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The minds are like parachutes, 
They function when they open 



 

DESKRIPSI SINGKAT 

Mata pendidikan dan pelatihan ini membahas 

pengertian tentang kepemimpinan yang efektif, gaya 

kepemimpinan serta pengertian EQ (Emotional 

Quotient) atau kecerdasan emosional yang 

mempengaruhi kepemimpinan. 



HASIL BELAJAR 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat 

mampu memahami, menjelaskan penerapan prinsip-

prinsip kepemimpinan dalam organisasi secara efektif 

dan efisien dengan memberdayakan kecerdasan emosi 

dan Spiritual Intelligence (SI) yang ada pada dirinya 



      INDIKATOR HASIL BELAJAR  

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu : 

 

1. Memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar 

kepemimpinan yang efektif 

2. Memahami dan menjelaskan gaya kepemimpinan dirinya 

dan menerapkan secara efektif dalam organisasi 

3. Mampu memahami dan menjelaskan pengertian, manfaat 

dan teknik meningkatkan kecerdasan emosional (EQ) dan 

Spiritual Intelligence (SI) 

4. Memahami  dan menjelaskan gaya kepemimpinan yang 

efektif dan efisien 

 

 

 



POKOK BAHASAN 

•Gaya Kepemimpinan 

• Penerapan dan Pengembangan 
   Kepemimpinan yang Efektif 

KDO 

•Prinsip Dasar Kepemimpinan yang 
  Efektif 

• Kecerdasan Emosional  



KEPEMIMPINAN 
DALAM  

ORGANISASI 

Pengertian 
Pemimpin  

Peranan  
Pemimpin 

Pendekatan  
perilaku 

Pendekatan  
Teori Sifat 

Pendekatan  
situasional 

Teknik me + 
KE 

Ciri pemimpin 
Yang cerdas 

Pengertian 
Dan kegunaan KE 

Kecerdasan 
emosi 

 
 

Kepemimpinan 
yang efektif 

 
 

Spiritual  
Intelligence 

Pengertian  
Kepemimpinan 

visioner 



• Sebuah Renungan 

 
“ Pada hari ini, Kami tutup mulut 

mereka,dan berkatalah kepada Kami 

tangan mereka ,dan memberikan 

kesaksianlah kaki mereka , terhadap apa 

yang dahulu mereka lakukan”  

   (QS Yaasiin 65) 

 



•Sebelum Anda mampu 
memimpin orang lain, Anda 
harus mampu memimpin 
diri Anda sendiri 



Mengapa kita harus memahami teori 

kepemimpinan ?? 



 
Siap 

Pak..! 

……

…… 



 

???? 



 
Ada gosip apa ya 

hari ini ? 

Boss 





PENDAHULUAN 

Kepemimpinan Leadership  

Hubungan yang erat 

Seorang  Kelompok manusia 

Kepentingan yang sama 

Tingkah laku 

Yang tertuju 

TL yang 

terbimbing 



Sebuah renungan….. 

•BAHASA ANGSA 



Pemimpin  

Mempengaruhi tingkah laku 

Pengikut-pengikutnya 



Stephen Copey 

(Manajemen) 

• Pemimpin yang berhasil di abad 21 adalah 

yang mempunyai visi, keberanian serta 

kerendahan hati untuk terus menerus 

belajar dan mengasah kecakapan dan 

emosinya 



5 PRINCIPLES OF  
THE LEARNING ORGANIZATION 

• Everyone is a learner 

• People learn from each other 

• Learning enables change 

• Learning is continuous 

• Learning is an investment, not an expense 

 
» Daniel Tobin, Re-Educating the Corporation (1993) 



pengetahuan 

Keterampilan  

KE 



“Banyak tokoh terkenal namun berakhir dengan tragis 

disebabkan oleh ??? ” 



PRINSIP DASAR 
KEPEMIMPINAN 
YANG EFEKTIF 

      



PENGERTIAN DAN PERANAN PEMIMPIN 

• Kepemimpinan menyentuh berbagai segi 

kehidupan manusia : 

• Cara hidup 

• Kesempatan berkarya 

• Bertetangga 

• Bermasyarakat 

• Bernegara  

Perlu usaha sadar 

Mendalami  

kepemimpinan 

Agar efektif 

Memimpin organisasi 

 



TANNENBAUM 

• Kepemimpinan adalah pengaruh antar 

pribadi yang dijalankan dalam suatu situasi 

tertentu, serta diarahkan melalui proses 

komunikasi, ke arah satu atau beberapa 

tujuan tertentu  



HEMHIEL AND COONS 

• Kepemimpinan adalah perilaku dari seorang 

individu yang memimpin aktivitas-aktivitas 

suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin 

dicapai bersama 



RAUCH AND BEHLING 

• Kepemimpinan adalah proses 

mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah 

kelompok yang diorganisasikan ke arah 

pencapaian tujuan 



JACOBS AND JACQUES 

• Kepemimpinan adalah sebuah proses 

memberi arti (pengarahan yang berarti) 

terhadap usaha kolektif, dan yang 

mengakibatkan kesediaan untuk melakukan 

usaha yang diinginkan untuk mencapai 

sasaran 



 
Kepemimpinan  

Efektif dan efisien 

Pemimpin  

Seseorang yang memiliki kemampuan Untuk  

mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok 

Tanpa mengindahkan bentuk alasannya (Hemhiel dan Coons) 



PANJI ANORAGA 

• Pemimpin adalah seseorang yang aktif 

dalam membuat terlaksana, bertugas 

sebagai koordinator, mengusahakan dan 

melaksanakan suatu kerja untuk mencapai 

tujuan bersama 



WINARDI 

• Seorang pemimpin adalah seseorang yang 

karena kecakapan-kecakapan pribadinya 

dengan atau tanpa pengangkatan resmi 

dapat mempengaruhi kelompok yang 

dipimpinnya untuk mengarahkan usaha 

bersama ke arah pencapaian sasaran-sasaran 

tertentu. 



KESIMPULAN 

• Pemimpin adalah seseorang yang mampu 

memberdayakan sumber daya manusia dan 

sumber daya lain dalam organisasi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. 



PERANAN PEMIMPIN 

 
Kewenangan dan 

Status formal 

Peranan yang 

Interpersonal: 

Figurehead 

Leader 

Liasion  

Peranan yang 

Informasional : 

Pemonitor 

Disseminator  

Spokesmen  

Peranan mengambil 

Keputusan : 

Entrepreneur 

Disturbance handler 

Resource allocator 

Negosiator  

Henry  Mintzberg 



•Facing the giant 



SIFAT YANG MENDUKUNG  

• Bersikap adil – tidak memihak 

• Memberikan sugesti 

• Mendukung tercapainya tujuan 

• Katalisator 

• Menciptakan rasa aman 

• Sebagai wakil organisasi 

• Sumber inspirasi 

• Bersikap menghargai 

 



TUGAS PEMIMPIN 

(James A.F. Stoner dan henry Hitzberg) 

• Manager work with another people 

• Managers are responsible and accountable 

• Managers balance competing goals and set priority 

• Managers must think analytically and conceptually 

• Managers are mediators 

• Managers are politicians and diplomats 

• Managers makes difficult decisions 



• KEPEMIMPINAN YANG EFEKTIF 

 



Stephen R.Copey  

• Berikan seseorang seekor ikan, maka anda 

telah memberinya makan untuk sehari-hari. 

Ajari dia memancing ikan, maka anda 

memberinya makan seumur hidup (the 

principles  centered) 

 



PRINSIP ? 

• Prinsip adalah suatu paradigma yang terdiri 

dari dari beberapa pokok pikiran yang 

mendasari suatu sikap dan gerakan pribadi 

yang dianggap sangat berpengaruh di dalam 

mendatangkan kemajuan bagi pembentukan 

pribadi maupun usaha membawa kemajuan 

suatu organisasi  



STEPHEN R.COVEY 

• Prinsip merupakan bagian dari kondisi, 

kesadaran dan suara hati.  

• Prinsip dapat menimbulkan kepercayaan 

dan merupakan kompas yang menunjukkan 

arah, panduan yang tidak berubah 



Empat dimensi dasar prinsip 

• Rasa aman (menghadapi kritik, perubahan, 

menunjukkan rasa berharga, identitas, kematangan 

emosi, harga diri dan kekuatan diri) 

• Panduan (petunjuk yang diterima dalam hidup 

merupakan hasil dari standar) 

• Sikap bijak (mencerminkan perspektif yang 

bijaksana pada kehidupan) 

• Kekuatan  



PRINSIP KEPEMIMPINAN YANG EFEKTIF 

• Selalu belajar terus menerus 

• Berorientasi pada pelayanan 

• Memancarkan energi positif 

• Mempercayai orang lain 

• Hidup seimbang 

• Melihat hidup sebagai petualangan 

• Sinergistik  (working together) 

• Selalu berlatih untuk memperbaharui diri 
(berorientasi pada proses dan produk) 



Hambatan kepemimpinan berprinsip 

• Selera dan nafsu 

• Kesombongan dan kepura-puraan 

• Aspirasi dan ambisi 



Upaya untuk mengatasinya 

• Pembenahan diri (pengetahuan, sikap dan 

keterampilan) 

• Pendekatan pelatihan 



PENDEKATAN 
GAYA KEPEMIMPINAN       



TEORI KEPEMIMPINAN 

A. TEORI WATAK ATAU SIFAT  

 (Trait Theory) 

Teori ini menekankan keberhasilan organisasi pada diri pemimpin. Studi 

tentang kepemimpinan  didasarkan pada karakteristik pemimpin yang 

berhasil. 
1. Menurut STOGDILL (1948) 

Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang memiliki : 

a. Capacity(kecerdasan,kewaspadaan,verbal,originality,judgement 

b. Achivement 

c. Responsibility 

d. Status(kedudukan sosial, ekonomi, ketenaran) 

e. Participation(aktif, kemampuan bergaul 

2. Menurut KEIRSEY 

Watak pemimpin dipengaruhi oleh 2 hal : 

a. Perbedaan Keinginan 

  Setiap orang mempunyai : motif, dorongan, tujuan dan kebutuhan            

 yang berbeda      

b. Perbedaan Persepsi 

  Setiap orang memiliki :  pemahaman dan cara berpikir yang 

 berbeda 



Wooooowwww……. 



B. TEORI PERILAKU       

( Behavioral Theory ) 

Teori ini di dasarkan pada studi perilaku hubungan pemimpin dengan individu , kelompok 

dan organisasi. 

Keberhasilan seorang pemimpin dipengaruhi oleh perilakunya. 

Perilaku 

1. Teori Dua Dimensi 

 Oleh Halpin dan Winer ( 1957 ) 

 Perilaku pemimpin cenderung mengarah pada : 

 * Dimensi Konsiderasi 

 * Dimensi Struktur Inisiasi 

2. Teori Tiga Faktor 

 Oleh Getzel dan Guba ( 1957 ) 

 Perilaku pemimpin cenderung mengarah pada : 

 * Normatif 

 * Personal 

 * Transaksional 

3.  Teori Empat Faktor 

 Oleh Lipham dan Rankin ( 1982 ) 

 Perilaku pemimpin cenderung mengarah pada : 

 * Struktural 

 * Fasilitatif 

 * Supportif 

 * Partisipatif 

Kelompok 

Organisasi 
Individu PEMIMPIN 



4. Teori Tiga Dimensi 

 Oleh Raddin, Membagi tiga pola dasar orientasi perilaku 

pemimpin, yaitu : 

 * Orientasi Tugas ( Task Oriented = TO ) 

 * Orientasi Hubungan Kerja / Relation ( Relation Oriented = RO  

 * Orientasi Hasil ( Effectiveness Oriented = E ) 

Dari kombinasi tiga orientasi ini, diperoleh 8 type kepemim-

pinan, yaitu  : 

a. Deserter : TO (-) ; RO (-) ; E (-) 

b. Autocrat : TO (+) ; RO (-) ; E (-) 

c. Missionary : TO (-) ; RO (+) ; E (-) 

d. Compromiser : TO (+) ; RO (+) ; E (-) 

e. Bereucrat : TO (-) ; RO (-) ; E (+) 

f. Benovalent : TO (+) ; RO (-) ; E (+) 

g. Developper : TO (-) ; RO (+) ; E (+) 

h. Executive : TO (+) ; RO (+) ; E (+) 



KURANG EFEKTIF 

DESERTER MISSIONARY AUTOCRAT COMPROMISER 

Tidak ada  

  rasa    

keterlibatan 

Semangat 

  rendah 

Sukar  

 diramalkan 

Santai 

Penolong 

Lemah  

Kaku  

Diktator 

Keras  

  kepala 

Angin-

anginan 

Diktator 

Berpandangan 

  pendek 



LEBIH EFEKTIF 

BUREAUCRAT DEVELOPER BENEVOLE

NT 

EXECUTIVE 

Patuh pada  

  aturan 

Loyal 

Memelihara  

  lingkungan  

  dengan  

  peraturan 

Menciptakan 

  kerja sama 

Menggunakan 

Percaya pada  

  orang lain 

Mengembangka 

 n bakat pada 

orang lain 

Mampu 

memotivasi 

orang lain 

Belajar dari 

pengalaman 

Efektif untuk 

memperoleh 

hasil 

Paham 

aturan dan 

metode kerja 

Berorientasi ke 

masa depan 

Membangkitkan 

partisipasi bawahan 

Berpandanngan 

jangka panjang 

Memotivasi dengan 

baik 

Bekerja efektif 



GAYA KEPEMIMPINAN (DR. R.Benfari) 

GAYA KEPEMIMPINAN SESEORANG DITENTUKAN OLEH 4 KOMPONEN: 

1. Bagaimana Orang tersebut memandang atau menilai dunia sekitar(MBTI): 

 * Ekstrovert – Introvert (Sikap Dasar) 

 * Sensing      - Intuition (Fungsi-mempersepsi) 

 *  Thinking    - Feeling (Fungsi-menilai) 

 * Judging     - Perceiving (Orientasi) 

2. Bagaimana Orang tersebut memperoleh kepuasan ( motif Prestasi,  

 Dominasi/ Kuasa, dan Afiliasi/ Persahabatan, oleh D.McLalland) 

3.  Bagaimana Orang tersebut Menangani Konflik (sumber GRIPS=  

 Goals, Roles, Interpersonal, Procedures, Structure). 

4. Bagaimana Orang tersebut menggunakan Kuasa: 

 * Kekuasaan Wewenang (Authority Power) 

 * Memberi Imbalan (Reward Power) 

 * Berafiliasi (Affiliative Power) 

 * Keahlian (Expert Power) 

 * Memaksa (Coercive Power) 

 * Anutan – Karismatik (Referent Power) 

 * Akses Informasi (Information Power) 

 * Kekuasaan Kelompok (Group Power). 
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Perilaku Tugas 
(Perilaku Direktif) 

Tinggi 

Rendah Tinggi 

Tinggi Direktif 

Rendah Suportif 

Tinggi Direktif 

Tinggi Suportif 

Rendah Suportif 

Rendah Direktif 

Tinggi Suportif 

Rendah Direktif 

Gaya Pemimpin 

G1 

G2 G3 

G4 
INSTRUCTING 

CONSULTING PARTICIPATING 

DELEGATING 

SITUATIONAL LEADERSHIP 

      (HERSEY & BLANCHARD) 

  

belum 
berkembang 

sudah 
berkembang 

 P4           P3          P2           P1 

        TM (Tdk.Mampu) 

        TM (Tdk. Mau). 

TM 

M 
M 

TM 

M 

M 

Tingkat Perkembangan Bawahan 



TIPE KEPEMIMPINAN SITUASIONAL 

Tergantung situasi : kualitas orang yang dipimpin, kualitas orang yang memimpin, 

Jenis pekerjaan, waktu, tempat, lingkungan, dan tujuan yang akan di capai. 

TYPE DIREKTIF ( INSTRUKTIF= G1 ) 

1. Komunikasi cenderung satu arah : atas – bawah, 

2. Atasan memberi perintah : apa yang akan di kerjakan, bagaimana mengerjakan 

 kapan dan dimana 

3. Bawahan tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan 

4. Pelaksanaan pekerjaan di awasi dengan ketat 

TYPE KONSULTIF ( G2 ) 
1. Sebelum menetapkan menjadi keputusan, di konsultasikan atau di komunikasikan 

 terlebih dahulu kepada bawahan 

2. Tetapi pengambilan keputusan, cenderung dari pimpinan 

3. Pimpinan memperhatikan saran dan masukan dari bawahan. 

TYPE PARTISIPATIF (G3)  
 Proses pengambilan keputusan di lakukan secara bersama-sama, dengan memper- 

 hatikan pendapat pimpinan dan bawahan secara berimbang. 

TYPE DELEGATIF (G4) 
1. Pemimpin mendiskusikan masalah secara bersama-sama dengan bawahan. 

2. Bawahan diberi kewenangan mengambil keputusan pemecahan masalah, dan  

 menentukan langkah berikut 

3. Pemimpin ikut bertanggungjawab atas keputusan yang didelegasikan. 



KEPEMIMPINAN VISIONER 

Secara internal dan external, organisasi akan selalu mengalami dan 
menghadapi perubahan 

I. Perubahan Internal 
 1.  Pengembangan tujuan dan sasaran organisasi 
 2. Peningkatan kemampuan, kebutuhan dan keinginan staf 
 3. Kapasitas perlengkapan dan peralatan organisasi akan berkurang sesuai  
  usia pemakaian 

II. Perubahan External 
 1. Perkembangan IPTEK 
 2. Perubahan sistem sosial, politik, ekonomi, dan keamanan 
 3. Perubahan sistem – nilai dan budaya 

 

Diperlukan kepemimpinan Visioner untuk mampu melakukan pembaruan 
Organisasi secara berkelanjutan guna menghadapi tantangan masa depan  



PERILAKU KEPEMIMPINAN VISIONER 

       ( James M. Kouzes & Barry Z. Posmer ) 

 
1. Memimpin untuk masa depan 
 ( memiliki visi yang tercermin dalam sikap dan perilaku pemimpin ) 

 2. Mencari peluang yang menantang 
 ( Tidak menyenangi status quo, dan menyenangi “adventuring” ) 

 3. Berani mencoba dan siap menanggung resiko (calculated risk). 

 4. Menciptakan iklim kerja organisasi ( keterbukaan, kerjasama, peluang  
 interaksi, memberikan reward and punishment ) 

 5. Membangun dan mengembangkan mitra kerja 

 6. Menampilkan keteladanan 

 7. Merencanakan keberhasilan bertahap 

 8. Menghargai peran setiap individu 

 9.   Membangun “Job Satisfaction” 

 
    VISIONER LEADER, 

Has to be : 
 

1. DIRECTION SETTER 
2. CHANGE AGENT 
3. SPOKES PERSON 



Tugas Pemimpin dan Manajer 

TUGAS PEMIMPIN 

Mengembangkan Visi  (Vision) 

Menyesuaikan  (Align) 

Memberdayakan  (Empower) 

Melatih  (Coach) 

Mempedulikan (Care) 

Untuk  

MEMPERBAIKI SISTEM 

TUGAS MANAJER 

Merencanakan (Plan) 

Mengorganisasikan (Organize) 

Mengatur (Direct) 

Mengkoordinasikan (Coordinate) 

Mengendalikan (Control) 

Untuk  

MEMPEROLEH HASIL 



PENGERTIAN EQ  



KECERDASAN EMOSI 

• Emosi ---------movere-----bergerak menjauh 

• Kecenderungan bertindak. 

• Emosi adalah setiap kegiatan atau pengolahan 
pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental 
yang hebat dan meluap-luap (Oxford English Dict) 

• Sisi lain dari kepribadia yang diwujudkan dalam 
perasaan/affect yang positif maupun negatif dan 
ditampilkan dalam berbagai perilaku seperti 
tersenyum, tawa, teriak, tangis, agresi (Sarlito 
Wirawan) 



• “Siapa pun bisa marah. Marah itu mudah. 

Tetapi, marah pada orang yang tepat, dengan 

kadar yang sesuai, pada waktu yang tepat, 

demi tujuan yang benar, dan cara yang baik, 

bukanlah hal mudah.”  

 

• ~Aristoteles 

The Nicomachean Ethics 



EMOSI DASAR 

• Joy (senang) 

• Sorrow (sedih) 

• Love (Cinta) 

• Desire (Hasrat) 

• Rage (Marah) 

• Wonder (Kagum) 



Kelompok Emosi 

• Amarah 

• Kesedihan 

• Rasa takut 

• Kenikmatan 

• Cinta 

• Kaget 

• Benci 

• Malu  



Lebih banyak  

Menggunakan otak kiri 

MENGAPA KE/EQ PENTING ? 

Linier   

Analitis    

Otak kanan 

integratif   

intuitif  



MANFAAT EQ  



MANFAAT EQ 

• Emosi dapat meningkatkan kinerja (high 
performance) 

• Emosi dapat membangkitkan intuisi dan rasa ingin 
tahu yang akan membantu mengantisipasi masa 
depan yang tidak menentu dan merencanakan 
tindakan-tindakan 

• EQ berperan membantu IQ dalam memecahkan 
masalah-masalah penting, keputusan penting dan 
memungkinkan untuk melakukan hal-hal tersebut 
dengan cara yang istimewa dalam waktu yang 
singkat. 



CIRI PEMIMPIN YANG CERDAS EMOSI 

• Mampu menyadari dirinya sendiri 

• Mampu mengendalikan diri 

• Memotivasi diri dengan efektif 

• Memiliki kepekaan terhadap orang lain 

• Memiliki keterampilan sosial 



TEKNIK MENINGKATKAN KE 

• Mengenal emosi Anda 

• Menerima perasaan emosi Anda 

• Mengembangkan kesadaran emosi secara 

aktif 

• Memahami lingkungan orang lain 

• Penghayatan  

• Implementasi   



Jeane Segal 
• Utamakan perawatan tubuh 

• Merasakan perasaan pada tubuh 

• Membangun otot emosional 

• Merasakan semua yang diterima 

• Membuka hati kepada orang lain 

• Bertindak atau melakukan hal-hal yang membuat anda 
merasa berguna dan penting 

• Mendengarkan dengan empati 

• Memberitahukan apa yang anda rasakan 

• Membidik perubahan sebagai peluang untuk tumbuh 

• Berhumorlah dimana saja sebab tertawa memberikan 
keseimbangan antara kepala dan hati, dan tertawalah yang 
mampu mendinginkan kepala dalam waktu relatif singkat 



APLIKASI IQ, EQ dan SQ 
DALAM KEPEMIMPINAN 

1. Kecerdasan Intelegensi  ( IQ ) dapat  menghasilkan  gagasan  atau  ide  yang brilian, dan 
 rencana yang bagus. Tetapi realisasi dari gagasan/ide , dan keterlaksanaan rencana yang 
 bagus   tersebut,  sangat   kuat  dipengaruhi  oleh  kecerdasan  emosi ( EQ ). Dan  apakah  
 prosesnya   dan  hasilnya   mengandung  nilai-nilai kebenaran dan kebaikan, sangat kuat 
 dipengaruhi kecerdasan spiritual ( SQ ) 

2. Kecerdasan emosi ( EQ ) dapat mendorong  kecerdasan  intelegensi ( IQ )  menganalisis 
 masalah, dan menghasilkan alternatif pemecahan masalah secara kreatif. Dan dengan  
     menggunakan kecerdasan spiritual dalam proses pengambilan keputusan,  akan diperoleh 
     keputusan yang terbaik. 

3. Ketidak- mampuan    mengelola   emosi   ( dalam   keadaan  “Emosional” ),  dapat  merusak  
 kecerdasan intelegensi. Dan pada saat EQ dan  IQ  terganggu,  maka  kecerdasan spiritual 
 ( SQ ) akan  sulit   berperan   secara   efektif.  ( Karena itu jangan  mengambil  keputusan 
     pada  saat emosional ) 

4. Kecerdasan  intelegensi (IQ) mampu  menjelaskan  bahwa  KKN  itu  tidak  baik. Tetapi,  
     hanya dengan kecerdasan  spiritual  (SQ) seseorang  mampu  mengendalikan/ mengelola  
     emosinya (SQ),sehingga emosi tidak mencari kepuasan dengan cara yang tidak sehat 

5. Biasakanlah  mendengar  dan  memperhatikan  suara  nurani / kata hati  ( mengelola SQ ), 
 maka  anda  akan  mendapatkan  kepuasan  emosional  ( EQ )   yang   paling   bernilai dan 
 paling  berharga,  dari  segala  hasil  kecerdasan  intelegensi ( IQ ) yang anda miliki. 



TIGA PILAR UTAMA 

PENYANGGA EFEKTIFITAS KEPEMIMPINAN 

KARISMA/WIBAWA 

• Keturunan 

• Sistem – Nilai 

• Integritas 

• Kredibilitas 

• Penampilan 
KEMAMPUAN 

• Kecerdasan Manajerial  

• Teknik Motivasi 

• Teknik Mengambil Keputusan 

• Teknik Memimpin Rapat 

• Teknik Berkomunikasi 

• Teknik Bernegosiasi 

• Teknik Mengelola Konflik 

• Teknik Mengelola Stress 

• Teknik Menjual 

Legitimasi: 
•Legalitas 

•Acceptabilitas 

•Etis 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

LEGITIMASI 

1. LEGALITAS  (MEMILIKI KEKUATAN HUKUM,  

 a.l. DENGAN SURAT KEPUTUSAN) 

2. ACCEPTABLE (DITERIMA, DIAKUI, DAN DIHARGAI). 

3. ETIKA ( TERBUKA UNTUK DIPERTANYAKAN  

 KELAYAKAN DAN KEPATUTANNYA). 



WIBAWA/ KARISMA 
(DAYA PENGARUH YANG MELEKAT PADA DIRI PEMIMPIN) 

• KETURUNAN (DAYA PENGARUH YANG DIPEROLEH DARI 

GARIS KETURUNAN). 

• SISTEM NILAI, YANG DIHARGAI DAN DIAKUI OLEH 

ANGGOTA ORGANISASI, YANG TERLIHAT DARI SIKAP DAN 

PERILAKU PEMIMPIN, TERUTAMA OLEH KUALITAS 

KEPUTUSANNYA. 

• INTEGRITAS, MEMILIKI PRINSIP DAN DALAM PERILAKU 

TAAT AZAS DENGAN PRINSIPNYA (SAMA KATA DAN 

PERBUATANNYA). 

• KREDIBILITAS, DAPAT DIPERCAYA KARENA KEMAMPUAN 

DAN KEJUJURANNYA. 

• PENAMPILAN,  BERPEMBAWAAN MEYAKINKAN. 



Strategi Motivasi (Motivation Strategi) 

Pengertian Motif  

Motif adalah dorongan, sebab atau alasan seseorang 

melakukan sesuatu.  

Pengertian Motivasi  

Motivasi adalah suatu kondisi yang mendorong atau  

menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan 

yang berlangsung secara sadar. 

Pengertian Memotivasi  

Proses pemberian motif atau pendorong bekerja kepada  

para staf sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja  

dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi secara 

efektif. 



Berhasil  

Puas 

Berhasil  

Puas 

Berhasil  

Puas 

Gagal 

Gagal 

Gagal 

Menerima tugas yg lebih 

menantang 

Menerima tugas yg lebih 

menantang 

Cemas tahu 

gagal 

Hambatan  



Bos versus Pemimpin 

Bos  Pemimpin 

 Mempekerjakan bawahan 

Mengandalkan kekuasaan 

Menimbulkan ketakutan 

Menunjukkan siapa yang bersalah  

Tahu bagaimana sesuatu dikerjakan   

Mengilhami bawahan  

Mengandalkan kemauan baik 

Memancarkan kasih  

Menunjukkan apa yang salah  

Tahu bagaimana mengerjakannya   

Menuntut rasa hormat   Membangkitkan rasa hormat   

VS 

V 

E 

R 

S 

U 

S 

 

Gordon Selfridge 



Teknik Motivasi 

1. Bangun Harga Diri Karyawan  

2. Berilah Informasi 

3. Delegasikan Tugas dan Tanggungjawab 

4. Membina Kontak 

5. Analisislah Masalahnya bukan Orangnya 

6. Terapkan Prinsip Pengukuhan 

7. Jadilah Seorang Pendengar yang Aktif 

8. Tetapkan tujuan-tujuan khusus dan tinjaulah 

secara teratur 

9. Lakukan Tindakan Korektif  



Meningkatkan Moral Kerja Karyawan 

1. Upayakan agar para karyawan menemukan kepuasan dalam bekerja 

 

2. Jelaskan peranan masing-masing individu karyawan dalam organisasi dan  

    sumbangan dari peranan tersebut terhadap keberhasilan usaha secara menyeluruh 

 

3. Perbaiki kondisi kerja yang tidak aman untuk menghindari timbulnya sikap  

    negatif karyawan 

 

4. Tunjukkan perhatian anda terhadap kesehatan dan kesejahteraan karyawan 

 

5. Rencanakan program peningkatan kualitas karyawan sesuai dengan kebutuhan 

    masing-masing individu karyawan 

 

6. Nilai prestasi setiap karyawan 

 

7. Berikan pengakuan dan penghargaan terhadap prestasi karyawan 

 

8. Beri kesempatan karyawan memecahkan masalah-masalah pekerjaan mereka  



Perilaku Pimpinan 

1 Menyadari dengan baik bahwa jabatan adalah amanah 

2 Memahami dengan baik tugas, tanggung jawab dan wewenang 

3 Selalu berupaya meningkatakan kemampuan leadership  

dan manajerial 

4 Leading by example (keteladanan)  

5 Menciptakan iklim kerja yang kondusif 

6 Be an answer for every problem 

7 Justice and wisdom 

8 Proaktif dan berfikir positif menyikapi 

setiap perubahan 



KIAT  

KIAT 
KEPEMIMPINAN 
(LEADERSHIP) 

Perlakukanlah staf anda sebagaimana anda  
ingin diperlakukan 

Jadilah orang seperti apa yang anda harapkan dari  

staf anda 

Memberi contoh untuk setiap perubahan yang 

diinginkan 

Menjadi pemimpin bukan untuk mencari kekuasaan 

melainkan memberi kuasa pada orang banyak untuk 

mencapai apa yang dicita-citakan 

Bangunlah staf anda untuk membangun apa yang  

dicita-citakannya. 

1 

2 

3 

5 

4 

+ 

EMPATI 

SIMPATI 

LOYALITAS 



KIAT  

KIAT 
KEPEMIMPINAN 
(LEADERSHIP) 

Perbaikan dalam organisasi tidak akan terjadi  
bila pemimpin tidak mau merubah apa yang  
dianggapnya sudah baik 

Seorang pemimpin melihat lebih luas dari yang  

dilihat orang lain, melihat lebih jauh daripada yang  

dilihat orang lain, dan melihat sebelum orang lain  

melihat. 

Untuk membangun kepercayaan staf anda terlebih  

dahulu bangunlah kepercayaan kepada mereka 

Jangan menjadi besar dengan mengecilkan orang lain, 

memperoleh kesenangan dengan menyusahkan orang lain 

6 

7 

8 

10 

9 

+ 

EMPATI 

SIMPATI 

LOYALITAS 

Gunakan rasio untuk memimpin diri sendiri dan  

gunakan hati untuk memimpin orang lain 



Kepemimpinan Rasulullah 

1. Memiliki integritas yang tinggi (personal integrity) 

2. Kemampuannya untuk memperluas jaringan sosial 

    (social relationship) 

3. Keteladanan dalam memimpin (leadership by example) 

4. Keagungan akhlak (ethical conduct) 

5. Nilai spiritual yang tinggi (morale uplift through spiritual 

    leadership) 

6. Terbuka atas gagasan-gagasan (freedom of expression) 

7. Adil dan bijaksana (justice and wisdom) 

8. Memiliki daya empati yang mengagumkan 



TEKNIK PEMECAHAN MASALAH DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN. 

 

• BIASAKAN, JANGAN MEMECAHKAN MASALAH TANPA 
MENGANALISIS AKAR MASALAHNYA.  

 

• DARI SEKIAN BANYAK MASALAH PENYEBAB, PILIH 
MASALAH KUNCI (YANG PALING MENDESAK, PALING 
GAWAT, DAN POTENSIAL BERKEMBANG MENJADI 
MASALAH BESAR). 

 

• PENYELESAIAN MASALAH KUNCI, DICARI BEBERAPA 
ALTERNATIF PENYELESAIAN, DAN DIPILIH ALTERNATIF 
YANG PALING MENGUNTUNGKAN. 

 

• LIBATKAN STAF DALAM PROSES ANALISIS 
MASALAHNYA, DAN DALAM PROSES PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN.  



BEBERAPA PRINSIP MORAL DALAM ETIKA YANG 
MENJADI “KEY SUCCES FACTOR ” BAGI PEMIMPIN. 

1. Pemimpin yang baik menyadari, bahwa hidupnya menjadi bermakna 
kalau kehidupannya memberi manfaat bagi orang lain. Jabatannya 
sebagai pemimpin menjadi bermakna, kalau keberadaan dirinya 
sebagai pemimpin dirasakan memberi manfaat bagi orang yang dia 
pimpin dan bagi masyarakat yang dilayani oleh organisasinya. 

2. Pemimpin yang baik menyadari, bahwa dirinya tidaklah sempurna, 
karena itu : 

 * melibatkan stafnya ikut berpartisipasi dalam proses 
 pengambilan keputusan. 

 * dia terbuka menerima dan berusaha memahami pendapat orang 
 lain. 

 * tidak memaksakan pikiran atau kehendak sendiri. 

 * berani mengoreksi keputusan sendiri apabila ternyata salah atau 
 kurang tepat.  



3. Pemimpin yang baik menyadari dirinya adalah figur yang paling 
dominan menentukan keberhasilan organisasi yang dipimpinnya, 
karena itu : 

 * membangun dan menjaga kredibilitas dirinya (menjadi orang 
 yang dapat dipercaya karena kemampuan dan kejujurannya). 

 *  tidak menjadi sombong, sekalipun menjadi orang penentu. 

4. Pemimpin yang baik menyadari, bahwa keberhasilan yang dia capai, 
adalah keberhasilan melalui orang lain, karena itu : 

 * menghargai prestasi masing-masing orang yang berkontribusi. 

 * memberi kesempatan berkembang bagi orang yang dia pimpin. 

 * memelihara integritas dirinya sebagai sumber motivasi bagi 
 orang yang dia pimpin. 

5. Menyadari, bahwa dirinya menjadi pemimpin karena ada orang yang 
dipimpin, karena itu : 

 * dia akan selalu memperhatikan dan mendahulukan kepentingan 
 orang yang dia  pimpin, dan 

 * mendahulukan kepentingan orang yang  dilayani oleh  
 organisasinya.  



HATUR NUHUN... 



 اْلسَّالَمُ عََليُْكمْ وَرَْحَمةُ اهلِل وَب َرََكاتُهُ  


