
LEADERSHIP WAY



ƒíŁõŠøFÏ
Nilai seorang Pemimpin

(Leader) bukanlah ditentukan
oleh hasil yang dicapai secara
pribadi, melainkan oleh
kemampuan untuk mencapai
hasil dari pihak yang berada
di bawah pengawasannya dan
pengaruh yang dipancarkan
kpd orang2 atau pihak2 yang
berhubungan dengannya.
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PËñG€RTîÅñ… (1)

Kepemimpinan (Leadership) a/ 
kemampuan seseorang u/ 
menguasai atau 
mempengaruhi org lain atau 
masyarakat yg saling 
berbeda-beda menju kpd 
pencapaian tujuan tertentu. 
(Ishak A & Hendri T, 2003)

Kepemimpinan (Leadership) 
a/ kemampuan 
seseorang u/ 
mengkomunikasikan & 
mempengaruhi org lain 
melalui ide-ide & 
kehendaknya, shg 
terbentuk sebuah ikatan 
sekelompok org lain yg 
bersedia krn 
pengaruhnya. (B.S. 
Wibowo dkk, 2002) 
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PËñG€RTîÅñ… (2)

Kepemimpinan 
merupakan seni 
atau proses 
mempengaruhi 
org lain, shg mrk 
bersedia dgn 
kemampuan 
sendiri & secara 
antusias bekerja 
u/ mencapai 
tujuan organisasi. 
(Weirich & 
Koontz, 1993)

Kepemimpinan a/ 
kemampuan u/ 
mempengaruhi, 
memotivasi, & 
mengarahkan 
org lain guna 
mencapai 
tujuan. 
(Hellriegel & 
Slocum, 1992)
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Ciri-ciri Pemimpin
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 Ambisi dan energi

 Hasrat untuk memimpin

 Kejujuran dan integritas

 Percaya diri

 Cerdas

 Luwes
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GĄŸÂ KÉP€MÏMPîÑΔŅ

GAYA 
KEPEMIMPINAN

Democratic
Leadership

Autocratic
Leadership

Free Rein
Leadership

Paternalistik
Leadership

Sumber: Ishak A & Hendri T, Mnj SDM, hal. 237, 2003
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Kemampuan Seorang 
Pemimpin

PEMIMPIN

Mampu menganalisa
masalah & menarik

kesimpulan

Mampu menyusun,
menyeleksi &

menempatkan orang2
yang tepat

Mampu
mengorganisasikan

pekerjaan

Sumber: Ishak A & Hendri T, Mnj SDM, hal. 242, 2003
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A Leader is One Who…

knows the way…

…and goes the way

shows the way…
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Jenjang 

Kepemimpinan &

Prinsip Kuncinya

Pribadi

Layak

Dipercaya

Inside out!
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Pemimpin yang Efektif

 Pembuat Keputusan

 Pengarah

 Motivator 

 Inspirator



ĶΛŔΔЌŤΞЯ ΡĘМĺΜPİŇ PŐ$ĨŤĺF 

 Karisma

 Kepedulian

 Komitmen

 Kejelasan

 Komunikator

 Konsisten

 Kreatif

 Kompeten

 Keberanian

 Kenekatan
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PÊΜЇΜPĺŅ M@ŠΔ ĐĖPΛŃ

� Pemimpin tidak 
menunggu

� Karakter yg berbobot
� Memiliki sandaran pd 

visi & misi thd masa 
depan

� Pemimpin tdk dapat 
mengerjakan sendiri

� Membangun nilai-nilai 
bersama

� Integritas
� Jadilah pemimpin 

yang GURU
� Fokuskan 

tanggungjawab & 
kewajiban

	 Jadikan pengabdian 
sbg tradisi pribadi


 Pahami kebutuhan 
yang anda pimpin
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ŜЇFÀŤ ÚŦÄMĄ PÊΜЇΜPĺŅ
1. Harus berani mengambil keputusan sendiri 

secara tegas & tepat (decision making)

2. Harus berani menerima resiko sendiri

3. Harus berani menerima tanggung jawab 
sendiri (Ingat: tanggung jawab sama sekali 
tidak boleh didelegasikan ke bawah)
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Kita sering keliru memahami kepemimpinan

dengan kedudukan, pangkat dan jabatan.

Padahal kepemimpinan adalah mengenai DIRI

KITA SENDIRI.

Setiap kita sesungguhnya adalah PEMIMPIN.

Esensi tertinggi dari kepemimpinan adalah

mencapai hidup yang damai dan bahagia.

Kepemimpinan sebenarnya adalah seni

menikmati hidup.
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