisasi dan kinerja manusia 

untuk memotivasi karyawan dan mengembangkan kepemimpinan secara 

keseluruhan dengan menuntut cita-cita dan nilai moral, layaknya independensi dan 

manusiawi, daripada berbasis emosional. Kepemimpinan yang dimodifikasi 

cenderung meningkatkan kepemimpinan dengan memberikan motivasi kepada 

bawahan, dan berfokus pada perilaku yang membantu mengubah individu dan 

organisasi. 

Covey dan Peters dalam Komariah dan Triatna menjelaskan, Pemimpin 

transformasional mempunyai visi yang nyata dan gambaran umum mengenai 

bagaimana organisasi akan terlihat jika semua tujuan dan sasaran tergapai. Ini 

untuk memastikan bahwa pimpinan yang berubah adalah pemimpin yang 

didasarkan pada impian dimasa depan. Sederhananya, kepemimpinan yang 

inovatif dapat dipahami sebagai kepemimpinan yang dapat mencapai tujuan yang 

lebih besar dan lebih baru dari sebelumnya dengan memberikan kekuatan mental 

dan kepercayaan diri anggota. Jadi anggota dapat meninggalkan kepentingan 

pribadi mereka dan pergi dengan serius menuju tujuan bersama
25

. 

Kepemimpinan transformatif adalah jenis pemimpin yang mendorong 

pengikut menjauh dari kepentingan pribadi dan memberikan pengaruh khusus. 
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Aspek utama kepemimpinan inovasi difokuskan pada pengembangan pengikut, 

sehingga pemimpin transformasional memotivasi karyawan atau bawahan 

mempunyai tiga cara untuk memotivasi, yaitu : 

1. Menanamkan semangat akan pentingnya dalam berusaha di dalam kesadaran 

diri para pengikut 

2. Mengingatkan kepada para bawahan untuk menjauhkan kepentingan individu 

dan mengutamakan kepentingan kelompok 

3. Meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan bawahan serta meningkatkan 

kepercayaan diri 

Menurut Bernard Bass ada empat unsur yang menjadi cirri-ciri karakter 

sebuah kepemimpinan transformasional, yaitu: 

1. Pengaruh Ideal, Komponen pertama ini digambarkan sebagai tindakan 

pemimpin yang membuat pengikutnya mempercayai dan menghormati diri 

mereka sendiri dan mengaguminya. 

2. Motivasi Inspirasi, Pemimpin transformasi dalam komponen ini digambarkan 

sebagai pemimpin yang dapat mengungkapkan rasa terima kasih yang jelas 

untuk pencapaian yang lebih rendah, menunjukkan komitmen terhadap semua 

tujuan organisasi, dan meningkatkan semangat tim melalui hasrat dan 

optimisme.. 

3. Stimulasi Intelektual, dalam komponen ini, pemimpin harus mampu 

memotivasi bawahan untuk menciptakan inovasi kontemporer, membagikan 

jalan pintas untuk masalah yang menghampiri karyawan, dan juga mencari 

pendekatan baru untuk melakukan tugas-tugas organisasi. 
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4. Konsiderasi Individu, dalam komponen ini, pemimpin transformasi 

digambarkan sebagai seorang yang mau mendengarkan suara para pengikut  

dengan cermat serta pendapat para bawahan, dengan memperhatikan 

persyaratan bawahan, dan menginginkan pengembangan karier
26

. 

Berdasarkan pemaparan para ahli diatas dapat disimpulkan Kepemimpinan 

transformasional merupakan suatau ajakan untuk membimbing dan memotivasi 

pengikut untuk mencapai tujuan tertentu dengan menjelaskan peran pemimpin dan 

tahapan misi. Kepemimpinan transformatif memberikan sebuah pertimbangan 

yang bersifat individual, simulasi intelektual, dan memiliki kharisma. Jika dilihat 

dari segi gaya kepemimpinan, kepemimpinan transformatif ini merupakan tipe 

gaya kepemimpinan yang demokrasi. 

 Menurut White dan Lippit dalam Harbani mengartikan tipe gaya 

kepemimpinan demokrasi adalah kepemimpinan yang sering mengadakan suatu 

bimbingan dengan mengikuti bawahannya dan aktif dalam mennetukan rencana 

kerja yang berhubungan dengan kelompok. Pemimpin demokratis juga sering 

mendorong bawahannya untuk ikut mengambil bagian dalam hal tujuan dan 

mengutamakan hubungan antar manusia yang baik.
27

 Maka dapat disimpulkan 

bahwa kepemimpinan transformatif ini adalah tipe gaya kepemimpinan 

demokratis, yang memiliki aspek dan unsur yang sama dalam hal memotivasi dan 

mempengaruhi bawahan dalam menentukan tujuan bersama. 

 

D. Kepemimpinan Transformatif Dalam Penanggulangan Bencana Banjir 
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Menurut Yukl kepemimpinan transformasional adalah Gaya kepemimpinan 

yang cenderung berfokus pada perilaku untuk membantu perubahan antara 

individu dan organisasi dengan memberikan motivasi kepada bawahan
28

. Terkait 

dengan penanggulangan bencana banjir, peranan pemimpin sangatlah diperlukan 

untuk mengoordinasikan semua stakeholders dan semua pihak terkait agar dapat 

mencapai tujuan dalam penanggulangan bencana banjir, baik dari pencegahan, 

penanganan, maupun pemulihan. 

Secara umum sesuai dengan pedoman penanggulangan bencana banjir 

yang diterbitkan oleh Bakornas, Pola pengelolaan banjir diprioritaskan untuk 

persiapan dan kecepatan dari persiapan darurat hingga pemulihan darurat. 

Persiapan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui SATLAK PB dan 

SATKORLAK PB. Sementara berkoordinasi dengan BAKORNAS PB sebagai 

faktor pendukung pemerintah pusat. Di tingkat Kabupaten / Kota, Bupati atau 

Walikota sebagai Kepala SATLAK PB akan menunjuk Komandan Insiden untuk 

mengendalikan operasi. Berikut ini adalah bagian dari misi komandan manajemen 

darurat : 

1. Mengelola implementasi kegiatan pencegahan bencana banjir 

2. Mengembangkan rencana dan persiapan regional berdasarkan tingkat 

kerentanan bencana 

3. Buat POSKO di situs dan aktifkan ruang POSKO Crisis Center 

4. Jadikan rencana operasi instruksi operasi untuk tanggap darurat 
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5. Melalui pos Pusat Manajemen Krisis, laporkan tindakan, upaya dan saran 

yang diambil ke Ketua SATLAK PB, salinannya diserahkan kepada Ketua 

SATKORLAK PB dan Ketua BAKORNAS PB. 

Dalam pelaksanaan tugas SATLAK PB didukung oleh beberapa instansi 

Teknis, Dinas, dan Lembaga tingak Kabupaten/Kota antara lain: 

1. Dinas Kesehatan 

2. Dinas PU 

3. Dinas Sosial 

4. Dinas Kebersihan 

5. Badan Kesbang Linmas/Lembaga terkait. 

Pelaksanaan tugas SATLAK PB berserta unsure teknis dalam 

penanggulangan banjir juga didukung oleh instansi Teknis Pusat diantaranya: 

1. BMG 

2. TNI (KODIM) 

3. Kepolisian (POLRES) 

4. BASARNAS (SAR) 

Selain itu, unsure masyarakat yang dapat berperan serta dalam upaya 

penanggulangan banjir sejak kesiapsiagaan sampai tanggap darurat selesai adalah, 

(1) PMI; (2) Pramuka; (3) Lembaga Swadaya Masyarakat; (4) RAPI, ORARI; (5) 

Oraganisasi maupun pihak-pihak lain.
29

 

Dalam penanggulangan bencana banjir melalui kepemimpinan 

transformatif di |Kabupaten Bojonegoro, Bupati Bojonegoro berperan sebagai 

Ketua SATLAK PB (Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana). Terkait dengan 
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penanggulangan bencana banjir, Bupati Bojonegoro dalam pelaksanaan tugasnya 

berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 

Bojonegoro dan melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada BPBD.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 

2012 Tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan 

bencana terdiri atas 3 tahapan yaitu, Pra bencana, Saat tanggap darurat, dan  Pasca 

bencana.  

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana meliputi: 

a. Dalam situasi tidak terjadi bencana 

b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana 

2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tenggap darurat meliputi: 

a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadapa lokasi, kerusakan dan sumber 

daya 

b. Penentuan status keadaan darurat 

c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana 

d. Pemenuhan kebutuhan dasar 

e. Perlindungan terhadap kelompok rentan 

f. Pemulihan dengan segera terhadap sarana dan prasarana secara vital 

3. Penyelenggaran penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yang 

meliputi: 

a. Rehabilitas  

b. Rekontruksi
30
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Di tinjau dari aspek kepemimpinan transformatif dalam penanganan 

bencana, Bupati Bojonegoro mengoptimalkan kekuatan internal dan eksternal 

dalam penanganan bencana. Ketika banjir besar melanda Kabupaten Bojonegoro, 

hal yang dilakukan ialah dengan memaksimalkan informasi, dat dan teknologi. 

Dengan kata lain, Bupati mengajak semua pihak terkait untuk secara cepat 

memberikan informasi seputar kondisi air bengawan solo terutama ketika curah 

hujan sangat tinggi. Informasi tekait ketinggian air, status siaga, trend tinggi 

permukaan air bengawan solo disebarkan terus-menerus melalui media sosial, 

radio, serta memanfaatkan Handphone untuk berbagi informasi secara cepat. 

Bupati Bojonegoro dengan wewenangnya sebagai pemimpin juga berupaya 

untuk mengubah paradigm masyarakat dalam menghadapi bencana banjir dimana 

masyarakat diajak untuk selalu siap dan cepat dlam antisipasi bencana dengan 

sebuah jargon “Living Harmony with Flood”. Jargon yang memiliki makna bahwa 

masyarakat Bojonegoro harus mampu memanfaatkan segala peluang walaupun itu 

bencana, menjadikan banjir sebagai sahabat dan menerima dengan ikhlas atas apa 

yang diberikan alam, akan tetapi tetap berusaha untuk melakukan pengendalian 

banjir.
31

 

Dalam perubahan paradigma masyarakat Bojonegoro berbagai upaya yang 

dilakukan diantaranya, dengan membangun sinergritas dari semula bersifat 

individualistis dan sporadic dalam menghadapi bencana menjadi sinergis. Dengan 

berbagai upaya yang dilakukan, pemerintah sadar dalam mengatasi permaslahan 

bencana tidak hanya cukup dengan mengerahkan upaya dari pihak Pemerintah 
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Daerah saja, tetapi harus bersinergi dengan semua pihak mengingat sumber-

sumber penyebab bencana yang terkadang bukan merupakan wilayah kewenangan 

Pemerintah Daerah seperti daerah aliran sungai bengawan Solo maupun wilayah 

hutan. 

 

E. Mitigasi Bencana Banjir 

Menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan 

Bencana Mitigasi banjir adalah suatu rangkaian upaya yang dilakukan untuk 

meminimalisir resiko dampak kerusakan yang diakibatkan berncana, baik melalui 

pembangunan infrastruktur maupun memberikan kesadaran dan kemampuan 

dalam mengahadapi bencana.
32

 Jika banjir menyebabkan gangguan dalam aktivitas 

manusia, itu bisa disebut bencana. Namun, bencana banjir bukan hanya masalah 

fisik, serta termasuk banyak aspek sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat. 

Pemetaan kerentanan banjir dapat digunakan sebagai landasan untuk mitigasi 

bencana banjir pada langkah persiapan juga membangun kembali dan membangun 

bendungan untuk menangani atau mengurangi risiko banjir. Pemetaan daerah 

rawan banjir harus dilakukan di berbagai tingkatan. Yaitu, kuesioner review, 

kuesioner semi-detail, dan kuesioner rinci. 

Pencegahan bencana banjir dapat dilakukan dengan berdasarkan peta 

bahaya banjir yang mempunyai dua cara melakukannya yakni : 

1. Cara teknis (engineering), Teknis ini digunakan melalui pengelolaan zona 

banjir melalui bendungan, bendungan penggerak banjir, bendungan 

disepanjang tepi sungai, dan penggalian dasar sungai. 
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2. Cara non teknik (non-engineering), Dengan cara non-teknis ini, perlu untuk 

membuat peraturan ruang untuk mengontrol penggunaan tanah yang tidak 

ramah lingkungan di daerah rawan banjir dan perairan, dan untuk memberikan 

konseling kepada orang-orang yang tinggal di belantaran sungai maupun yang 

jauh dari belanataran sungai dan terutama daerah rawan banjir
33

. 

Banjir sering melanda di banyak wilayah di Indonesia, apalagi selama masa 

hujan. Lingkungan seperti itu biasanya akan diikuti oleh degradasi lingkungan, 

hilangnya fasilitas dan infrastruktur ekonomi, dan kemungkinan pengorbanan 

korban yang meninggal. Karena mereka kehilangan rumah atau banjir yang 

merusak lahan perkebunan dan pertanian mereka. Jika terjadi banjir, pelaksana 

penanggulangan bencana banjir harus merespons secara efektif di bawah 

koordinasi Bakornas PB untuk mengurangi dampak yang sangat berbahaya bagi 

masyarakat.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 

7 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana, bahwa ada tiga tahapan dalam 

pelaksanaan penanggulangan bencana banjir diantaranya : 

1. Tahapan Sebelum Bencana 

 Ada empat kegiatan utama yang harus dilakukan departemen dan 

lembaga teknologi di berbagai disiplin ilmu, diantaranya: 

a. Membuat Peta Bahaya Banjir 

Dengan membuat peta rawan banjir sebagai monitoring daerah yang rawan 

terkena bencana banjir serta dilaksanakana secara fungsional. Pembuatan 
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peta ini melibatkan instansi terkait yaitu, Departemen Dalam Negeri dan 

Departremen PU. 

b. Penyebarluasan peta wilayah rawan banjir dan pemberdayaan masyarakat 

Sosialisasi ini yang dilakukan kepada masyarakat mengenai pentingnya 

bahaya bencana khususnya bencana banjir dengan melibatkan instansi 

terkait yakni, Dinas Sosial, Bakornas PB, Dinas PU, Dinas Kehutanan serta 

lembaga yang bersangkutan. 

c. Pelatihan untuk perlindungan dan mitigasi banjir 

Kementerian Pekerjaan Umum terlibat dalam pencegahan dan mitigasi 

banjir oleh PB Satkorlak atau Dinas Kesehatan dan Kebudayaan Kota dan 

Daerah. 

d. Metode Peringatan Dini 

Sistem yang dilakukan sebelum terjadinya bencana kepada masyarakat 

ataupun di daerah rawan banjir dengan melibatkan Bandan Meteorologi 

dan Geofisika (BMG), Dinas Perhubungan dan juga lembaga maupun 

instansi terkait lainnya. 

2. Tahap Bencana Terjadi 

 Pada tahap ini, ada lima kegiatan utama yang perlu dilakukan lintas 

sektoral dalam mitigasi banjir yang meliputi : 

a. Pencarian dan pertolongan (SAR) 

BASARNAS secara fungsional melaksanakan tugasnya dengan mencari 

dan melakukan pertolongan kepada korban bencana banjir dengan 
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melibatkan instansi terkait yakni, TNI, POLRI, yang dibantu oleh PMI, dan 

Lembaga Swadaya Masyarakat 

b. Analisi bencana dan bantuan pokok 

Dinilai secara fungsional dan memberi bantuan pokok kepada korban 

bencana dengan bantuan Sekretariat PBP Bakornas, Kementerian 

Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Layanan Sosial, PMI dan LSM. 

c. Jaminan kesehatan 

Bantuan kepada para korban, kesehatan dan makanan disediakan secara 

fungsional oleh Kementerian Kesehatan, termasuk Kementerian Kesehatan, 

Kementerian Dalam Negeri, TNI atau POLRI, PMI, elemen-elemen LSM. 

d. Fasilitas pengungsian dan pangan 

Merupakan penyediaan fasilitas terhadap korban yang terkena dampak 

bencana banjir yang diberikan oleh pemerintah dengan melibatkan unsur 

terkait yakni, TNI, POLRI, dan instansi terkait lainnya. 

e. Penyediaan air bersih dan sanitasi 

Bantuan air dan sanitasi yang disediakan oleh pemerintah mencakup unsur-

unsur Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan 

Umum yang didukung oleh PMI dan LSM. 

3. Tahap Sesudah Bencana 

 Pada tahap ini, ada tiga kegiatan utama yang harus dilakukan lintas 

sektor, termasuk penilaian dampak banjir, rekonstruksi dan rekonstruksi, dan 

pembuangan korban banjir, diantaranya : 
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a. Penilaian dampak banjir secara fungsional dilakukan oleh pekerjaan umum, 

lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian, Pedal, organisasi terkait 

seperti kehutanan, yaitu unsur-unsur Kementerian Dalam Negeri dan 

SATKORLAK PB.. 

b. Pembukaan lahan dan konservasi keanekaragaman hayati dilakukan dengan 

Dinas Kehutanan dengan pihak yang bersangkutan. 

c. Penyediaan fasilitas dan perawatan pengungsi dilakukan oleh kementerian 

terkait, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, 

Kementerian Sosial termasuk TNI atau unsur-unsur POLI, PMI dan 

LSM.
34

. 

 Dari serangkaian mitigasi menurut Bakornas dan Undang-undang No. 

24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dapat disimpulkan bahwa 

mitigasi banjir adalah upaya pencegahan kerusakan yang diakibatkan oleh 

bencana dengan cara teknik dan non teknik. 
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