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A. Landasan Teori 

1. Etika Politik 

1.1 Pengertian Etika Politik 

Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani “Ethos” 

dan “Ethikos”, Ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan dan cara 

berfikir. Sedangkan Ethikos berarti susila, keadaban atau kelakuan dan 

perbuatan. Etika memiliki sudut pandang deskriptif dan normatif. Etika 

deskriptif adalah sistem etika yang menilai baik atau buruk tindakan 

seseorang berdasarkan penalaran logis, sedangkan etika normatif untuk 

menilai baik atau buruk tindakan seseorang berdasarkan ketentuan yang 

berlaku di masyarakat. Etika meliputi analisis dan penerapan konsep 

seperti baik, buruk, benar, salah, dan tanggung jawab. Etika dibagi 

menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah 

etika yang membahas prinsip-prinsip dasar bagaimana manusia 

bertindak dan mengambil keputusan berlandaskan etis, sedangkan etika 

khusus adalah etika yang membahas penerapan konsep-konsep moral 

dalam mengambil sebuah keputusan dan tindakan dalam situasi 

khusus.
1
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Etika politik adalah filsafat moral mengenai nilai politis dalam 

kehidupan manusia. Dengan pertumbuhan manusia dari berbagai latar 

belakang, maka dari itu kebutuhan mereka pun beragam. Untuk 

memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda tersebut, maka manusia 

membutuhkan pengetahuan tepat untuk mendapatkannya.
2
 

Etika merupakan sebuah filosofi moral mengenai baik atau 

buruknya seseorang dalam berperilaku. Sedangkan etika politik 

merupakan sebuah pedoman bagi seorang politisi dalam berpolitik 

dalam lingkungan pemerintahan maupun di kehidupan pribadinya, 

selama ia memiliki jabatan politik. 

Etika politik berfungsi untuk menganalisis hubungan antara 

tindakan individu, tindakan kolektif, serta struktur-struktur politik. 

Adanya penekanan pada hubungan ini untuk menghindari pemahaman 

etika politik yang diminimalisir menjadi hanya sebatas etika individu 

dalam bernegara. Tujuan dari adanya etika politik adalah untuk 

mengorganisir kehidupan berpolitik agar dapat berjalan dengan baik, 

sehingga dengan adanya etika politik dapat menghasilkan individu-

individu serta institusi-institusi politik yang berkualitas. Landasan 

pemikiran ini lebih ditekankan terhadap adanya sebuah tradisi pola 

pemikiran politik yang mengajarkan bahwa etika merupakan sebuah 

cerminan dan rasional mengenai nilai serta norma moral yang 

menentukan, yang diwujudkan dalam sikap serta pola perilaku hidup 
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manusia, baik itu secara individu maupun bersama.
3
 Selain itu, etika di 

artikan sebagai landasan normatif mencakup seluruh perbuatan yang 

muncul dari perilaku seseorang, sehingga ia sadar atas apa yang ia 

perbuat.
4
  

Etika politik dapat dijadikan sebuah tolak ukur kepribadian 

seorang politisi yang dimana sifat hingga kinerjanya dapat kita ketahui 

dari cara ia berperilaku dan bersikap sebagai pejabat negara. Dari hal 

tersebut banyak sekali para politisi yang terjerat kasus hukum maupun 

tersandung kontroversi atas perilaku yang mereka lakukan, yang dinilai 

menyalahi etika secara moral maupun politik. Maka dari itu, pentingnya 

setiap politisi pejabat negara untuk memahami pentingnya etika politik. 

1.2 Prinsip-Prinsip Dasar Etika Politik 

a. Pluralisme 

Pluralisme dimaknai dengan menerima perbedaan yang ada di 

sekitar, dalam konteks kehidupan bermasyarakat secara damai, positif 

dan toleran, dengan berbagai macam latar belakang mereka. 

Konsekuensi klaim dari kebebasan memeluk agama, berpendapat, 

berfikir, mencari dan mendapatkan informasi, serta toleransi 

memerlukan kepribadian yang matang untuk itu. Tertuang dalam sila 

Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memiliki arti bahwa di Republik 
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Indonesia tidak ada satupun individu yang mendapat diskriminasi 

karena agamanya. 

b. Hak Asasi Manusia (HAM) 

HAM merepresentasikan bagaimana manusia wajib dihargai dan 

menghargai sesama manusia lainnya dalam segala aspek kehidupan 

sosial. Manusia memiliki hak-hak alami yang bukan bersumber dari 

pemberian negara, melainkan bersumber dari sang Pencipta. Sila 

‘kemanusiaan yang adil dan beradab’ mencerminkan bahwa kesetaraan 

diatas segalanya, tanpa adanya kekerasan dan tanpa mengutamakan 

salah satu suku atau ras tertentu. 

c. Solidaritas Bangsa 

Solidaritas mengartikan bahwa kita hidup tidak hanya untuk diri 

sendiri tetapi juga untuk orang lain. Manusia hidup menurut kadarnya 

yang tidak hanya berguna untuk dirinya sendiri, melainkan berguna 

juga untuk hidup manusia lainnya. Cakupan solidaritas manusia 

diantaranya, lingkungan keluarga, kewilayahan/daerah, kelompok etnis, 

kelompok agama, dan kebangsaan. 

d. Demokrasi 

Prinsip “kedaulatan rakyat” menyatakan bahwa tidak ada 

seorangpun manusia atau golongan tertentu, yang dapat memaksakan 

kehendak orang lain. Demokrasi dimaknai bahwa bagi mereka yang 

dipimpin berhak menentuka siapa pemimpin mereka dan mengetahui 



arah tujuan mereka akan dipimpin. Demokrasi merupakan sebuah 

kedaulatan dan keterwakilan rakyat, dimana demokrasi membutuhkan 

sebuah sistem penampung aspirasi rakyat kedalam ruang politik. Dasar-

dasar demokrasi kekuasaan digulirkan atas dasar patuh kepada hukum, 

pengakuan, dan jaminan HAM. 

e. Keadilan Sosial 

Keadilan sosial merupakan upaya mencegah sebuah perpecahan, 

dan tuntutan keadilan sosial tidak bisa diartikan secara ideologis, tidak 

bisa pula sebagai realisasi dari ide-ide dan agama-agama tertentu. 

Keadilan sosial ada untuk meniadakan ketidak adilan di masyarakat. 

1.3 Nilai-Nilai Etika Politik 

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang digunakan 

sebagai sumber etika politik, yaitu sila pertama ‘Ketuhanan yang maha 

Esa’, serta sila kedua ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’ merupakan 

sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik 

menuntut agar kekuasaan dalam negeri di jalankan sesuai dengan:
5
 

a) Asas legalitas (legitimasi hukum); 

b) Di sahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi 

demokratis); 
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c) Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak 

bertentangan dengannya (legitimasi moral). 

1.4 Faktor-Faktor Penyimpangan Etika Politik 

Dalam penyimpangan etika politik dipengaruhi oleh perilaku 

manusia yang berlainan dalam memahami konsep etika dan politik itu 

sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya 

penyimpangan etika politik, yaitu:
6
 

a) Ketidakpahaman dan ketidakmampuan masyarakat 

memahami Pancasila sebagai konsep etika politik; 

b) Krisis moral yang terjadi dalam lingkungan masyarakat 

Indonesia; 

c) Longgarnya kepercayaan dan pemahaman individu terhadap 

agama yang dianutnya; 

d) Tidak adanya pengawasan serta hukum yang tegas. 

1.5 Moral dan Moralitas 

Dalam KBBI (2003), moral diartikan sebagai doktrin yang 

diterima secara umum tentang baik/buruk dalam kaitannya dengan 

akhlak dan budi pekerti; keadaan mental dimana seseorang tetap 

antusias, berani untuk disiplin, dan lain sebagainya. 
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Suseno (1993), berpendapat bahwa moral selalu mengacu pada 

baik dan buruknya “manusia sebagai manusia”. Baik buruk di sini tidak 

merujuk profesi/pekerjaan manusia itu sendiri, tetapi sebagai manusia.
7
 

Rachel (2004:40), mendefinisikan moralitas sebagai upaya 

untuk membimbing tindakan secara wajar, yaitu upaya untuk 

melakukan apa yang paling baik secara akal sehat, dengan 

pertimbangan yang sama untuk kepentingan semua individu yang 

terpengaruh oleh tindakan tersebut.
8
 

Secara umum, ada dua jenis moralitas: moralitas intrinsik dan 

ekstrinsik. Moralitas intrinsik melihat sebuah tindakan menurut 

hakikatnya terlepas dari bentuk hukum positif. Sebaliknya, moralitas 

ekstrinsik, melihat sebuah tindakan sebagai suatu hal yang 

diperintahkan atau dilarang oleh seseorang yang memiliki kuasa atau 

oleh hukum positif, baik dari manusia maupun Tuhan.
9
 

Dalam kehidupan sosial tentu terdapat nilai-nilai yang tercipta 

atas interaksi sesama manusia, yang menghasilkan sesuatu yang baik 

atau buruk untuk dilakukan dalam menjalani kegiatan sosial, yang 

dinamakan dengan nilai-nilai moral. Nilai-nilai tersebut diantaranya: 

religius; jujur; toleransi; disiplin; kerja keras; kreatif; demokratis; 

mandiri; semangat kebangsaan; cinta tanah air; menghargai prestasi; 

cinta damai; peduli sosial; peduli lingkungan; dan tanggung jawab. 
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1.6 Utilitarianisme 

Menurut John Stuart Mill, utilitarianisme adalah aliran yang 

menerima utilitas atau prinsip kebahagiaan terbesar sebagai landasan 

moral, berpendapat bahwa perilaku yang benar selaras dengan apakah 

perilaku tersebut meningkatkan kebahagiaan, dan salah jika perilaku 

tersebut menghasilkan ketidakbahagiaan.
10

 

Menurut A. Mangunhardjana (1997), utilitarianisme merupakan 

suatu hal yang berpegangan pada kebenaran adalah yang 

menguntungkan, berfaedah, dan berguna. Sebaliknya, jika berpegangan 

pada yang jahat atau burukadalah yang merugikan, tak berfaedah, dan 

tak berguna.
11

 

Sementara itu, utilitarianism atau dalam bahasa latin disebut 

dengan “utilis” yang artinya “bermanfaat” atau “kegunaan”. Pandangan 

yang populer dari aliran ini adalah baik atau buruknya sebuah perbuatan 

tergantung dari banyaknya manfaat yang dihasilkan dan dirasakan oleh 

banyak orang. Misalnya memberi, jika memberi itu dengan tujuan 

untuk menghina atau mempermalukan seseorang, maka perbuatan 

tersebut dinilai tidak etis. Maka dari itu utilitarianism mempunyai 

karakteristik yang dapat diterima dan dijelaskan secara ilmiah. Karena 

itu adalah sebuah komitmen yang kritis dan bersifat komprehensif serta 

menyeluruh. Hal itu erat kaitannya dengan peran utilitarianisme dalam 
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sistem etika yang bersifat normatif. Artinya ia tidak mencerna secara 

mentah-mentah norma-norma yang berseberangan dari nilai-nilai 

kemanusiaan. Sebaliknya, utilitarianisme akan membutuhkan alasan 

secara rinci mengenai penerapan norma-norma tersebut atau 

mempertanyakan alasan dilarangnya sebuah perbuatan. Misalnya, 

melakukan hubungan suami-istri di luar nikah antara pria dan wanita 

yang tidak sah secara hukum negara atau pun hukum agama. Dari segi 

nilai-nilai utilitarianisme maupun nilai-nilai agama, keduanya 

menentang hubungan suami-istri di luar nikah, karena alasan tertentu. 

Dalam hal ini sama dengan ajaran Islam, yang melarang keras 

hubungan suami-istri untuk pasangan yang belum menikah.
12

 

Ada dua jenis utilitarianisme yang saat ini berkembang, yakni 

“act utilitarianism” dan “rule utilitarianism”. Act utilitarianism atau 

lebih sering disebut utilitarianisme yang bersifat tindakan, adalah jenis 

utilitarianisme yang membebaskan seseorang untuk bertidak, selama 

tindakan itu membawa lebih banyak manfaat dibandingkan keburukan. 

Sementara itu, rule utilitarianism atau lebih dikenal dengan 

utilitarianisme yang bersifat aturan, mengatakan bahwa seseorang 

bertindak harus berlandaskan norma-norma yang lebih banyak 

mengahasilkan manfaat dibanding keburukan.
13
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1.7 Etika Kebajikan 

Etika kebajikan berasal dari filsuf Yunani Aristoteles (384-322). 

Dalam buku The Nicomachean Ethics, Aristoteles mengklaim bahwa 

makna hidup manusia adalah kebahagiaan (eudaimonia). Kebahagiaan 

dalam hal ini bukan artian hedonistik (kesenangan) melainkan suatu 

aktivitas jiwa yang telah merasa bahagia karena mancapai tujuan hidup 

yang mulia dengan hidup sesuai tujuan; melakukan tindakan secara 

bebas. Oleh karena itu, etika keutamaan atau kebajikan memfokuskan 

moralitas pada karakter moral pembuat kebijakan. Kepribadian moral 

dapat dibentuk melalui pendidikan moral.
14

 Dalam buku X dari 

Nicomachean Ethics, Aristoteles mengklaim bahwa kegiatan belajar 

adalah sesuatu yang membahagiakan. Yang dimaksud “belajar” oleh 

Aristoteles bukan berarti serangkaian kegiatan membaca, menghafal, 

atau pun melakukan ujian. Kegiatan “belajar” yang dimaksud 

Aristoteles ialah suatu renungan rasional yang dalam kegiatan tersebut 

manusia mengalami penjelasan kedalaman, pencerahan, dan aneka 

macam gambaran kesempurnaan yang berkaitan dengan pikiran 

manusia yang sulit dirumuskan.
15

 

Namun terdapat kelemahan dari etika kebajikan, yaitu nilai-nilai 

kebajikan seperti halnya integritas, kejujuran, kehormatan, konsistensi 
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terhadap prinsip serta tidak mengorbankan nilai-nilai dasar, dalam 

praktiknya sering sulit direalisasikan.
16

 

2. Kepemimpinan 

2.1 Pengertian Kepemimpinan 

Menurut Aspizain Chaniago (2017), Kepemimpinan adalah 

proses mempengaruhi individu atau sekelompok orang dengan berbagai 

macam cara untuk mencapai sebuah tujuan bersama.
17

 

Menurut John Piffner, kepemimpinan adalah seni dalam 

mengoordinasikan serta mengarahkan individu atau kelompok untuk 

mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. 

Sedangkan menururt Fiedler (1967), kepemimpinan adalah pola 

hubungan antara orang-orang yang menggunakan wewenang dan 

pengaruhnya kepada sekelompok orang agar bekerjasama untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

2.2 Macam-Macam Teori Kepemimpinan 

Ada berbagai macam teori kepemimpinan yang penulis kutip 

dalam situs Gramedia.com, yang sering digunakan oleh seorang 

pemimpin untuk dijadikan sebuah acuan atas gaya dan konsep dalam 

memimpin, diantaranya: 
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a. Teori Orang Hebat (Great Man Theory) 

Pemimpin yang hebat menurut teori ini ialah 

seseorang yang sudah ditakdirkan memiliki kemampuan 

untuk menjadi seorang pemimpin. 

Tetapi teori ini mendapat bantahan, dikaitkan dengan 

kasus Adolf Hitler yang jadi seorang pemimpin berkat 

cobaan yang dilaluinya. Mengingat Hitler tidak memiliki 

sikap kepemimpinan yang baik sejak ia kecil, ia bisa 

mempunyai sikap seorang pemimpin dari pengalaman 

hidupnya. 

b. Teori Sifat (Trait Theory) 

Teori sifat ialah seorang pemimpin yang mempunyai 

sifat tertentu yang tidak semua orang miliki, terutama meraka 

yang bukan seorang pemimpin. Pemimpin menurut teori ini 

tidak tercipta berdasarkan genetik dan tidak dilatih atau 

dibentuk oleh orang lain. Menurut Jenkins, terdapat sifat 

khusus yang menjadi ciri khas seorang pemimpin. 

c. Teori Situasional (Situational Theories) 

Pemimpin memiliki metode dan gaya yang berbeda-

beda dalam memimpin, hal tersebut terbentuk berdasarkan 

latar belakang dan apa yang dapat membentuk seorang 

pemimpin tersebut, entah itu ekternal maupun internal pun 

berbeda. Gaya pemimpin yang benar ialah berdasarkan 



adaptasi terhadap lingkungannya. Dengan begitu pemimpin 

dapat memiliki karakter atau ciri khas dalam memimpin. 

d. Teori Gaya dan Perilaku (Style and Behavior Theory) 

Dalam konsep teori ini, seorang pemimpin dapat 

berhasil dalam sebuah lingkungan kerjanya berdasarkan 

kebijakan atau keputusan yang diciptakan pemimpin tersebut. 

Semisal, seorang pemimpin yang sering memberikan 

motivasi terhadap anggota atau bawahannya, serta 

memberikan contoh yang baik secara konsisten dan terukur 

maka anggotanya akan secara otomatis memiliki sikap patuh 

dan loyal terhadap pemimpinya. 

e. Teori Kontingensi (Contingency Theory) 

Dalam konsep teori ini, seorang pemimpin dapat 

memimpin sebuah organisasi atau lembaga dengan baik jika 

dalam kondisi dan situasi yang tepat. Karena dalam keadaan 

kondisi dan situasi yang tidak tepat dapat mempengaruhi 

kredibilitas dalam kinerja pemimpin tersebut. 

f. Teori Pelayan (Servant Theory) 

Dalam konsep teori ini, pemimpin di tuntut untuk 

lebih memperhatikan pribadi anggotanya. Serta membantu 

anggotanya untuk dapat berkembang dengan baik. Yang pada 

intinya kontribusi seorang pemimpin dalam teori ini dinilai 

cukup besar untuk kesejahteraan para anggotanya. 

 



g. Teori Transaksional (Transactional) 

Dalam konsep teori ini, menggambarkan simbiosis 

mutualisme antara pemimpin dengan anggotanya. Pemberian 

upah berupa uang atau penghargaan dan yang lainnya 

merupakan sebuah bentuk apresiasi pemimpin terhadap 

kinerja anggotanya yang dinilai memuaskan, dan dari sisi 

anggotanya pun merasa dihargai atas kerja keras yang 

dilakukannya. Hal-hal tersebut telah di bicarakan atau di 

sepakati sebelumnya, antara pemimpin dan anggotanya. 

h. Teori Transformasional (Transformation Theory) 

Dalam konsep kepemimpinan ini, menggambarkan 

usaha pemimpin dalam memotivasi anggota atau bawahannya 

untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka, agar 

tercapainya tujuan bersama tanpa adanya tekanan atau 

paksaan dari pemimpin tersebut. Gaya kepemimpinan teori 

ini selalu mengefektifkan serta seefisien mungkin dalam 

mengemban amanat yang menjadi tanggung jawabnya dalam 

mengelola sebuah organisasi atau pun lembaga. 

2.3 Fungsi dan Tujuan Kepemimpinan 

a. Fungsi Kepemimpinan 

Menurut Hamdani Nawawi dalam bukunya yang berjudul 

Kepemimpinan Yang Efektif menjelaskan beberapa macam fungsi 

kepemimpinan, diantaranya: 



 

1) Fungsi Instruktif 

Fungsi instruktif ini menempatkan seorang 

pemimpin sebagai pengambil keputusan serta pemberi 

tugas kepada bawahannya. Sementara, para bawahannya 

bertugas mengerjakan semua instruksi yang diberikan oleh 

pemimpinnya.  

2) Fungsi Konsultatif 

Fungsi ini memberikan kesempatan bagi para 

bawahan untuk dapat berkosultasi dengan pemimpin 

dalam mendapatkan jalan terbaik untuk mencapai tujuan 

bersama. 

3) Fungsi Partisipasi 

Pemimpin mampu membangun partisipasi para 

bawahannya sehingga mereka ikut berpartisipasi dan 

berinisiatif dalam suatu pekerjaan. Jadi para bawahan 

tidak hanya menjalankan perintah dari pemimpin saja, 

tetapi juga berimprovisasi. 

4) Fungsi Delegasi 

Dalam hal ini, pemimpin dinilai bisa untuk 

memberikan sebagian wewenangnya kepada seseorang 



yang dinilai cocok dan sesuai dengan kepentingan serta 

tugas yang akan diberikan. 

5) Fungsi Pengendalian 

Pemimpin mampu mengorganisir seluruh kegiatan 

anggotanya agar efektif dalam menjalankan tugas dan 

tetap sesuai jalur untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam 

hal ini membutuhkan sosok pemimpin yang tegas serta 

teliti dalam mengamati anggotanya. 

b. Tujuan Kepemimpinan 

Adapun tujuan dari sebuah kepemimpinan sebagai berikut: 

1) Mencapai Tujuan 

Pentingnya sebuah kepemimpinan dalam sebuah 

organisasi/kelompok agar tujuan yang di proyeksikan 

dapat tercapai. Tanpa adanya sosok pemimpin, akan sulit 

untuk mencapai tujuan karena tidak ada yang dapat 

dijadika pegangan. 

2) Memotivasi Orang Lain 

Tujuan lain dari kepemimpina ialah dapat 

memotovasi orang terdekatnya supaya terpacu untuk 

melakukan sesuatu hal dengan baik dan dapat 

memaksimalkan kemampuan. 



3. Gaya Kepemimpinan 

3.1 Pengertian Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan merupakan sebuah cara, kemampuan, serta 

pola tertentu tertentu yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam 

berperilaku, berinteraksi, dan berkomunikasi untuk mempengaruhi, 

mengarahkan, mendorong, dan mengendalikan bawahan atau 

anggotanya agar dapat melakukan sebuah pekerjaan untuk mencapai 

sebuah tujuan atau kepentingan. 

Menurut Aspizain Chaniago (2017), Gaya kepemimpinan adalah 

pemimpin yang menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan segenap 

filsafat, keterampilan dan sikapnya. Gaya tersebut bisa berbeda-beda 

atas dasar motivasi, kuasa ataupun orientasi terhadap tugas atau orang 

tertentu.
18

 

Gaya kepemimpinan memperlihatkan secara langsung atau pun 

tidak langsung, perihal keyakinan seorang pemipin terhadap 

kemampuan anggota atau bawahannya. Yang artinya, gaya 

kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai sebuah hasil 

gabungan dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering 

digunakan oleh seorang pemimpin ketika mencoba untuk 

mempengaruhi kinerja bawahannya. 
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Lentera Ilmu Cendekia, 2017), Hal. 43. 



Menurut Supardo (2006), gaya kepemimpinan adalah sebuah 

cara serta proses kompleks dimana seseorang mempengaruhi yang 

lainnya untuk mencapai sebuah tujuan, tugas atau suatu target dan 

mengarahkan organisasi dengan cara yang lebih cerdas. 

3.2 Indikator Gaya Kepemimpinan 

Seorang pemimpin dapat dinilai dari beberapa indikator sebagai 

tolak ukur. Menurut Kartono (2008), ada enam indikator dalam menilai 

seorang pemimpin, diantaranya: 

a. Kemampuan Mengambil Keputusan 

b. Kemampuan Memotivasi 

c. Kemampuan Komunikasi 

d. Kemampuan Mengendalikan Bawahan 

e. Kemampuan Mengendalika Emosi 

f. Tanggung Jawab 

 

 

 

 

 



3.3 Macam-Macam Gaya Kepemimpinan 

Dari berbagai sumber literatur diperoleh banyak macam gaya 

kepemimpinan, ada tujuh gaya kepemimpinan menurut Sutikno (2014), 

yaitu: 

a. Gaya Kepemimpinan Otokratis 

Otokratis adalah gaya kepemimpinan dimana seorang 

pemimpin memiliki kendali penuh dalam menentukan 

kebijakan, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan 

mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan organisasi, 

tanpa melibatkan partisipasi bawahan atau anggotanya. 

b. Gaya Kepemimpinan Laissez Faire 

Laissez Faire adalah gaya kepemimpinan yang 

berfokus pada inisiatif pendelegasian kepada anggotanya. 

Pemimpin dengan gaya seperti ini cenderung memberikan 

wewenang pada bawahannya untuk mengambil keputusan 

sendiri. Dalam hal ini pemimpin cenderung berperan sebagai 

pengawas, tetapi tetap terlibat dalam proses diskusi. 

c. Gaya Kepemimpinan Paternalistik 

Paternalistik merupakan gaya kepemimpinan yang 

menggabungkan integritas moral dan sikap kebapakan, dalam 



arti bersifat melindungi, mengayomi, dan menolong anggota 

yang dipimpinnya. 

d. Gaya Kepemimpinan Kharismatik 

Seorang pemimpin yang berkharisma memiliki 

karakteristi khusus yaitu daya tarik, sehingga dikagumi oleh 

banyak pengikut, meskipun para pengikut atau anggotanya 

tidak dapat menjelaskan secara jelas mengapa pemimpin 

tersebut di kagumi.  

e. Gaya Kepemimpinan Militeristik 

Pemimpin yang bertipe militeristik dalam 

menggerakan bawahannya lebih sering menggunakan sistem 

pemerintah, senang bergantung pada pangkat dan jabatannya. 

Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku terhadap 

bawahannya, serta sukar menerima kritikan dari bawahannya. 

f. Gaya Kepemimpinan Pseudo-Demokratis 

Tipe pemimpin pseudo-demokratis ditandai dengan 

menunjukkan sifat seolah-olah demokratis dalam 

kepemimpinannya, padahal sebenarnya dia cenderung 

bersifat otokratis. Dalam prakteknya ia bisa memberikan hak 

dan kuasa kepada bawahannya untuk memutuskan sesuatu, 

tetapi kenyataannya dia perhitungkan agar pendapatnyalah 

yang nanti lebih disetujui. 



g. Gaya Kepemimpinan Demokratis 

Tipe kepemimpinan seperti ini merupakan pemimpin 

yang demokratis, dimana pemimpin selalu dapat menerima 

serta menghargai saran, pendapat, dan nasihat dari anggota 

atau bawahannya, dalam forum musyawarah untuk mencapai 

mufakat. Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan 

yang aktif, dinamis, dan terarah serta memiliki tanggung 

jawab yang tinggi. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman atau alat ukur dalam 

pambahasan penelitian di skripsi ini. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Teori Penelitian Isi Penelitian 

1. Ahmad Nur 

Najmawan (2018), 

UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta.  

Gaya Kepemimpinan 

Aktor Politik (Studi 

Terhadap 

Kepemimpinan 

Anies Baswedan 

Dalam Kebijakan 

Penataan Kawasan 

Tanah Abang Tahun 

2018) 

Teori Kebijakan 

Publik, Teori Elit, 

Teori 

Kepemimpinan. 

Berdasarkan hasil 

penelitian, Anies 

Baswedan dalam 

kebijakan penataan 

kawasan Tanah 

Abang menerapkan 

gaya kepemimpinan 

Laissez Faire yang 

berlebihan terhadap 

memberikan delegasi 

wewenang, gaya 

berbicara retorik, 

kurangnya 



komunikasi, tidak 

kompeten, dan 

melanggar hukum. 

Dampak dari 

kebijakan penataan 

kawasan Tanah 

Abang menurunnya 

omset secara drastis 

yang di alami sopir 

mikrolet dan para 

pedagang kios blok 

G. Makan dari itu 

banyak pihak yang 

dirugikan termasuk 

Polda Metri Jaya, 

karena tidak 

dilibatkan dalam 

proses diskusi 

sebelum kebijakan 

tersebut keluar. 

Penataan kawasan 

Tanah Abang dinilai 

belum efektif, justru 

menimbulkan 

problematika baru. 

2. Aisya Amini 

Tanjung (2019), UIN 

Raden Intan 

Lampung 

Kepemimpinan 

Camat Dalam 

Perspektif Etika 

Politik Ibnu 

Taimiyah 

Teori 

Kepemimpinan, 

Teori Etika 

Politik Islam, 

Pemikiran Etika 

Politk Ibnu 

Taimiyah 

Etika politik 

dibawah 

kepemimpinan 

camat Natar telah 

sesuai dengan 

pemikiran Etika 

Politik Ibnu 

Taimiyah, camat 

diangkat sesuai 

dengan landasan 

pada pasal 224 UU 

No. 23 Tahun 2014. 

Camat saat ini 

dianggap yang 

paling sesuai dan 

tepat karena telah 



memenuhi 

persyaratan dan 

dalam 

kepemimpinannya ia 

dianggap dapat 

menjadi pemimpin 

yang mengutamakan 

kepentingan 

masyarakat. Camat 

Natar telah 

mencerminkan 

pemimpin yang 

amanah dan adil. 

3. Romdhon Prihatin 

(2014), UIN Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta. 

Konsep Etika Politik 

Dalam Pemikiran 

Franz Magnis 

Suseno. 

Etika Politik. Franz Magnis 

Suseno 

berpandangan bahwa 

pemimpin 

menggunakan 

kekuasaan untuk 

menegakkan 

keadilan atau untuk 

menciptakan 

ketentraman, 

perdamaian dan 

kesejahteraan 

masyarakat. 

Pemimpin dalam 

upaya 

mempertahankan 

kekuasaan dan 

berpolitik itu harus 

berpedoman 

terhadap nilai-nilai 

moralitas berpolitik. 

Kekuasaan 

seharusnya 

digunakan sebagai 

wadah untuk 

menciptakan 

ketentraman, 

kesejahteraan dan 

keadilan kepada 

seluruh warga 

masyarakat. 

 



C. Kerangka Pemikiran 

Agar dalam penulisan penelitian ini sesuai dengan pembahasan yang 

akan di teliti, maka penulis membuat kerangka berfikir dengan pembahasan 

bagaimana etika politik dan gaya kepemimpinan Ketua Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024. Dari kerangka pemikiran yang 

dibuat, dimana peneliti akan menjelaskan etika politik dan gaya kepemimpinan 

Ketua DPR RI periode 2019-2024. Dengan membahas etika politik dan gaya 

kepemimpinan Ketua DPR RI dari segi perilaku, moral, kinerja, dan bagai 

mana cara beliau memimpin lembaga legislatif, mengingat bahwa 

kepemimpinan seorang Ketua DPR RI menjadi sorotan setelah beberapa tahun 

lalu seorang oknum Ketua DPR RI melakukan tindak pindana korupsi yang 

sangat besar sehingga menyita perhatian masyarakat Indonesia. Dengan 

menggunakan etika politik dan gaya kepemimpinan sebagai landasan teori 

yang akan digunakan. 

Dari peristiwa tersebut penulis akan meneliti etika politik dan gaya 

kepemimpinan Ketua DPR RI periode 2019-2024. 

Bagan II.1 

Kerangka Pemikiran 
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