
Pak Adji

Kepemimpinan Dalam Organisasi

ADJI SURADJI MUHAMMAD
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali HAji



Pak Adji

Sub Pokok Bahasan

• Pengertian kepemimpinan.
• Teori munculnya atau lahirnya pemimpin/ kepemimpinan
• Teori-teori kepemimpinan
• Tipologi kepemimpinan
• Pemimpin versus manajer.
• Peran pemimpin
• Pemimpin yang efektif
• Faktor-faktor  yang mempengaruhi fungsi kepemimpinan
• Isu-isu kontemporer dalam kepemimpinan
• Implikasi manajerial dalam kepemimpinan
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Pengantar

• Manusia adalah makluk sosial

• Setiap individu memiliki kebutuhan, orientasi yg 
berbeda sehingga menimbulkan ancaman bagi individu 
yang lain

• Diperlukan pemimpin yang diharapkan mampu 
mengelola dirinya sendiri, kelompok dan lingkungan.

• Pemimpin harus mempu menciptakan kondisi yg 
harmonis.
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Hakekat Pemimpin
• QS. AL Baqarah; 30 

– Dan [sebutkan, wahai Muhammad], ketika Tuhanmu berkata kepada para 
malaikat, "Sesungguhnya, Aku akan menjadikan bumi sebagai otoritas yang 
berurutan." Mereka berkata, "Apakah Engkau akan menempatkan orang yang 
menyebabkan korupsi di dalamnya dan menumpahkan darah, sementara kami 
menyatakan pujianMu dan menguduskanMu?" Allah berfirman, "Sungguh, aku
tahu apa yang tidak kamu ketahui."

• QS. AL Baqarah; 31-32
– 31. Dan Dia mengajarkan nama-nama Adam - semuanya. Kemudian Dia

menunjukkan mereka kepada para malaikat dan berkata, "Informasikan kepada
saya tentang nama-nama ini, jika Anda jujur." 

– 32. Mereka berkata, "Yang Mulia adalah Engkau; kami tidak memiliki
pengetahuan kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya, 
Engkaulah yang Maha Mengetahui, Yang Bijaksana."
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Pengetian kepemimpinan.

1) George R. Terry (Sutarto, 1998 : 17). Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam 
diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar 
dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2) Ordwad Tear (1929). Kepemimpinan sebagai perpaduan perangai yang memungkinkan 
seseorang mampu mendorong pihak lain menyelesaikan tugasnya.

3) Rauch & Behling (1984). Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktifitas-aktifitas 
sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan.

4) Katz & Kahn (1978). Kepemimpinan adalah peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit 
pada, dan berada diatas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan-pengarahan rutin 
organisasi.

5) Hemhill & Coon (1995)
Kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktifitas-aktifitas 
suatu kelompok kesuatu tujuan yang ingin dicapai bersama (shared goal).



Pak Adji

Teori lahirnya pemimpin/ kepemimpinan

1. Teori Keturunan/General (Heriditary Theory)

2. Teori Kejiwaan/Sosial (Psychological Theory)

3. Teori Lingkungan (Ecological Theory)
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Add. Teori Keturunan

Inti daripada teori ini, ialah :

1) Leaders are born not made.

2) Seorang pemimpin menjadi pemimpin karena bakat –
bakat yang dimiliki sejak dalam kandungan.

3) Seorang pemimpin lahir karena memamng 
ditakdirkan. Dalam situasi apapun tetap muncul 
menjadi pemimpin karena bakat-bakatnya.
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Add. Teori Kejiwaan/Sosial

Inti dari Teori Kejiwaan.

1) Leaders are made and not born.

2) Merupakan kebalikan atau lawan dari teori keturunan.

3) Setiap orang bias menjadi pemimpin melalui proses 
pendidikan dan pengalaman yang cukup.
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Add. Teori Ekologis
Inti dari  Teori Ekologis;
1) Timbul sebagai reaksi terhadap teori genetis dan teori 

social.
2) Seseorang hanya akan berhasil menjadi seorang 

pemimpin, apabila pada waktu ahir telah memiliki bakat, 
dan bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui 
proses pendidikan yang teratur dan pengalaman.

3) Teori ini memanfaatkan segi-segi positif teori genetis dan 
teori social.

4) Teori yang mendekati kebenaran.
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Teori-teori kepemimpinan

Machiavelli. Ia terkenal tentang nasehatnya mengenai 
kebijaksanaan yang harus dimiliki oleh seorang Perdana 
Menteri, yaitu antara lain harus mempunyai keahlian 
dalam:
a) Upacara – upacara ritual, kebaktian keagamaan
b) Membuat Peraturan dan perundang – undangan
c) Pemindahan dan pengangkutan
d) Pemberian honorium/pembayaran dan kepangkatan
e) Upacara – upacara dan adat kebiasaan.
f) Pemindahan pegawai untuk menhindarkan kegagalan
g) Bertani dan pekerjaan lainnya.
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Lanjutan. . . .

Empu Prapanca (Negara Kertagama), menyebut 15 sifat yang baik 
yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu:
1) Wijana, sikap bijaksana

2) Mantri wira, sebagai pembela negara sejati

3) Wicaksaning naya, bijaksana dalam arti melihat masa lalu, 
kemampuan analisa, mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

4) Matanggwan, mendapat kepercayaan yang tinggi dari yang 
dipimpinnya.

5) Satya bakti haprabu, setia dan bakati kepada atasan (loyalitas).

6) Wakjana, pandai berpidato dan berdiplomasi.

7) Sajjawopasama, tidak sombong, rendah hati, manusiawi.
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Lanjutan. . . .

Empu Prapanca (Negara Kertagama), menyebut 15 sifat yang 
baik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu:
8) Dhirrottsaha, bersifat rajin sungguh- sungguh kreatif dan penuh 

inisiatif.
9) Tan-lalana, bersifat gembira, periang.
10) Disyacitra, Jujur terbuka.
11) Tancatrisan, tidak egoistis.
12) Masihi Samastha Bhuwana, bersifat penyayang, cinta alam.
13) Ginong Pratidina, tekun menegakkan kebenaran.
14) Sumantri, sebagai abdi negara yang baik.
15) Ansyaken musuh, mampuh memusnakan setiap lawan.
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Lanjutan. . . .
Hasta Bhrata (8 pedoman pilihan) yang terdapat dalam kitab Ramayana berisi sifat - sifat 
positif sebagai pedoman bagi setiap pemimpin adalah :
1. Sifat matahari (surya) Yaitu:

➢ Menerangi dunia dan memberi kehidupan pada semua mahluk.
➢ Menjadi penerang selurah rakyat.
➢ Jujur dan rajin bekerja sehingga negara aman dan sentosa.

2. Sifat bulan (candra) yaitu:
➢ Memberi penerangan terhadap rakyat yang sedang dalam kegelapan (kesulitan)
➢ Menerangkan perasaan dan melindungi rakyat sehingga terasa tentram untuk menjalankan 

tugas masing- masing.

3. Sifat Bintang (kartika) yaitu:
➢ Menjadi pusat pandangan sumber susila dan budaya, dan menjadi suri tauladan

4. Sifat Awan yaitu :
➢ Dapat menciptakan kewibawaan
➢ Tindakan mendorong agar rakyat tetap taat.
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Lanjutan. . . .

5. Sifat Bumi yaitu:
➢ Ucapanya sederhana.
➢ Teguh, dan kokoh pendiriannya.

6. Sifat Samudera,yaitu:
➢ Mempunyai  pandangan yang luas
➢ Membuat  rakyat seia sekata.

7. Sifat Api (Agni) yaitu:
➢ Menghukum siapa saja yang bersalah tanpa pandang bulu.

8. Sifat Angin (Bayu) yaitu :
➢ Terbuka  dan tidak ragu – ragu terhadap semua masalah
➢ Bersikap adil terhadap siapa pun.
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Teori Kepemimpinan Berdasarkan Tingkah 
Laku

1. Tipe Otoriter. Tipe ini mempunyai sifat-sifat:

➢ Semua kebijaksanaan ditentukan oleh pemimpin

➢ Organisasi dianggap milik pribadi pemimpin

➢ Segala tugas dan pelaksanaannya ditentukan oleh 
pemimpin.

➢ Kurang ada partisipasi dari bawahan .

➢ Tidak menerima kritik, saran dan pendapat bawahan .
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Lanjutan. . . 

2. Tipe Demokratis
➢ Semua kebijaksanaan dan keputusan dilakukan sebagai hasil 

diskusi dan musyawarah .
➢ Kebijaksanaan yang akan dating ditentukan melalui 

musyawarah dan diskusi.
➢ Anggota kelompok, bebas bekerjasama dengan anggota yang 

lain, dan berbagai tugas diserahkan kepada kelompok .
➢ Kritik dan pujian bersifat objektif dan berdasarkan fakta-fakta .
➢ Pemimpin ikut berpartisipasi dalam kegiatan sebagai anggota 

biasa .
➢ Mengutamakan kerjasama .
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Lanjutan. . . .

3. Tipe Semuanya
➢ Kebebasan diberikan sepenuhnya kepada kelompok atau perseorangan di 

dalam pengambilan kebijaksanaan maupun keputusan .
➢ Pemimpin tidak terlibat dalam musyawarah kerja .
➢ Kerjasama antara anggota tanpa campur tangan pemimpin .
➢ Tidak ada kritik, pujian atau usaha mengatur kegiatan pemimpin .

4. Tipe Militeristis
➢ Lebih sering mempergunakan perintah terhadap bawahan .
➢ Perintah terhadap bawahan sangat tergantung pada pangkat dan jabatan .
➢ Menyenangi hal-hal yang bersifat formal .
➢ Sukar menerima kritik .
➢ Menggemari berbagai upacara .
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Lanjutan. . . .

5. Tipe Paternalistik
➢ Bersikap melindungi bawahan .

➢ Bawahan dianggap manusia yang belum dewasa .

➢ Jarang ada kesempatan pada bawahan untuk mengambil inisiatif.

➢ Bersikap maha tahu .

6. Tipe Karismatis
➢ Mempunyai daya tarik yang besar, oleh karenanya mempunyai pengikut 

yang besar .

➢ Daya tarik yang besar tersebut kemungkinan disebabkan adanya kekuatan 
gaib (supernature) .
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Disamping teori yang telah dikemukakan diatas, ada teori 
lain yang Dikemukakan oleh W.J. Reddin dalam 
artikelnya yang berjudul “What Kind of Manager”.

Ada tiga pola dasar yang dapat dipakai untuk 
menentukan watak atau tipe seorang pemimpin. Ketiga 
pola dasar tersebut :

1. Berorientasi tugas (task orientation).

2. Berorientasi pada hubungan kerja (Relationship orientation).

3. Berorientasi pada hasil (effectiveness orientation).
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Berdasarkan sedikit banyaknya orientasi atau penekanan 
ketiga hal diatas pada diri seorang pemimpin akan 
dapat ditentukan delapan tipe pemimpin masing-
masing ialah:
1. Deserter
2. Bureaucrat
3. Missionary
4. Developer
5. Autocrat
6. Benevolent autocrat
7. Compromiser
8. Executive
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Tipologi kepemimpinan (Siagian,1997) 

A. Tipe Otokratis

– Menganggap organisasi sebagai milik pribadi.

– Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi.

– Menganggap bawahan sebagai alat semata-mata.

– Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat .

– Terlalu tergantung kepada kekuasaan formalnya.

– Dalam menggerakan bawahannya sering menggunakan 
pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan bersifat 
menghukum.
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Lanjutan. . .

B. Tipe Demokratis
– Tidak berfikiran bahwa pemimpin adalah manusia mulia yang harus 

dihormati dan sebagainya.
– Menyingkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan 

kepentingan dan tujuan pribadi bawahannya.
– Senang menerima saran dan kritik.
– Mengedepankan kerjasama atau teamwork.
– Memberikan kebebasan bawahannya untuk melakukan kesalahan dan 

kesempatan untuk bawahannya memperbaiki kesalahannya tersebut 
dengan kebijakan tertentu.

– Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses.
– Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai 

pemimpin.
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Lanjutan. . . .

C. Tipe Militeris
– Menggunakan perintah dalam menggerakan bawahannya.
– Senang menggunakan jabatan dan pangkat dalam memberikan perintah.
– Menuntut displin yang tinggi dan melebih-lebihkan formalitas.
– Sukar menerima kritikan.
– Menggemari upacara untuk berbagai keadaan.

D. Tipe Paternalistis
– Menganggap bawahannya tidak dewasa.
– Bersikap terlalu melindungi.
– Jarang memberi kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif 

dan mengembangkan kreasinya.
– Sering bersikap sok tahu yang berlebihan.
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Lanjutan. . .

E. Tipe Karismatik

– Tipe kepemimpinan ini tidak dapat dijelaskan secara nyata 
karena pemimpin yang disukai karena karismanya 
cenderung tidak memiliki patokan khusus dalam mencirikan 
apa yang disukai dari sifat kepemimpinan dengan tipe ini. 
Karisma seorang pemimpin biasanya tercipta secara alami 
dari sikap pribadi pemimpin tersebut.
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Pemimpin VS Manajer
(Warren Bennis)

Manager mengelola VS pemimpin menginovasi
Manager adalah tiruan VS pemimpin orisinal

Manager mempertahankan VS pemimpin mengembangkan
Manager berfokus pada sistem dan struktur VS pemimpin fokus kepada orang

Manager bergantung kepada pengawasan VS pemimpin membangkitkan kepercayaan
Manager melihat jangka pendek VS pemimpin melihat perspektif jangka panjang

Manager bertanya kapan dan bagaimana VS pemimpin bertanya apa dan mengapa
Manager melihat hasil pokok VS pemimpin menatap masa depan

Manager meniru VS pemimpin melahirkan
Manager menerima status quo VS pemimpin menantangnya

Manager adalah prajurit yang baik VS pemimpin adalah dirinya sendiri
Manager melakukan hal-hal dengan benar VS pemimpin melakukan hal-hal yang benar
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Peran Pemimpin (Covey dalam Rivai, 2004)

• Path Finding (pencarian alur) al peran uk menentukan 
visi dan misi yg pasti

• Aknisi,  al peran yg memastikan bahwa struktur, sistem 
dan proses operasional organisasi memberikan 
dukungan pada pencapaian visi dan misi

• Empowering, al peran menggerakkan semangat dalam 
diri orang orang dalam mengungkapkan bakat, 
kecerdikan dankreatifitas.
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Peran pemimpin (James A.F Stonen)

1. Pemimpin bekerja dengan orang lain. 

2. Pemimpin adalah tanggung jawab dan 
mempertanggungjawabkan (akuntabilitas). 

3. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan 
prioritas. Proses kepemimpinan dibatasi sumber, jadi 
pemimpin harus dapat menyusun tugas dengan 
mendahulukan prioritas. Dalam upaya pencapaian tujuan 
pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya 
kepada staf. Kemudian pemimpin harus dapat mengatur 
waktu secara efektif,dan menyelesaikan masalah secara 
efektif.
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Lanjutan. . . 

4. Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual.

5. Manajer adalah seorang mediator. Konflik selalu terjadi 
pada setiap tim dan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin 
harus dapat menjadi seorang mediator (penengah).

6. Pemimpin adalah politisi dan diplomat. Seorang pemimpin 
harus mampu mengajak dan melakukan kompromi. 
Sebagai seorang diplomat, seorang pemimpin harus dapat 
mewakili tim atau organisasinya.

7. Pemimpin membuat keputusan yang sulit. Seorang 
pemimpin harus dapat memecahkan masalah.
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Pemimpin yang efektif (7)
1. Dapat menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain

1. harus menguasai bidang kerjanya (tanpa kecuali)
2. bersikap ulet
3. diimbangi dengan keluwesan

2. Melalui orang lain
a. mampu berorganisasi
b. mampu berkomunikasi
c. bersikap manusiawi

3. Dalam kerangka tanggungjawab
a. melakukan tanggungjawab secara proporsional
b. dapat dipercaya
c. berjiwa stabil

4. Disertai dengan kepribadian
a. dapat memelihara dan mengembangkan entusiasme
b. bersikap tanggap
c. dan tenang
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5. Dan pengendalian ke dalam
a. bersikap obyektif
b. mampu mengkoreksi diri
c. merasa dapat diganti

6. Dengan keseimbangan dalam pertimbangan
a. keseimbangan antara keuletan dan pengertian
b. keseimbangan antara pengetahuan dan tindakan
c. kesimbangan antara kemajuan dan etika

7. Dan kelebihan dalam wawasan
a. dalam membawakan produktivitas kerja pegawai
b. dalam menjangkau gambaran masa depan
c. Ketangguhan dalam menghadapi tantangan berat

Pemimpin yang efektif (7)
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Faktor yg mempengaruhi kepemimpinan

• Kecerdasan

• Kematangan dan keluasan sosial

• Memiliki motivasi dan dorongan prestasi

• Menjalin hubungan manusiawi, pemimpin harus 
mampu mengenali dan menghargai para anggotanya
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Isu-isu kontemporer dalam kepemimpinan

1. Isu Gender
Pemimpin perempuan boleh tidak?

2. Isu Kepemimpinan Tim
Kerja Tim itu lebih efektif, maka pemimpin Tim menjadi penting

3. Isu Pemberdayaan karyawan
Memperlakukan karyawan menjadi lebih handal dan inovatif

4. Isu Kepengikutan

5. Isu Budaya Nasional

6. Isu Moral/Etika
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Implikasi manajerial dalam kepemimpinan

Dalam manajemen terdapat 2 implikasi yaitu : 

1. Implikasi prosedural meliputi tata cara analisis, pilihan 
representasi, perencanaan kerja dan formulasi 
kebijakan 

2. Implikasi kebijakan meliputi sifat substantif, perkiraan 
ke depan dan perumusan tindakan. 


