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KEPEMIMPINAN adl gejala Universal yg ada
sepanjang sejarah manusia sbgai sebuah

Ilmu baru sejak tahun 1926 Ketika Bernard M. 
Bass menyatakan ttg “The study of 

leadership is an ancient art”.

Raja Babylon Hammurabi, Raja Mesir Firaun, Ahli 
Perang Cina Sun Tzu, Filsuf Yunani Plato, Aristoteles 

& Socrates, Para kaisar Romawi, Maha Pati
Gajamada sd Presiden RI 1 ir. Soekarno

KEPEMIMPINAN adl seni tua yg telah ada
sepanjang sejarah manusia
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LATAR BELAKANG

DEFINISI AHLI

GAYA KEPEMIMPINAN

SIFAT KEPEMIMPINAN

PENUTUP



Kepemimpinan : Bagaimana melakukan cara2 / usaha2  
u/dpt bangkitkan PERHATIAN & SEMANGAT yg dipimpin

untuk capai tujuan bersama yg SEFEKTIF-EFEKTIFNYA
dgn HASIL YG SEBAIK-BAIKNYA (ir. Soekarno)

Kepemimpinan :  KECAKAPAN MEMPENGARUHI & 
MENUNTUN sesama manusia kearah tujuan tertentu sehingga
IKHLAS taat, percaya & Kerjasama (Pangsar Soedirman)

Kepemimpinan adalah aktivitas MEMPENGARUHI 
ORANG-ORANG supaya diarahkan mencapai tujuan

organisasi (George Robert Terry) 6



adl Seni & Kecakapan dlm mpengaruhi & 
membimbing org bawahan, sehingga pihak yg
dipimpin (bawahan) timbul KEMAUAN, 
KEPERCAYAAN, RASA HORMAT & KETAATAN dan
diperlukan dlm penunaian tugas² yg diberikan
padanya.
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Dari 4 
kepribadian

Gaya 
Kepemimpinan
KARISMATIS

Gaya 
Kepemimpinan

OTORITER

Gaya 
Kepemimpinan
DIPLOMATIS

Gaya 
Kepemimpinan

MORALIS



KARISMATIK

OTORITER

KELEBIHAN : Mpu menarik org. Mrk trpesona dgn cr
berbicaranya yg mbangkitkan semangat. Mrk sgt menyayangi
perubahan & tantangan.

KEKURANGAN : Apa yg diucapkan tnyta tdk dilakukan. Ktk
diminta prtanggungjwabannya, si Pemimpin akan mberi
alasan, prmintaan maaf & janji.

KELEBIHAN : Ada dipencapaian prestasinya. Tdk stupun tembok yg
mpu mghalangi lgkah pemimpin ini. Ktk dia memutuskan suatu
tujuan, itu adl harga mati, tdk ada alasan. Yg ada adl hasil. Lgkah
penuh prhitungan & sistematis.

KEKURANGAN : Dingin & sdkit Kejam adl kelemahan pemimpin dgn
kpribadian merah ini. Mrk sgt mementingkan tjn shingga tdk prn 
peduli dgn cara. Makan atau dimakan adl prinsip hidupnya. 9
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KELEBIHAN : Mrk sgt sopan kpd semua org. Memiliki empati
yg tinggi thdp prmasalah bawahannya, jg sabar, murah hati. Sgl
btuk kebijakan ada dlm diri pemimpin ini. org² yg dtg krn
kehangatan trlepas dr segala kekurangannya.

KEKURANGAN : Kelemahan dr Pemimpin ini adalah Emosinya. 
Ors sprit ini cdrung tdk stabil, kdg tampak sedih & mngerikan, 
kdg pula bs myenangkan & bershabat.

KELEBIHAN : Dilihat dr sisi perspektif. Hnya pemimpin dgn
kpribadian ini yg bs mlihat kdua sisi. Apa yg menguntungkan
dirinya & jg menguntungkan lawannya.

KEKURANGAN : Kesabaran & kepastian adl kelemahan
pemimpin dgn gya diplomatis ini. Umumnya, mrk sgt sabar & 
sanggup menerima tekanan yg mkin sgt ktrlaluan. Dsebabkan
hal inilah yg mbuat pr pengikutnya meninggalkan si pemimpin

MORALITAS

DIPLOMATIS



PEMIMPIN adl orang biasa, 
pemimpinan bkn hanya memberi
perintah, MELAINKAN jg tindakan

sehari- hari (hal kecil bisa mnjadi tdkan
yg dibutuhkan dlm Kepemimpinan ) 
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Pemimpin yg baik bkn hanya ttg
memimpin org lain, tp jg MEMIMPIN 

DIRI SENDIRI. Jika kita bisa mjd
seorang anggota msyarakat yg baik, 
maka kita jg akan bisa mjdi seorang

Pemimpin yg baik



BAGAIMANA MENGEMBANGKAN DIRI 

ANDA MENJADI PEMIMPIN ???

12

Hal mendasar
Biasakan diri dengan SIFAT-

SIFAT kepemimpinan 
(aktivitas sehari hari anda)



SIFAT² KEPEMIMPINAN : 
mrupakan prlkuan yg dpt

dilihat srt dicontoh oleh 
lingkungannya

a. JUJUR : perpaduan dari ketangguhan watak, sehat dalam prinsip 
moral, suka akan kebenaran, tulus hati dan perasaan halus mengenal 
etika, keadilan dan kebenaran

b. BERPENGETAHUAN : Totalitas dari kecerdasan dan pengertian yang 
luas

c. BERANI FISIK DAN MORAL: Suatu tingkatan mental yang mengakui 
takut atau khawatir terhadap bahaya ataupun kemungkinan celaan

d. MAMPU MENGAMBIL KEPUTUSAN : Kecakapan utk memecahkan 
persoalan dgn cepat dan tepat serta menyatakan pendapat mengenai 
tindakan-tindakan yang harus dilakukannya secara tepat

e. DAPAT DIPERCAYA: Melaksanakan kewajiban dengan setepat-
tepatnya. Konsisten pada ucapan dan perbuatan

f. BERINISIATIF: Tindakan yang sehat dan tepat atas dasar pemikiran 
sendiri tanpa perintah tentang bagaimana mengatasi kesukaran atau 
petunjuk atasan

g. BIJAKSANA: Merupakan tindakan dan sikap yang menggambarkan
pengertian yang sehat dan tepat mengenai jiwa seseorang

h. TEGAS: Merupakan kemampuan mengambil keputusan atau 
Tindakan yang tepat berdasarkan keyakinan bahwa hal tersebut 
akan membawa 13



i. ADIL. kualitas keadaan tdk berat sebelah & tangguh dlm pelaksanaan 

perintah

j. MENJADI TAULADAN. Tauladan mrpkan sifat yg paling utama dlm

kepemimpinan. Tauladan berarti selalu menunjukkan sikap & perilaku yang baik 

sesuai dengan norma kepribadian sebagai siswa pada khususnya, kepribadian 

Indonesia pada umumnya

k. TAHAN UJI (ULET).  Adalah stamina mental dan fisik diukur dari

kemampuan untuk bertahan terhadap sakit, baik lelah, putus asa dan

kesukaran atau kelemahan.

l. LOYALITAS.  Adalah kualitas kesetiaan terhadap Negara dan bangsa, tugas 

pekerjaan/Profesi, atasan, rekan dan bawahan/Adik adiknya

m. TINDAKAN TIDAK MEMENTINGKAN DIRI SENDIRI. Adalah

menghindarkan diri dari terpenuhinya kebutuhan dan kesenangan diri sendiri

dan mengorbankan orang lain

n. ANTUSIAS. Adalah cara menunjukkan perhatian yang ikhlas dan

menggembirakan serta bersemangat dalam pelaksanaan kewajiban

o. SIMPATIK. Berarti mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang sopan dan 

menarik serta dapat menghargai setiap anggota bawahannya

p. RENDAH HATI. Adalah sikap yang menghargai pada setiap orang, tanpa 

menghilangkan atau merendahkan kedudukannya

q. BERTANGGUNG JAWAB. Seorang pemimpin siap memikul tanggung jawab

yang besar terhadap satuannya betanggung jawab jikan terjadi kesalahan dan 

memiliki upaya menyelesaikan masalah sampai tuntas.

14



PELENGKAP DLM 
MEMIMPIN ADL 

KEMAMPUAN MANAJERIAL

 Pahami dinamika dikelompok anda & 

ciptakan suasana yg nyaman

 Memilih & mengembangkan org yg tepat

 Mengelola Disiplin & mampu menangani

Konflik internal ataupun eksternal

 Mampu merencanakan & buat keputusan

dengan tepat

 Rajinlah berkomunikasi

 Mintalah nasehat & masukan dr org yg

lebih mampu, jgn menganggap anda

mampu mnyelesaikannya sendiri 15
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PEMIMPIN ITU DIBUAT, BUKAN DILAHIRKAN,

(Semua orang) punya kesempatan untuk menjadi 

pemimpin. Walau, tidak semua orang mampu untuk 

menjadi pemimpin yang baik.  

PEMIMPIN YG BAIK DAPAT MEMBUAT 
ANAK BUAHNYA MENJADI LEBIH BAIK, 
maka timnya juga akan menjadi lebih baik. 
Seorang pemimpin yg baik berawal dari 
memimpin dirinya yang baik, tidak akan 
mementingkan dirinya sendiri, tapi 
mementingkan kebaikan bersama di dalam tim
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