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KEPEMIMPINAN 

Oleh : ACHMAD FARICH 

http://www.afarich.net  

Kita akan mempelajari : 

 Definisi  

 Model Kepemimpinan Situasional 

 Bagaimana Model Kepemimpinan Situasional 

 Contoh  
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Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah perilaku dari 
seseorang individu yang memimpin 
aktivitas-aktivitas suatu kelompok 
ke suatu tujuan yang ingin dicapai 
bersama (Shared Goal)  
(Hemhiel and Coons, 1957 halaman 7)  

Pengertian: 

Pemimpin: 

Pemimpin adalah : 

seseorang yang memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi perilaku orang lain atau 

kelompok, tanpa mengindahkan bentuk 

alasannya  
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Secara Umum Gaya 

Kepemimpinan : 
•Demokratis 

•Otoriter 

•Laizes Faire 

DEMOKRATIS 

 Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia, dan 

memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya.  

 Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan, dengan 

penekanan pada tanggung jawab internal (pada diri sendiri) dan 

kerjasama yang baik.  

 Kekuatan kepemimpinan demokratis tidak terletak pada “person” 

atau “individu pemimpin”, tetapi kekuatan justru terletak pada 

partisipasi aktif dari setiap warga kelompok.  
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DEMOKRATIS 

 Kepemimpinan demokratis menghargai 
potensi individu, mau mendengarkan 
nasehat dan sugesti bawahan.  

 Bersedia mengakui keahlian para spesialis 
di bidangnya masing-masing, mampu 
memanfatkan kapasitas setiap anggota 
seefektif mungkin pada saat-saat dan 
kondisi yang tepat.  

 Kepemimpinan demokratis juga sering 
disebut kepemimpinan Group Developer. 

DEMOKRATIS 

 Kepemimpinan demokratis biasanya berlangsung 

secara mantap, dengan gejala-gejala sebagai 

berikut: 

◦ Organisasi dengan segenap bagian-bagiannya 

berjalan lancar, sekalipun pemimpin tersebut 

tidak di kantor. 

◦ Otoritas sepenuhnya didelegasikan ke bawah, 

dan masing-masing orang menyadari tugas 

serta kewajibannya, sehingga mereka merasa 

senang-puas-pasti, dan aman menyandang 

setiap tugas kewajibannya. 
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DEMOKRATIS 

 Diutamakan tujuan-tujuan kesejahteraan pada 

umumnya dan kelancaran kerjasama dari setiap 

warga kelompok. 

 Pemimpin demokratis berfungsi sebagai 

katalisator untuk mempercepat dinamisme dan 

kerjasama demi pencapaian tujuan organisasi 

dengan cara yang paling cocok dengan  

kelompok dan situasinya. 

 

DEMOKRATIS 

 Kepemimpinan demokratis menitikberatkan 
masalah aktifitas setiap anggota kelompok 
(juga para pemimpin lainnya) 

 Semuanya terlibat aktif dalam penentuan 
sikap, pembuatan rencana-rencana, 
pembuatan keputusan  

 Penerapan disiplin kerja (yang ditanamkan 
secara sukarela oleh kelompok-kelompok 
dalam suasana demokratis), dan pembajaan 
(dari asal kata baja)/penguatan etik kerja. 



29/11/2019 

6 

OTORITER 

 

 Kepemimpinan otoriter itu mendasarkan 

diri pada kekuasaan dan paksaan yang 

mutlak harus dipatuhi. Pemimpinnya selalu 

mau berperan sebagai  pemain tunggal 

pada a one-man show.  

OTORITER 

 Pemimpin otoriter selalu berdiri jauh dari 

anggota kelompoknya, jadi ada sikap 

menyisihkan diri  dan eksklusivisme.  

 Pemimpin otoriter itu senantiasa ingin 

berkuasa absolute, tunggal, dan merajai 

keadaan.  
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OTORITER 

 Pemimpin otoriter mempunyai sikap dan 

prinsip-prinsip yang sangat 

konservatif/kuna dan ketat-kuna. Dengan 

keras dia mempertahankan prinsip-prinsip 

“business”, efektivitas, efisiensi, dan hal-hal 

yang yang “zakelijk”. 

 

 

OTORITER 

 Pemimpin mau bersikap “baik” terhadap 

bawahan, asal bawahan tadi bersedia patuh 

secara mutlak dan menyadari tempatnya 

sendiri-sendiri. 
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LAZIES FAIRE 

 

 Pada tipe ini, sang pemimpin praktis tidak 

memimpin, dia membiarkan kelompoknya 

dan setiap orang berbuat semau sendiri.  

LAZIES FAIRE 

 Pemimpin tidak berpartisipasi sedikitpun 

dalam kegiatan kelompoknya. Semua 

pekerjaan dan tanggung jawab harus 

dilakukan oleh bawahannya sendiri. 
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LAZIES FAIRE 

 Dia pemimpin symbol dan biasanya tidak 

memiliki ketrampilan teknis. 

 

LAZIES FAIRE 

 Seorang Laisies Faire sebenarnya bukan 

pemimpin, dia membiarkan anak buahnya 

dalam situasi tidak terkontrol, tanpa 

disiplin, masing-masing orang bekerja 

berdasarkan kemauannya sendiri dengan 

irama dan tempo “semau gue”.  
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Mana gaya 
kepemimpinan yang 

paling baik? 

Adakah gaya 
kepemimpinan yang 
cocok untuk semua 

situasi? 
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Situational Leadership® Model (SLM) 

 Developed by Hersey and Blanchard 

 Sebuah model, bukan teori 

 Situasi yang berbeda membutuhkan gaya 
kepemimpinan yang berbeda. 

 Tidak ada gaya kepemimpinan yang cocok untuk 
semua situasi dan pemimpin yang efektif 
menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi. 

 Gunakan model untuk menilai situasi kemudian pilih 
gaya kepemimpinan yang sesuai. 

SLM  
 SLM berfokus pada hubungan antara pemimpin 

dengan yang dipimpin (Bawahan), sebagai pemimpin 
potensial dan bawahan potensial.  

 Maturity/Kedewasaan = kemampuan dan harapan 
orang untuk mengambil tanggung jawab untuk 
mengarahkan perilaku mereka, dalam hubungan 
dengan kinerja tugas.  

 Tidak ada tipe kepemimpinan yang sempurna untuk 
semua situasi. Gaya kepemimpinan harus disesuaikan 
dan dikembangkan berdasarkan tingkatan 
kedewasaan bawahan. 
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SLM 

    4 Leadership styles 

◦ S1: Telling 

◦ S2: Selling 

◦ S3: Participating 

◦ S4: Delegating 

    4 Levels of Maturity 

◦ M1: Low, Immature 

◦ M2: Low to Moderate 

◦ M3: Moderate to High 

◦ M4: High, Mature 

 

4 Levels of Maturity of Followers 

High Low Moderate 

M1    M2       M3  M4 
Telling              Selling   Participating        Delegating 

SLM 

    4 Tipe Kepemimpinan 

◦ S1: Instruksi 

◦ S2: Konsultasi 

◦ S3: Partisipasi 

◦ S4: Delegasi 

    4 Tingkat Kedewasaan 

◦ M1: Rendah, Tidak Dewasa 

◦ M2: Rendah sampai sedang 

◦ M3: Sedang dampai tinggi 

◦ M4: Tinggi, Dewasa 

 

4 Levels of Maturity of Followers 

tinggi Rendah Sedang 

M1    M2       M3  M4 
Instruksi         Konsultasi     Partisipasi         Delegasi 
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SLM 

 4 Development Levels 
◦ D1: Kompetensi rendah, Komitmen rendah 

◦ D2: Kompetensi rendah/sedang, Komitmen Tinggi 

◦ D3: Kompetensi tinggi, Komitmen Rendah/sedang 

◦ D4: kompetensi tinggi , Komitmen Tinggi 

Development Levels of Followers 

High Low Moderate 

D1    D2       D3  D4 
S1: Tell         S2:Sell      S3: Participate     S4: Delegate 

Participating      Q3 

S3: High Relationship 

Low Task 

D3: Able but unwilling 

or insecure 

Selling            Q2 

S2: High Relationship 

High Task 

D2: Unable but willing 

or confident 

 Delegating    Q4 

S4: Low Relationship 

Low Task 

D4: Able/competent & 

willing/confident 

 Telling           Q1 

S1: Low Relationship 

High Task 

D1: Unable & unwilling 

or insecure 

Directive Behavior 
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Mature               Immature 

SLM 
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Siapakah… 

 D1: tdk mau, tdk mampu 

 D2: mau, tdk mampu 

 D3: tidak mau, mampu 

 D4: mau, mampu 

Leader… 
sudahkah menerapkan kepemimpinan situasional 

sesuai tipe bawahan? 
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Gaya intruksi atau gaya pengarahan 

 Gaya kepemimpinan tersebut 

berorientasi kepada tinggi tugas dan 

rendah hubungan dengan bawahan.  

 Pemimpin dengan gaya seperti ini 

banyak memberikan perintah dan 

pengarahan kepada bawahan, 

komunikasi cenderung satu arah, dan 

secara ketat mengawasi pelaksanaan 

tugas bawahan. 

Gaya konsultasi 

 Gaya kepemimpinan tersebut berorientasi 
kepada tinggi tugas dan tinggi hubungan 
dengan bawahan.  

 Pemimpin dengan gaya sepert ini banyak 
memberikan pengarahan dan memberikan 
dukungan kepada bawahan.  

 Pemimpin menjelaskan keputusan dan 
kebijaksanaan yang diambil, dan mau 
menerima pendapat bawahan.  

 Akan tetapi pengawasan dan pengarahan 
dalam menyelesaikan tugas-tugas bawahan 
masih di berikan. 
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Gaya partisipasi 

 Gaya kepemimpinan tersebut 
berorientasi kepada tinggi tugas dan 
rendah hubungan dengan bawahan.  

 Pemimpin dengan gaya ini menekankan 
pada banyak dukungan dan sedikit 
pengarahan.  

 Pemimpim menyusun keputusan bersama-
sama dengan bawahan, dan mendukung 
usaha-usaha bawahan dalam 
menyelesaikan tugas.  

Gaya delegasi 

 Gaya kepemimpinan tersebut 
berorientasi kepada rendah tugas dan 
rendah hubungan dengan bawahan.  

 Pimpinan dengan gaya seperti ini 
mendelegasikan keputusan-keputusan 
dan tanggung jawab pelaksanaan tugas 
kepada bawahannya.  

 Pemimpin tersebut memberikan 
kepercayaan kepada anak buahnya dan 
sedikit pengarahan. 
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Stephen R. Covey : 

Principle Centered Leadership  

Kepemimpinan yang berprinsip : 

 terus belajar,  

 berorientasi pada pelayanan,  

 memancarkan energi positif,  

 mempercayai orang lain,  

 hidup seimbang,  

 melihat hidup sebagai sebuah petualangan,  

 sinergistik,  

 berlatih untuk memperbarui diri.  

Terimakasih 


