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Abstrak 

 Kepemimpinan  yang  berhasil  pada  hakekatnya  selalu  didukung  oleh  bawahan  yang  

memiliki  dedikasi, loyalitas  dan  disiplin  yang  tinggi.  Sebab tidak  mungkin  tugas-tugas  

organisasi  hanya  dapat  dilaksanakan  oleh  pimpinan  seorang  diri. Berdasarkan  ruang  lingkup  

disiplin  ilmu  administrasi negara, maka  peneliti   dalam  melakukan  penelitian  menemukan  

gejala-gejala  awal  yang  tampak  pada  Kepemimpinan Kepala Kantor  Stasiun  Karantina  Ikan dan  

Pengendalian  Mutu Kelas  II  Tanjungpinang adalah : 

1.Kepala Kantor kurang  menerima saran dari bawahannya sehingga  hal  ini  dapat  menghambat  

pegawai  dalam  melaksanakan  tugas. 

2.Kurangnya kepercayaan kepala kantor  dengan  pegawai  hal  ini  dapat  menghambat 

pengembangan kinerja  yang  di  miliki  oleh  pegawai  dalam melaksanakan tugasnya.  

3.Kurangnya pendekatan pemimpin terhadap bawahan terutama di dalam memberikan 

arahan/dorongan kepada pegawai yang menjadi bawahannya. 

 Penelitian ini bertujuan untuk: a) Untuk mengetahui Kepemimpinan  Kepala Kantor Stasiun 

Karantina   Ikan  dan  Pengendalian  Mutu  Kelas  II  Tanjungpinang. b) Untuk mengetahui 

hambatan-hambatan dalam Kepemimpinan Kepala Kantor Stasiun Karantina Ikan  dan  Pengendalian  

Mutu  Kelas  II  Tanjungpinang. 

Penelitian ini di lakukan dengan mengunakan penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 25 orang sedangkan sampel dalam penelitian ini Adapun yang menjadi 

sampel sebanyak enam (6) orang kemudian menjadikan Kepala Kantor Stasiun Karantina Ikan dan 

Pengendalian Mutu Kelas II Tanjungpinang sebagai Key Informan (Informan Kunci) peneliti 

menggunakan purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel.  

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini Davis dalam Thoha (2007:287-288) 

merumuskan kepemimpinan yang terdiri dari empat sifat umum yang nampakanya mempunyai 

pengaruh terhadap keberhasilan seorang pemimpin yaitu : 1. Kecerdasan. 2. Kedewasaan dan 

Keluasaan Hubungan Sosial. 3. Motivasi diri dan dorongan berprestasi. 4. Sikap-sikap hubungan 

kemanusiaan.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisa berdasarkan tabel observasi dan wawancara bahwa 

penerapan kepemimpinan yang dilaksanakan Oleh Kepala Kantor Stasiun Karantina Ikan  dan  

Pengendalian  Mutu  Kelas  II  Tanjungpinang secara umum dapat dijalankan dengan baik dan 

menunjukkan hasil yang dinginkan. Namun untuk beberapa indikator masih menunjukkan jawaban 

kurang memuaskan atau dapat dikategorikan masih memiliki hambatan dalam menjalankan 

kepemimpinan di Kantor Stasiun Karantina Ikan  dan  Pengendalian  Mutu  Kelas  II  Tanjungpinang, 

diantaranya pada indikator : Pemberian insentif seperti promosi kenaikan pangkat dan tunjangan bagi 

pegawai Kantor Stasiun  Karantina  Ikan  dan  Pengendalian  Mutu  Kelas  II  Tanjungpinang yang 

berprestasi. 

Kata Kunci : Pemimpin, Kepemimpinan, Gaya Kepemimpinan.   



Abstract 

The successful leadership is essentially always supported by subordinates who have the 

dedication, loyalty and discipline. For it is not possible organizational tasks can only be carried out 

by the leadership of a self. 

Based on the scope of public administration disciplines, the researchers in conducting research to 

find early symptoms that appear on head office leadership  of fish quarantine station and quality 

control class II Tanjungpinang were:  

1. Head office less receptive to suggestions from subordinates so that it can inhibit the employee in 

performing the task.  

2. Head office was less trusted on employees this may hamper the development of the performance of 

which is owned by the employee in performing their duties.  

3. Less approach to subordinates, especially leaders in providing guidance/ encouragement to 

workers who are subordinates.  

This study aims to: a) To know head office leadership  of fish quarantine station and quality 

control class II Tanjungpinang. b) To identify any obstacles in head office leadership  of fish 

quarantine station and quality control class II Tanjungpinang.  

This study was done by using descriptive qualitative research. The population in this study 

amounted to 25 people while the sample in this study As for the sample of six (6) people then make 

head office of fish quarantine station and quality control class II Tanjungpinang as Key Informants. 

The researchers used purposive sampling as a sampling technique.  

The theory used in this study was according to Davis in Thoha  (2007: 287-288) defines 

leadership consisting of four common characteristics that nampakanya have an influence on the 

success of a leader is: 1. Intelligence. 2 keluasaan Maturity and Social Relations. 3 Motivation and 

encouragement of self achievement. 4. human relations attitudes.  

The conclusion that can be drawn from the analysis based on observations tables and interviews 

that the application head office leadership  of fish quarantine station and quality control class II 

Tanjungpinang be generally well run and shows the results desired. However, for some indicators 

still show unsatisfactory answers or can be categorized still have obstacles in carrying out head 

office leadership  of fish quarantine station and quality control class II Tanjungpinang, including the 

indicator: Provide incentives such as promotion and advancement and benefits for employees  in the 

office of fish quarantine station and quality control class II Tanjungpinang achievers.  

 

Keywords: Leader, Leadership, Leadership Styles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. PENDAHULUAN. 

  

Kepemimpinan  yang  berhasil  

pada  hakekatnya  selalu  didukung  

oleh  bawahan  yang  memiliki  

dedikasi, loyalitas  dan  disiplin  yang  

tinggi.  Sebab tidak  mungkin  tugas-

tugas  organisasi  hanya  dapat  

dilaksanakan  oleh  pimpinan  seorang  

diri.  Dalam konteks  inilah  penulis  

melihat  arti  pentingnya antara  

produktifitas  kerja  pegawai  dalam  

satu  sisi  dengan  kepemimpinan  yang  

berhasil  pada  sisi  lainya. 

Kepemimpinan dapat menyentuh 

berbagai segi kehidupan  manusia  

seperti cara hidup, kesempatan 

berkarya,  bertetangga, bermasyarakat  

bahkan  bernegara. Oleh karena itu,  

upaya  untuk  semakin  mendalami  

berbagai  segi  kepemimpinan  yang 

efektif  perlu  dilakukan  secara  terus  

menerus. Hal ini  disebabkan  

keberhasilan  suatu  organisasi  secara  

keseluruhan  maupun  secara  

kelompok  dalam suatu  organisasi  

tertentu  sangat  bergantung  pada  

mutu  kepemimpinan  yang  terdapat  

dalam  organisasi  yang  bersangkutan. 

Dalam  era  persaingan  global  

ini, pengaruh  kepemimpinan  sangat  

dominan  untuk  dapat  menjembatani  

masalah-masalah  yang  dihadapi  oleh  

bawahan  dan  organisasinya.  

Semakin  kompleksnya  masalah  yang  

dihadapi  Kantor  Stasiun Karantina 

Ikan  dan Pengendalian  Mutu Kelas  II  

Tanjungpinang  akan  mengakibatkan  

peningkatan  kebutuhan  akan  

pimpinan  yang  memiliki  kualitas  

tertentu.  Dikatakan  demikian  karena 

seorang  pemimpin  merupakan salah 

satu  unsur  yang  menentukan  dalam  

mengembangkan  suatu  organisasi, 

berhasil  atau  gagalnya  suatu   

organisasi  banyak  ditentukan  oleh  

kualitas  kepemimpinan,  tanpa  

mengurangi  arti  dari  unsur-unsur  

organisasi  lainnya.  Oleh  karena  itu,  

pemimpin  sebagai  pengelola  sumber  

daya  manusia  di  tuntut  untuk  

memiliki  kepemimpinan  dimana  ia 

dapat  bekerja  sama  dan  dapat  

menekan  kemungkinan  konflik  yang  

akan  terjadi  didalam  kelompok  

kerja, sehingga  dapat  mencapai  

tujuan  dari  organisasi  tersebut. 



Kantor Stasiun  Karantina  Ikan  

dan  Pengendalian  Mutu  Kelas  II  

Tanjungpinang  merupakan Unit  

Pelayanan  Teknis  dibawah  naungan  

Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  

Republik  Indonesia.  Dimana  tujuan  

dengan  adanya  Kantor  Stasiun  

Karantina  Ikan  dan  Pengendalian  

Mutu  Kelas  II  Tanjungpinang  ini  

untuk  melakukan  sebagai  upaya  

pencegahan  masuk  dan  tersebarnya  

organisme hama penyakit ikan  dari  

luar  negeri  dan  dari  suatu  area  ke  

area  lain  didalam  negeri  atau  

keluarnya  dari  dalam  wilayah  

Negara  Kesatuan Republik  Indonesia. 

Mengingat  pentingnya  peranan  

serta  tugas  dan  fungsi  Kantor  

Stasiun  Karantina  Ikan  dan  

Pengendalian  Mutu  Kelas  II  

Tanjungpinang dalam  melaksanakan  

tugas  tersebut,  maka  sudah  

sewajarnya  Kantor  Stasiun  Karantina  

Ikan  dan  Pengendalian  Mutu  Kelas  

II  Tanjungpinang   memiliki   seorang  

pemimpin yang mampu menciptakan 

serta memberikan dukungan  dalam   

meningkatkan  kinerja tinggi  agar  

tugas  dan  fungsi tersebut dapat 

terlaksana dengan  baik. 

Berdasarkan  pengamatan peneliti 

secara langsung di Kantor Stasiun 

Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu 

Kelas II Tanjungpinang terdapat 

beberapa permasalahan yang 

berhubungan dengan kepemimpinan, 

sesuai  dengan  disiplin  ilmu  

Administrasi Negara, dimana  

kepemimpinan  merupakan  bagian  

dari  manajemen  dalam  mengatur  

dan  mengelolah  sebuah  organisasi  

(perilaku  organisasi), serta  

kelangsungan  komunikasi  

administrasi dalam  sebuah  organisasi.  

Berdasarkan  ruang  lingkup  disiplin  

ilmu  tersebut, maka  peneliti   dalam  

melakukan  penelitian  menemukan  

gejala-gejala  awal  yang  tampak  

pada  Kepemimpinan Kepala Kantor  

Stasiun  Karantina  Ikan dan  

Pengendalian  Mutu Kelas  II  

Tanjungpinang adalah : 

1. Kepala kantor kurang  menerima 

saran dari bawahannya sehingga  

hal  ini  dapat  menghambat  

pegawai  dalam  melaksanakan  



tugas. sehingga  pelayanan  yang  

diberikan  kepada  masyarakat  

belum  maksimal  terutama  

tentang  bahaya-bahaya penyakit  

ikan  yang  mengancam  usaha 

budidaya  masyarakat. 

2. Kurangnya kepercayaan kepala 

kantor dengan  pegawai  hal  ini  

dapat  menghambat pengembangan 

kinerja  yang  di  miliki  oleh  

pegawai  dalam melaksanakan 

tugasnya. Dalam  hal  ini  perlunya  

pimpinan  menjalin  komunikasi 

yang  baik. 

3. Kurangnya pendekatan kepala 

kantor terhadap pegawai terutama 

di dalam memberikan 

arahan/dorongan kepada pegawai 

yang menjadi bawahannya, hal ini 

tercermin dari kurangnya 

kontrol/pengawasan dari pemimpin 

secara kesehariannya. 

4. Berdasarkan  fenomena-fenomena 

yang ditemukan dilapangan,  maka  

peneliti  tertarik  untuk  melakukan 

penelitian  lebih jauh dan 

menyusun dalam bentuk skripsi  

dengan  judul  :  

“Kepemimpinan Kepala Kantor 

Stasiun Karantina Ikan dan   

Penegendalian Mutu Kelas Ii 

Tanjungpinang”.  

II. LANDASAN TEORI. 

A. Pemimpin 

 Sebelum  mengetahui  tentang  

kepemimpinan, terlebih  dahulu  harus  

mengetahui  tentang  pemimpin serta 

kepemimpinan merupakan suatu 

kesatuan kata yang tidak dapat 

dipisahkan secara structural maupun 

fungsional. Dalam praktek sehari-hari 

antara pemimpin dan kepemimpinan 

sering diartikan sama, padahal 

keduanya memiliki pengertian yang 

berbeda. menurut  Kartono  (2011:38)   

menjelaskan  pemimpin  adalah  :“ 

Seorang  pribadi  yang  memiliki  

kecakapan  dan  kelebihan ,  

khususnya  kecakapan,  kelebihan  

suatu  bidang  sehingga  dia  mampu  

mempengharui  orang-orang  lain  

untuk  bersama-sama  melakukan  

aktifitas-aktifitas  tertentu  demi  

pencapaian  suatu  atau  beberapa  

aktifitas  tertentu”.   Dari penjelasan 

diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pemimpin adalah pribadi yang 



memiliki kecakapan khusus untuk 

mempengaruhi orang lain, guna untuk 

mencapai sasaran tertentu dengan 

bantuan kualitas kualitas persuasifnya 

dan penerimaan secara sukarela oleh 

para pengikutnya. 

 

B. Kepemimpinan 

Selanjutnya  akan  diuraikan  

kepemimpinan  dari  bebrapa  definisi  

menurut  para  ahli dan penulis.  

Kepemimpinan  menurut  alwi,dkk. 

(2005:874)  adalah  “ perihal  pemimpin  

atau  cara  memimpin”. Kepemimpinan  

dalam  suatu  organisasi  sangat  di 

butuhkan  untuk  memberikan  arahan,  

dan  motivasi  kepada  bawahan  dalam  

menjalankan  fungsi-fungsi  organisasi  

berdasarkan  landasan  manajemen  

yang  ada.  

Menurut Hasibuan  (2003:170)   

yang   menyatakan  bahwa   : 

“Kepemimpinan   adalah  cara  

sesorang  pemimpin  mempengharui  

bawahan,  agar  mau  bekerjasama  dan  

bekerja  secara  produktif  untuk  

mencapai  tujuan  organisasi”.   

Kemudian  hal  yang  senada  menurut  

Tear  yang  dikutip  oleh  Kartono  

(2011:42)  mendifinisikan  : “ 

Kepemimpinan  adalah  mempengharui  

orang-orang  agar  mereka  mau  

bekerjasama  untuk  mencapai  tujuan  

yang  diinginkan”.  Sejalan  dengan  

pendapat  Terry  seperti  yang  di  kutip  

oleh  Thoha  (2000:5) Kepemimpinan  

adalah : “ Aktivitas  untuk  

mempengharuhi  orang-orang  supaya  

di  arahkan  mencapai  tujuan  

organisasi”.  Hal  yang tidak  jauh  

berbeda  dikemukakan  Hemhil  dan  

Coons  seperti  yang  dikutip  oleh  

Yukl  (2005:2)  adalah  : “ perilaku  

dari  seseorang  individu  yang  

memimpin  aktifitas-aktifitas  suatu  

kelompok  ketujuan  yang  ingin  di  

capai  bersama”.   

Sedangkan  menurut  Kartono  

(2011:80-87)  membagi  bentuk  atau  

tipe  kepemimpinan  ke  dalam  8  

bentuk  atau 8  tipe  yaitu  : 

1. Tipe pemimpin yang  karismatis 

Tipe pemimpin karismatis ini 

memiliki kekuatan energy, 

daya tarik dan perbawa yang 

luar biasa untuk 

mempengharuhi orang lain, 



sehingga ia mempunyai 

pengikut yang sangat besar 

jumlahnya dan pengawal-

pengawal yang bisa di 

percaya.sampai sekarang pun 

orang tidak menghetahui benar 

sebab-sebabnya,mengapa 

seorang itu memiliki karisma 

begitu besar. Dia dianggab 

mempunyai kekuatan ghaib 

(supernatural power) dan 

kemampuan-kemampuan yang 

superhuman, yang 

diperolehnya sebagi karunia 

Yang Mahakuasa. Dia banyak 

memiliki insipirasi,keberanian, 

dan berkeyakinan teguh pada 

pendirian sendiri.totalitas 

keperibadian pemimpin itu 

memancarkan pengaruh dan  

daya tarik  yang teramat besar, 

2.Tipe Pemimpin  yang  Paternalistis 

Yaitu Tipe kepemimpinan yang 

kebapakan,dengan sifat-sifat 

antara lain sebagai berikut ; 

a. Dia menganggab 

bawahanya sebagai 

manusia yang tidak atau 

belum  dewasa,atau anak 

sendiri yang perlu di 

kembangkan, 

b. Dia bersikap melindungi ( 

overly protective), 

c. Jarang dia memberikan 

kesempatan kepada 

bawahan untuk mengambil 

keputusan sendiri, 

d. Dia hampir-hampir tidak 

pernah memberikan 

kesempatan kepada 

bawahan untuk berinisiatif, 

e. Dia tidak memberikan atau 

hampir-hampir tidak pernah 

memberikan kesempatan 

pada pengikut dan bawahan 

untuk mengembangkan 

imajinasi dan daya 

kreativitas mereka sendiri, 

f. Selalu bersikap mahu tahu 

dan maha benar, 

3.Tipe Pemimpin  yang   Militeristis 

Tipe ini sifatnya sok kemiliter-

militer,hanya gaya luaran saja 

yang mencontoh gaya 

militer.tetapi jika di liat lebih 

seksama,tipe ini mirip sekali 

dengan tipe kepemimpinan 

otoriter.hendaknya 

dipahami,bahwa tipe 

kepemimpinan militeristis itu 

berbeda sekali dengan 

kepimpinan organisasi militer 

(seorang tokoh militer). 

Adapun sifat-sifat pemimpin 

yang militeristis antara lain 

ialah : 

a.  Lebih banyak 

menggunakan system 

perintah/komando terhadap  

bawahannya keras sangat 

otoriter kaku dan seringkali 

kurang bijaksana, 

b.   Menghendaki kepatuhan 

mutlak dari bawahan, 

c. Sangat menyenangi 

formalitas, upacara-upacara 

ritual dan tanda-tanda          

kebesaran yang berlebih-

lebihan, 

d. Menuntut adanya disiplin 

keras dan kaku dari 

bawahanya (disiplin  

cadaver/mayat), 

e. Tidak menghendaki saran, 

usul, sugesti, dan kritikan-

kritikan dari  bawahannya, 



f.   Komunikasi hanya 

berlangsung searah saja. 

4.Tipe Pemimpin  yang  Otokratis 

(Outhoritative,Dominator) 

Kepemimpinan  otokratis itu 

mendasarkan diri pada 

kekuasaan yang harus mutlak 

harus di penuhi. Pemimpinya 

selalu mau berperan sebagai 

pemain tunggal pada a one-

man show.dia beambisi sekalu 

untuk merajai situasi.setiap 

perintah dan kebijakan 

ditetapkan tanpa berkonsultasi 

dengan bawahannya.anak buah 

tidak pernah di beri informasi 

mendetail mengenai rencana 

dan tindakan yang harus di 

lakukan.semua pujian dan 

kritik terhadap segenap anak 

buah diberikan atas 

pertimbangan pribadi 

pemimpin sendiri. Selanjutnya 

pemimpin selalu berdiri jauh 

dari anggota kelompoknya jadi 

ada sikap menyisikan diri dan 

eksklusivisme.pemimpin 

otokratis itu senantiasa ingin 

berkuasa absoulut,tunggal, dan 

merajai keadaan. Sikap dan 

prinsip-prinsipnya sangat 

konservatif/kuno dan ketat-

kaku.dengan keras dia 

memperthankan prinsip-prinsip  

business, efektivitas, efisensi 

dan hal-hal yang zakelijk.maka 

anthoritative itu disebut 

sebagai ketat-kaku berorentasi 

pada struktur dan tugas-tugas, 

1. Tipe  Laissez faire 

Tipe  kepemimpinan  laissez 

faire ini sang pemimpin praktis 

tidak memimpin dia 

membiarkan kelompoknya dan 

setiap orang berbuat semau 

sendiri. Pemimpin tidak 

berpatisipasi sedikitpun dalam 

kegiatan kelompoknya. Semua 

pekerjaan dan tanggung jawab 

harus dilakukan oleh bawahan 

sendiri. Dia merupakan 

pemimpin symbol, dan 

biasanya tidak memiliki 

keterampilan teknis . sebab 

duduknya sebagai direktur atau 

pemimpin, ketua dewan, 

komandan, kepala dan biasanya 

diperolehnya melalui 

penyogokan, suapan atau 

berkat sisitim nepotisme. Dia 

tidak mempunyai kewibawaan 

dan tidak bisa mengontrol anak 

buahnya. Tidak mampu 

melaksanakan koordinasi kerja, 

dan tidak berdaya sama sekali 

menciptakan suasana kerja 

yang kooperatif.sehingga 

organisasi atau perusahaan 

yang di pimpinnya menjadi 

kacau balau, morat- marit, dan 

pada hakikatnya mirip satu 

firma tanpa kepala, 

2. Tipe Populistis 

Profesor Peter Worsley 

dalam bukunya The Third 

World mendefinisikan 

kepemimpinan populistis 

sebagai kepemimpinan yang 

dapat membangunkan 

solidaritas rakyat-nisalnya 

Soekarno dengan ideology 

marhaenismenya-, yang 

menenkankan masalah 

kesatuan nasional, dan sikap 

yang berhati-hati terhadap 

kolonialisme dan penindasan-



penghisapan serta penguasaan 

oleh kekuatan-kekuatan asing 

(luar negeri).Kepemimpinan 

populistis ini berpegang teguh 

pada nilai-nilai masyarakat 

yang tradisional. Juga kurang 

mempercayai dukungan 

kekuatan serta bantuan hutang-

hutang luar negeri (asing). 

Kepemimpinan jenis ini 

mengutamakan penghidupan 

(kembali) nasionalisme. Dan 

oleh professor S.N Eisentandt 

populisme erat diaitkan dengan 

modernitas tradisional, 

3. Tipe Administratif atau 

Eksekutif. Kepemimpinan tipe 

administrative ialah 

kepemimpinan yang mampu 

menyelenggarakan tugas-tugas 

administrasi secara efektif. 

Sedangkan para pemimpinnya 

terdiri dari teknorat dan 

administratur-administratur 

yang mampu menggerakan 

dinamika modernisasi dan 

pembangunan. Dengan 

demikian dapat dibangun 

system administrasi dan 

birokrasi yang efisien unutk 

memerintah yaitu untuk 

memantapkan integritas bangsa 

pada khususnya, dan usaha 

pembangunan pada umumnya. 

Dengan kepemimpinan 

administrative ini diharapkan 

adanyaperkembangan teknis-

yaitu teknologi, industry, 

manajemen modern dan 

perkembangan social di tengah 

masyarakat, 

 

 

4. Tipe Demokratis 

Kepemimpinan demokratis 

berorientasi pada manusia, dan 

memberikan bimbingan yang 

efisien kepada para 

pengikutnya. Tedapat 

koordinasi pekerjaan pada 

semua bawahan, dengan 

penekanan pada rasa tanggung 

jawab nternal (pada diri 

sendiri) dan kerjasam yang 

baik. Kekuatan kepemimpinan 

denokratis ini bukan terletak 

pada “person atau individu 

pemimpinan”,akan tetapi 

kekuatan justru terletak pada 

partisipasi aktif dari setiap 

warga kelompok.  

Kepemimpinan demokratis 

menghargai potensi setiap 

individumau mendengarkan 

nasihat dan sugesti bawahan. 

Juga bersedia mengakui 

keahlian para spesialis dengan 

bidangnya masing-masing 

mampu memanfaatkan 

kapasitas setiap anggota 

seefektif mungkin pada saat-

saat dan kondisi yang tepat. 

Kepemimpinan demokratis 

juga sering disebut sebagai 

kepemimpinan group 

developer,  

Kepemimpinan demokratis 

biasanya berlangsung secara 

mantap, dengan adnya gejala-

gejala sebagai berikut : 

a. Organisasi dengan segenap 

bagian-bagiannya berjalan 

lancer, sekalipun 

pemimpinan tersebut tidak 

ada di kantor. 



b. Otoritas sepenuhnya 

didelegasikan ke bawah, 

dan masing-masing orang 

yang menyadari tugas serta 

kewajibannya sehingga 

mereka meras senang-puas 

pasti, dan aman 

menyandang setiap tugas 

kewajibannya. 

c. Diutamakan tujuan-tujuan 

kesejahteraan pada 

umumnya, dan kelancaran 

kerja sama dari setiap 

warga kelompok. 

d. Dengan begitu pemimpin 

demokratis berfungsi 

sebagai katalisator untuk 

mempercepat dinamisme 

dan kerja sama, demi 

pencapaian tujuan 

organisasi dengan cara 

yang paling cocok dengan 

jiwa kelompok dan 

situasinya. 

Secara ringkas dapat 

dinyatakan, kepemimpinan 

demokratis menitikberatkan 

masalah aktivitas setiap 

anggota kelompok juga para 

pemimpin lainnya, yang 

semuanya terlibat aktif dalam 

penentuan sikap, pembuatan 

rencan-rencana, pembuatan 

keputusan penerapan disiplin 

kerja (yang ditanamkan secara 

sukarela oleh kelompok-

kelompok dalam suasana 

demokratis), dan pembajaan 

(dari asal kata baja) etik kerja. 

 

Kepemimpinan  memegang  

peranan  penting  sebagaimana  

dikemukakan  oleh  Thoha  (2000:49)  

adalah  sebagai  berikut  :” 

Kepemimpinan  adalah  norma  prilaku  

yang  digunakan  seseorang  pada  saat  

orang  tersebut  mencoba  

mempengharuhi  perilaku  orang  

lain”. Lebih lanjut menurut 

Ranupandoyo dan Husnan (2008:224), 

mengemukakan  definisi  : 

“Kepemimpinan  sebagai  pola  

tingkah  laku  yang  dirancang  

untuk  mengintegerasikan  

tujuan  organisasi  dengan  

tujuan  individu  untuk  

mencapai  suatu  tujuan  

tertentu.  Artinya,  setiap 

pemimpin  bisa  mempunyai  

kepemimpinan  yang  berbeda  

antar  satu  dengan  yang  lain,  

dan  tidak  mesti  suatu  

kepemimpinan  lebih  baik  atau  

lebih  jelek  dari  pada   

kepemimpinan  lainnya”. 

 

       Berdasarkan  pengertian-

pengertian  tersebut, maka  dapat  

disimpulkan bahwa  kepemimpinan  

adalah  bentuk  atau  model  seorang  

pemimpin  mempengharui  kegiatan-

kegiatan  seseorang  atau  kelompok  

dalam  usaha  mencapai  suatu  tujuan  

yang  telah  ditentukan  pada  situasi  

tertentu  pada  suatu  organisasi.  



Dengan  demikian  cara  atau  proses  

kepemimpinan  meliputi  faktor  

pemimpin,  pengikut  dan  situasi.  

Oleh  karena  itu,  seorang  pemimpin  

harus  memperhatikan  tugas  dan  

pegawai  dalam  menjalankan  

kepemimpinannya. 

Kepemimpinan  bertitik  tolak  

dari  wadah  organisasi  itu  sendiri,  

namun  menyangkut  segi  dinamis,  

organisasi  perlu  di  perhatinkan,  

terutama  segi  dinamis  yang  

berkaitan  dengan  interaksi  manusia  

itu  sendiri.  Hal  ini  di  jelaskan  

Widjaya  (2006:15) :  “ Organisasi  

dapat  di  tinjau  dari  dua  segi,  yakni  

segi  dinamis  menggambarkan  

kegiatan  kerjasama  yang  di lakukan  

didalam  untuk  mencapai  tujuan,  

sedangkan  segi  statisnya  

menggambarkan  wadah  sebagai  

tempat  dilakukannya  kegiatan  

tersebut”. 

 Ada  empat  kepemimpinan  

utama  menurut  House  yang  dikutip  

Silalahi  (2002:328-329)  antara lain  : 

1. Perilaku  pemimpin  direktif  atau  

kepemimpinan  direktif  

mengutamakan  pemberian  

pedoman  dan  petunjuk  kepada  

bawahan  tentang  bagaimana  

melakukan  pekerjaan  serta  

memberitahukan  mengenai  apa  

yang  diharapkan  dari  mereka, 

2. Perilaku  pemimpin  

suportif  atau  

kepemimpinan  suportif  

menujukan  perhatian  

status,  kebutuhan  

bawahan,  kesejaterahan  

dan  menciptakan  

keakraban  dengan  

bawahan  dan  membuat  

lingkungan  kerja  yang  

menyenangkan, 

3. Perilaku  pemimpin  

orientasi  atau  

kepemimpinan  orientasi  

prestasi  adalah  

menetapakan  tujuan-tujuan  

menantang,  harapan  

subordinasi  untuk  bekerja  

pada  tingkat  kinerja  yang  

tinggi,  dan  menekankan  

peningkatan  terus  menerus  

dalam  kinerja,  serta  

penyampain  satu  

kepercayaan  yang  tinggi  

untuk  subordinasi, 

4. Perilaku  pemimpin  

partisipatif  atau  

kepemimpinan  partisipatif  

dicirikan  konsultasi  

dengan  bawahan,  

memberi  peluang  kepada  

bawahan  untuk  memberi  

masukan  berupa  saran  

dan  ide  ketika  membuat  

keputusan. 

 



Selanjutnya  tentang  kepemimpinan  

Kepala  Kantor   dalam  menggerakan  

bawahan  atau  pegawai  dalam  

aktivitas  organisasi  pemerintahan, 

beberapa  upaya  yang dilaksanakan 

dalam kepemimpinanya. Menurut 

Yayuk, Purnomo (2003:198), 

menyebutkan  adanya  beberapa  hal  

yang  harus  di  laksanakan  oleh  

pimpinan,  yaitu  : 

1. Menerima saran dari 

bawahannya, 

2. Bersikap  obyektif  

terhadap  bawahannya, 

3. Mampu memupuk rasa 

kebersamaan, 

4. Mengembangkan  sikap  

demokratis, 

5. Memiliki  sifat  dapat  di  

percaya. 

 

Selanjutnya  dijelaskan  

terhadap  masing-masing  aspek  yang  

harus  dilaksanakan  oleh  

pemimpin,yaitu sebagai  berikut  : 

1. Menerima  saran  dari  

bawahannya 

Saran  atau  masukan  dari  

bawahan  tidak  harus  

dipandang  dengan  sebelah  

mata  oleh  seorang  Kepala  

Kantor, baik  saran  yang  

datang   dari  para  pegawai  

maupun  individu  atau  

kelompok,  karena  dengan  

adanya  saran  tersebut  

berarti   bawahan  atau  

pegawai  sudah  menujukan  

situasi  yang  dinamis.  

Maka  hal  itu  dapat  di  

jadikan  sebagai  pedoman  

atau  arah  yang  lebih  jelas  

mengenai  pelaksanaan  

suatu  kegiatan yang  

sedang  berlangsung  dapat  

di  jadikan  fungsi  

pengawasan  bagi  seorang  

Kepala  Kantor  untuk  

bertindak  lebih  bijaksana  

dimasa  yang  akan   dating, 

2. Bersikap  objektif  terhadap  

bawahannya 

Salah  satu  upaya  

kepemimpinan  yang  di 

lakukan  seorang  Kepala  

Kantor  adalah  

menyangkut  bagaimana  ia  

mampu  untuk  mengambil  

keputusan  maupun  

kebijakan  secara  objektif, 

yang  mengandung  

penghertian  bahwa  

keputusan  dan  kebijakan  

tersebut  didasarkan   atas  

fakta-fakta  yang ada. 

Selain  itu,  dalam  

menetapkan suatu  kegiatan  

untuk  bawahanya  juga  

harus  di lakukan  analisa  

yang  mengenai  apakah  

kegiatan-kegiatan  tersebut  

benar-benar  bermanfaat  

bagi  pegawai  atau  

bawahanya, 

 



3. Memupuk  rasa  

kebersamaan 

Memupuk  rasa  

kebersamaan  merupakan  

aktifitas  yang  perlu  

dilakukan  dalam  

menjalankan   

kepemimpinan  sebagai  

seorang  Kepala  Kantor,  

yaitu  yang  menyangkut  

hal  yang  bagaimana  

bawahan  yang  

dipimpinnya  dapat  

memiliki  rasa  

kebersamaan  yang  harus  

senantiasa  dijalankan  

dengan  baik,  guna  

mendukung  pelaksanaan  

tugas  dari  organisasi  

pemerintahan  tersebut.  

Seorang  Kepala  Kantor  

agar  dapat  memberikan  

dorongan  kepada  bawahan  

agar  dapat  saling  

bekerjasama, saling  tolong  

menolong,  membina  

kekompakan  antar sesama  

pegawai  agar  hubungan  

kerja  selalu  terjaga  

dengan  baik  sehingga  

tujuan  dari  organisasi  

dapat  berjalan  dengan  

baik, 

4. Bersikap  demokratis 

Sikap  demokratis  harus  

dapat  di  tunjukan  oleh  

seorang  Kepala  Kantor,  

baik  dalam  membahas  

suatu  perencanaan, 

penetapan  tujuan  maupun  

pelaksanaan  kegiatan,  

sehingga seorang  Kepala  

Kantor   hanya  bertindak  

sebagai  coordinator  atau  

fasilitator  dalam  

menjalankan  tugas  Dinas  

yang  bersangkutan.  

Tujuannya  adalah  agar  

bawahan  mampu  

mengembangkan  hal  dan  

kewajibannya  secara  

seimbang,  sehingga  situasi  

kerja  satu  sama dengan  

lainnya  memiliki  

pandanganan  atau  presepsi  

yang  sama  dalam  

melaksanakan  suatu  

kegiatan  tersebut  sehingga  

tujuannya  dapat  tercapai  

dengan  baik, 

5. Sifat  dapat  di  percaya 

Sebagai  seorang  

pemimpin,  maka  harus  

dapat  memiliki  sifat  dapat  

dipercaya  yang  baik  

tercermin  dari  sikap  dan  

perilaku  yang  menunjukan  

kejujuran, ketulusan, 

bekerja  keras  dan  mampu  

mngayomi  atau  

melindungi  bawahannya  

dari  berbagai  

permasalahan  yang  

timbul,  sebagai  akibat  

dinamika  dari  tugas  yang  

di  laksanakan.  

 

Selanjutnya Davis dalam 

Thoha (2007:287-288) merumuskan 

kepemimpinan yang terdiri dari empat 

sifat umum yang nampakanya 

mempunyai pengaruh terhadap 

keberhasilan seorang pemimpin yaitu : 



1. Kecerdasan. Hasil penelitian 

pada umumnya membuktikan 

bahwa pemimpin mempunyai 

tingkat kecerdasan yang lebih 

dibanding dengan pengikutnya. 

Namun demikian, yang sangat 

menarik dari penelitian tersebut 

aialah pemimpin tidak bisa 

melampau terlalu banyak dari 

kecerdasan pengikutnya. 

2. Kedewasaan dan Keluasaan 

Hubungan Sosial. Pemimpin 

cenderung menjadi matang dan 

mempunyai emosi yang 

cenderung stabil, serta 

mempunyai perhatian yang 

luas terhadap aktivitas-aktivitas 

sosial. Dia mempunyai 

keinginan menghargai dan 

dihargai. 

3. Motivasi diri dan dorongan 

berprestasi. Para pemimpin 

secar relatif mempunyai 

dorongan motivasi yang kuat 

untuk berprestasi. Mereka 

berusaha mendapatkan 

penghargaan interinsik 

dibandingkan penghargaan 

eksterinsik. 

4. Sikap-sikap hubungan 

kemanusiaan. Pemimpin-

pemimpin yang berhasil mau 

mengakui hargadiri dan 

kehormatan pengikutnya dan 

mampu berpihak kepadanya. 

 

 Dari uraian tersebut diatas, 

maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa kepemimpinan yang dicapai 

seorang pemimpin harus dilakukan 

berciri adanya Menerima saran dari 

bawahan, sikap obyektif yang baik 

antara pemimpin dan pegawai diunit 

organisasi, adanya sifat memupuk 

rasa kebersaman, sikap demokratis, 

dan sikap saling percaya antara 

pimpinan dan staf di unit organisasi 

agar terciptanya  kebersamaan dalam 

bekerja. 

III. METODE PENELITIAN. 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini di lakukan 

dengan mengunakan penelitian 

deskriptif kualitatif di mana 

peneliti berusaha untuk 

menjelaskan gambaran yang nyata 

tentang Kepemimpinan  Kepala  

Kantor  Kantor Stasiun  Karantina  

Ikan  dan  Pengendalian  Mutu  

Kelas  II  Tanjungpinang. Menurut 

Moleong (2004:34) “Penelitian 

deskriptif kualitatif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui variabel mandiri, baik 

satu variabel atau lebih tanpa 

membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara satu 

variabel dengan variabel yang 

lain”. 

 



2. Lokasi Penelitian 

Penelitian  ini  dilakukan  di  

Kantor  Stasiun  Karantina  Ikan  

dan  Pengendalian  Mutu  Kelas  II  

Tanjungpinang,  alasan  pemilihan  

lokasi  ini adalah  karena  Kantor  

Stasiun  Karantina  Ikan  dan  

Pengendalian  Mutu  Kelas  II  

Tanjungpinang  merupakan  salah  

satu  Badan  Pemerintah  yang  

berada  di bawah  naungan  

Kementerian  Kelautan  dan  

Perikanan  yang  kegiatannya  

sangat  diperlukan  masyarakat, 

karena  kantor  ini  mempunyai  

tugas  dan fungsi  mencegah  

masuknya  hama penyakit ikan  

karantina dari  luar dan dalam  

negeri,  dari satu  area  ke area  lain  

dalam wilayah  Republik  

Indonesia. Dimana  kantor  ini  

merupakan  satu-satunya  Kantor  

yang  menangani  permasalahan  

tersebut,  sehingga  kelemahan-

kelemahan  yang  ada di kantor  

tersebut  akan  mempengharui  

perkembangan  pertumbuhan  di  

berbagai  sektor  yang  berkaitan  

dengan  hal  itu. 

Secara umum dapat dijelaskan, 

bahwa berdasarkan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia Nomor  : PER 

25/MEN/2011, Tentang Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu dan Keamanan 

Hasil Perikanan yang memuat 

tentang kedudukan, tugas, dan 

fungsi Kantor Stasiun Karantina 

Ikan dan Pengendalian Mutu Kelas 

II Tanjungpinang. 

3. Responden 

a. Populasi. 

Menurut Sugiono 

(2009:90),menjelaskan 

bahwa : “wilayah 

generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik 

kesimpulannya”.  



Populasi dalam penelitian ini 

adalah pegawai atau staf Kantor 

Stasiun Karantina Ikan dan 

Pengendalian Mutu Kelas II 

Tanjungpinang yang 

keseluruhannya berjumlah 25 

orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari 

jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi 

dan merupakan subjek dari 

populasi. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan 

teknik Purposive Sampling. 

Selanjutnya, Sugiyono 

(2005:96) mengatakan 

“Purposive Sampling adalah 

teknik penentuan sampel 

berdasarkan tujuan 

penelitian”.  

Adapun yang menjadi 

sampel sebanyak enam (6) 

orang yang terdiri dari satu 

(1) orang Kepala Urusan 

Tata Usaha, satu (1) orang 

Analis Kepegawaian,  

satu (1) orang 

Pengadministrasi Keuangan, 

satu (1) orang Pengolah 

Data (1) orang Pengawas 

Mutu Ahli dan (1) orang 

Pengawas Mutu Terampil 

yang ada di Kantor Stasiun 

Karantina Ikan dan 

Pengendalian Mutu Kelas II 

Tanjungpinang kemudian 

menjadikan Kepala Kantor 

Stasiun Karantina Ikan dan 

Pengendalian Mutu Kelas II 

Tanjungpinang sebagai Key 

Informan (Informan Kunci) 

yang berfungsi sebagai 

pembanding antara jawaban 

responden dengan informan 

kunci sehingga bisa ditarik 

kesimpulan jawabannya. 

Adapun alasan pengambilan 

sampel tersebut adalah 

responden tersebut lebih 

mengetahui dan memahami 

tentang Kepemimpinan 

Kepala Kantor Stasiun 

Karantina Ikan dan 

Pengendalian Mutu Kelas II  

Tanjungpinang. 



4. Jenis Data 

  Data yang akan dikumpulkan 

dalam penelitian ini adalah berupa data 

Primer dan data Sekunder. 

a.  Data Primer  

        Data primer adalah data 

yang diambil langsung dari responden 

yang menjadi sampel sebagai data 

untuk menganalisa penelitian dan 

diperoleh melalui tanya jawab secara 

langsung kepada responden dan key 

informan.  

b.  Data Sekunder 

        Data sekunder adalah data 

yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti dari sumber-sumber yang telah 

ada atau data yang diambil melalui 

keterangan atau informasi yang 

diinginkan serta diperlukan utuk 

memperjelas data atau permasalahan 

yang akan diteliti.  

5. Teknik dan Alat 

Pengumpulan Data. 

  Agar data yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini dapat mudah 

diperoleh, maka penulis menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

 

a. Teknik Observasi 

     Teknik observasi adalah 

teknik pengzumpulan data melalui 

pengamatan langsung dan pencatatan 

yang sistematis terhadap permasalahan 

yang diteliti dengan dukungan 

penglihatan secara langsung alat yang 

digunakan adalah daftar check list dan 

catatan harian.Adapun tujuan dari 

observasi ini adalah untuk mengetahui 

kondisi lingkungan lokasi penelitian 

sebelum dan dalam proses penelitian. 

b. Teknik Wawancara. 

     Wawancara merupakan 

suatu cara untuk mendapatkan data 

penelitian dengan mengadakan kontak 

langsung atau dialog antara peneliti 

dengan subjek atau responden 

penelitian. Menurut Nazir (2003:234), 

pengertian wawancara adalah : ” 

Proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden 

dengan menggunakan alat yang 

dinamakan interview guide (pedoman 

wawancara). 

 

 



c. Teknik Dokumentasi 

       Dokumentasi yaitu teknik 

dengan cara menggunakan pedoman 

yang didapat melalui buku, majalah 

surat kabar, foto-foto dan lain-lain 

yang bertujuan mendukung hasil 

penelitian. Seperti proses laporan 

pemusnahan ikan yang mengandung 

formalin, dan lain-lain yang 

berhubungan dengan keamanan mutu 

ikan. Alat yang digunakan adalah 

kamera foto. 

6. Teknik Analisa Data. 

  Analisa data yang digunakan 

untuk menganalisa data-data yang 

didapat dari penelitian ini adalah 

analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari 

dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari 

dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. 

(Moleong, 2004:248). 

 

 

IV. PEMBAHASAN. 

A. Karakteristik Responden. 

Dalam penjelasan pada bab ini akan 

dibahas terlebih dahulu mengenai 

identitas atau karakteristik reponden 

guna mendapat informasi yang 

akurat dalam menganalisa data yang 

pada akhirnya dapat 

dipertanggungjawabkan 

kebenarannya dalam pembahasan 

dan menganalisa tentang 

“Kepemimpinan  Kepala  Kantor 

Stasiun  Karantina  Ikan  Dan  

Pengendalian  Mutu Kelas  II  

Tanjungpinang”. Adapun yang 

menjadi responden dalam penelitian 

ini sebanyak enam (6) orang yang 

terdiri dari satu (1) orang Kepala 

Urusan Tata Usaha, satu (1) orang 

Analis Kepegawaian, satu (1) orang 

Pengadministrasi Keuangan, satu 

(1) orang Pengolah Data (1) orang 

Pengawas Mutu Ahli dan (1) orang 

Pengawas Mutu Terampil yang ada 

di Kantor Stasiun Karantina Ikan 

dan Pengendalian Mutu Kelas II 

Tanjungpinang kemudian 

menjadikan Kepala Kantor Stasiun 

Karantina Ikan dan Pengendalian 



Mutu Kelas II Tanjungpinang 

sebagai Key Informan (Informan 

Kunci) yang berfungsi sebagai 

pembanding antara jawaban 

responden dengan informan kunci 

sehingga bisa ditarik kesimpulan 

jawabannya. 

B. Analisa Mengenai 

Kepemimpinan  Kepala  Kantor 

Stasiun  Karantina  Ikan  Dan  

Pengendalian  Mutu Kelas  II  

Tanjungpinang. 

1. Kecerdasan adalah suatu 

tingkatan intelegensi/kelebihan 

yang dimiliki oleh Kepala 

Kantor Stasiun  Karantina  Ikan  

dan  Pengendalian  Mutu  

Kelas  II  Tanjungpinang yang 

meliputi tingkat kecerdasan 

emosional dan tingkat 

kecerdasan spiritual yang di 

gunakan dalam penerapan 

kepemimpinan yang 

dimiliknya.  

2. Kedewasaan dan Keluasaan 

Hubungan Sosial adalah suatu 

sikap yang dimiliki Kepala 

Kantor Stasiun  Karantina  Ikan  

dan  Pengendalian  Mutu  

Kelas  II  Tanjungpinang yang 

meliputi kedewasaan dalam 

berpikir dan bertindak,dan 

dapat melakukan komunikasi 

yang baik melalui mediasi dan 

konsolidasi jika menagalami 

permasalahan ketika sedang 

berada di tengah masyarakat 

dan hal tersebut akan 

mencerminkan teladan yang 

baik bagi staf  atau pegawai 

dalam menerapakan 

kepemimpinannya.  

3. Motivasi diri dan dorongan 

prestasi adalah suatu bentuk 

penghargaan yang di berikan 

oleh Kepala Kantor Stasiun  

Karantina  Ikan  dan  

Pengendalian  Mutu  Kelas  II  

Tanjungpinang terhadap staf 

atau pegawai dalam bentuk 

pemeberian pujian atau 

sanjungan yang bersifat 

membangun serta pemberian 

insentif seperti kenaikan 

pangkat, tunjangan bagi 

mereka yang berprestasi di 

Kantor Stasiun  Karantina  Ikan  



dan  Pengendalian  Mutu  

Kelas  II  Tanjungpinang.  

4. Sikap-sikap hubungan 

kemanusian adalah suatu sikap 

yang di tunjukan melalui 

perilaku Kantor Stasiun  

Karantina  Ikan  dan  

Pengendalian  Mutu  Kelas  II  

Tanjungpinang dalam 

menerapkan kepemimpinannya 

yang meliputi, hubungan 

silaturahmi yang terjalin baik 

yang di bina melalui kerja bakti 

setiap hari jumat, mengahadiri 

kegiatan yang di laksanakan 

oleh pegawai yang 

dipimpinnya baik acara formal 

atau pun non formal, serta 

memberikan santunan bagi 

pegawai yang memerlukan 

bantuan sebagai wujud dari 

kepemimpinannya.  

V. KESIMPULAN DAN SARAN. 

A. Kesimpulan. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan 

terhadap data-data sebagaimana yang 

diuraikan dalam bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik suatu kesimpulan 

sebagai berikut: 

 Kesimpulan yang dapat diambil 

dari analisa berdasarkan tabel 

observasi dan wawancara meliputi 

dimensi kecerdasan yang terdiri dari 

indikator adanya Kepemimpinan 

Kepala Kantor Stasiun Karantina Ikan  

dan  Pengendalian  Mutu  Kelas  II  

Tanjungpinang yang melalui tingkat 

kecerdasan emosional yang dimiliki 

Kepala  Kantor Stasiun  Karantina  

Ikan  dan  Pengendalian  Mutu  Kelas  

II  Tanjungpinang dan indikator 

tingkat kecerdasan spiritual yang 

dimiliki oleh Kepala Kantor Stasiun  

Karantina  Ikan  dan  Pengendalian  

Mutu  Kelas  II  Tanjungpinang di 

dapatkan hasilnya telah dilaksanakan 

dengan baik.  

 Kemudian pada dimensi 

kedewasaan dan keluasaan hubungan 

sosial yang terdiri dari indikator 

kedewasaan dalam berpikir dan 

bertindak yang dimiliki Kepala  

Kantor Stasiun  Karantina  Ikan  dan  

Pengendalian  Mutu  Kelas  II  

Tanjungpinang dan indikator 

melakukan mediasi dan konsolidasi 

jika mengahadapi permasalahan serta  

indikator teladan yang baik bagi 



pegawainya di dapatkan hasilnya telah 

dilaksanakan dengan baik. Selain itu 

pada dimensi motivasi diri yang terdiri 

dari indikator memberikan pujian dan 

sanjungan didaptkan hasilnya telah 

berjalan dengan baik.  

 Disamping itu pada dimensi 

sikap-sikap hubungan kemanusiaan 

yang terdiri dari indikator menjalin 

hubungan silaturahmi antara Kepala 

Kantor Stasiun  Karantina  Ikan  dan  

Pengendalian  Mutu  Kelas  II  

Tanjungpinang dengan pegawainya 

dan indikator mengahadiri acara yang 

diselenggarakan oleh pegawainya baik 

yang bersifat formal maupun 

nonformal serta indikator memberikan 

santunan kepada pegawainya yang 

membutuhkan bantuan didapatkan 

hasilnya sebagian responden dan 

informan kunci menjawab telah 

dilaksanakan dengan baik.  

 Hal ini berarti bahwa penerapan 

kepemimpinan yang dilaksanakan 

Oleh Kepala Kantor Stasiun Karantina 

Ikan  dan  Pengendalian  Mutu  Kelas  

II  Tanjungpinang secara umum dapat 

dijalankan dengan baik dan 

menunjukkan hasil yang dinginkan. 

Namun untuk beberapa indikator 

masih menunjukkan jawaban kurang 

memuaskan atau dapat dikategorikan 

masih memiliki hambatan dalam 

menjalankan kepemimpinan di Kantor 

Stasiun Karantina Ikan  dan  

Pengendalian  Mutu  Kelas  II  

Tanjungpinang, diantaranya pada 

dimensi motivasi diri  khususnya  

indikator pemberian insentif seperti 

promosi kenaikan pangkat dan 

tunjangan bagi pegawai Kantor Stasiun  

Karantina  Ikan  dan  Pengendalian  

Mutu  Kelas  II  Tanjungpinang yang 

berprestasi. 

B. Saran-Saran. 

 Adapun saran-saran yang dapat 

disampaikan dari hasil penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengatasi rutinitas 

pekerjaan yang banyak dan 

untuk memperjelas pekerjaan 

yang berakibat beban kerja 

pegawai di Kantor Stasiun 

Karantina Ikan  dan  

Pengendalian  Mutu  Kelas  II  

Tanjungpinang menjadi 

berlebihan, maka ada baiknya 

Kantor Stasiun Karantina Ikan  



dan  Pengendalian  Mutu  

Kelas  II  Tanjungpinang 

mengadakan rekrutmen atau 

penambahan pegawai baru. 

2. Mengadakan pelatihan Out 

Bound, dimana ini akan 

memupuk rasa kebersamaan 

dan menumbuhkan jiwa 

kepemimpinan bagi tiap-tiap 

pegawai di Kantor Stasiun 

Karantina Ikan  dan  

Pengendalian  Mutu  Kelas  II  

Tanjungpinang. 

3. Mengadakan Pendidikan dan 

Pelatihan (Diklat) untuk 

membentuk mental yang kuat 

bagi para pegawai Kantor 

Stasiun Karantina Ikan  dan  

Pengendalian  Mutu  Kelas  II  

Tanjungpinang. 

4. Di harapkan kepada Kepala 

Kantor Stasiun Karantina Ikan  

dan  Pengendalian  Mutu  

Kelas  II  Tanjungpinang agar 

dapat memberikan 

rekomendasi kepada Badan 

Kepegawaian Negara bagi para 

pegawai yang memiliki prestasi 

kerja yang baik agar dapat 

mendapatkan tunjangan dan 

kenaikan golongan lebih cepat 

dari jadwal yang ditentukan 

sebagai bentuk apresiasi 

pimpinan terhadap kinerja 

pegawainya. 

5. Diharapkan kepada Kepala 

Kantor Stasiun Karantina Ikan  

dan  Pengendalian  Mutu  

Kelas  II  Tanjungpinang dapat 

menjalin hubungan kerja sama 

yang baik serta saling 

memahami tugas, pokok, serta 

fungsinya masing-masing 

sehingga tidak ada 

kesalahpahaman dalam 

menajalnkan pekerjaan sehari-

hari dengan cara memberikan 

motivasi, bimbingan dan 

pengarahan serta silaturahmi 

yang baik antara pimpinan dan 

bawahan dan antar anggota. 
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