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BAB II
PEMBELAJARAN

Kegiatan Belajar 1.

Konsep Pemimpin, Kepemimpinan dan Manajemen

1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran

Memberikan pengetahuan dan pemahaman dasar tentang pengertian

pemimpin, kepemimpin dan manajemen sebagai suatu konsep yang saling

berkaitan dan digunakan secara silih berganti dalam konteks tertentu.

lndikator Keberhasilan

Setelah mempelajari modul ini dengan baik diharapkan dapat menjelaskan:

1. Pengertian pemimpin

2. Macam-macam jenis pemimpin

3. Pengertian kepemimpinan

4. Beberapa pandangan tentang konsep kepemimpinan

5. Pengertian manajemen dan hubungannya dengan kepemimpinan

2. Uraian Materi

a. Pengertian Pemimpin (Leaderl

Dalam kehidupan suatu kelompok yang melakukan aKivitas

kerjasama untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien, maka

aktivitas kerjasama tersebut perlu ditata atau di atur. Seseorang yang

mampu mengatur semua kegiatan kerja kelompok tersebut disebut

pemimpin. Keberhasilan atau bahkan kegagalan suatu organisasi,

sebagian besar ditentukan oleh aktivitas pemimpin ini.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari baik langsung maupun tidak
langsung dapat mengalami kepernimpinan seseorang dalam berbagai

bentuk. Misal dalam kehidupan di masyarakat seseorang mengalami

kepemimpinan RT, RW, Lurah, Camat dan sebagainya. Dalam kehidupan

kerja seseorang mengenal kepemimpinan Kasubag, Kabag, DireKur dan
sebagainya. Bahkan tidak jarang dalam praKik seseorang berada dalam

dua posisi, yaitu sebagai pihak yang dipimpin dan juga bertindak sebagai
pernirnpin.

Pemimpin organiasi tidak bekerja oendirian, la dalam menjalankan
tugas-tugasnya membutuhkan orang lain baik secara induvidual maupun

kelompok, mereka yang dikenal sebagai pengikut atau bawahan. Bawahan



harus digerakkan sedemikian rupa sehingga mau bekerja dengan sukarela

dan penuh pengabdian kepada pemimpin dan organisasi, dan dengan

demikian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Pengertian pemimpin (/eader) berasal dari kata dalam bahasa

lnggris a leader yang persamaan katanya a guide; a conductot a

commander. Dari kata tersebut maka pengertian pemimpin dapat diartikan

seorang yang karena kecakapan pribadinya dapat mempengaruhi

kelompok yang dipimpinnya untuk mengerahl<an upaya bersama ke arah

pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Pengertian pemimpin juga dapat

dijelaskan melalui beberapa fungsi yang harus dilakukan pemimpin dalam

memberikan pimpinan terhadap pengikut atau bawahannya yakni

seseorang yang mempunyai fungsi dalam suatu kelompok untuk

melakukan aktivitas menata, mengatur, mengarahkan, mengawasi,

menggerakkan, memotivasi orang-orang yang melakukan aktivitas

kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.

b. JenisJenis Pemimpin

Ada bermacam-macam jenis pemimpin, dan di dalam kehidupan

masyarakat dikenal antara lain adanya pemimpin formal, pemimpin

informal. Berdasarkan bidang keahliannya dapat dibedakan pemimpin

keagamaan, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, politik dan lain-lain.

Berdasarkan tingkatan kedudukannya dalam organisasi dapat dibedakan

pemimpin teras, menengah dan bawah. Berdasarkan skope jangkauannya

dibedakan pemimpin local, nasional dan internasional. Berdasarkan sifat

pribadinya dibedakan pemimpin paternalistik, otokratik, demokratik,

kharismatik dan lain-lain.

Pemimpin formal adalah seseorang yang ditunjuk lembaga,

berdasarkan keputusan resmi sebagai pemimpin, untuk memangku
jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajibannya

dalam suatu usaha mencapai tujuan organisasi. pemimpin lnformal adalah

seorang yang ditunjuk sebagai pemimpin dalam suatu komunitas social

tertentu yang tidak berdasarkan suatu keputusan formal, namun mampu

mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku kelompok atau masyarakat.

Perbedaan kedua jenis pemimpin tersebut dapat dijelaskan dalam bentuk

tabel sebagai berikut ini:



Tabel 1. Perbedaan formal dan lnformal
No Pemimpln Fo,mal Pemimpin lntormal
1.

2.

3.

4.

6.
7.
8.

Memiliki legalitas formal sebagai pemimpln
ditunjuk sebagai pemimpin dalam organisasi
formal
punya kewenangan fomtal untuk
menjalankan keputusan
memiliki anak buahbawahan dan atasan

Ada masa dalam jabatan
ada kontra prestasi/balas jasa
ada promosidan mutasi
harus memiliki persyaratan formal seperti
ijazah
mengenal sanksi dan hukuman

. tidak memiliki penunjukkan formal

. masyarakat4<elompok te.tentu yang
menunjuknya

. tidak punya kewenangan formal untuk
menjalankan keputusan

. tidak memiliki bawahan maupun
atasan

. tidak ada masa dalam jabatan

. tidak mengenal kontra prestasi

. tdak mengenalpromosi

. tidak perlu memiliki persya.atan
formal

. tidak ada sanksidan hukuman.

c. Pengertian Kepemimpinan

Nilai penting kepemimpinan (leadership) dalam organisasi sudah

disadari sejak permulaan sejarah. Kepemimpinan telah sejak lama menarik

perhatian para ilmuwan dan para praktisi, karena istilah kepemimpinan itu

sendiri sering diasosiasikan dengan orang-orang yang dinamis dan kuat
yang umumnya memimpin bala tentara, mengendalikan perusahaan besar

dan menentukan arah suatu organisasi baik perusahaan maupun Negara.

lstilah kepemimpinan sebelum dilakukan penelitian secara ilmiah

banyak dijumpai dalam cerita-cerita Epos, berisikan: cerita yang memuat

tentang citra induvidu-induvidu yang berkuasa dengan berbagai
keberanian dan kehebatannya; sebagai misal pemimpin armada perang,
pengendali kerajaarr, pemimpin militer, politik, agama, dan sosial, atau
tokoh{okoh terkenal seperti: Gandhi, Nabi Muhammad SAW, Mao Tse_

tung, Julius Caesar, lskandar Agung, Winston dan lain-lain. Dalam
cerita tersebut pemimpin tertentu tersebut mempunyai pengikut setia dan
bersedia berkorban, sedang pemimpin yang lainnya demikian dibenci para
pengikutnya bahkan berkomplot untuk membunuhnya.

Penelitian ilmiah tentang kepemimpinan baru dimulai pada abad ke
2Q. Para ilmuwan yang menekuni masalah-masalah kepemimpinan telah
melakukan banyak penetitian tentang berbagai segi kepemimpinan. Dari
berbagai hasil penelitian tersebut memungkinkan masyarakat modern
memiliki berbagai acuan ilmiah yang secara teoritik memberikan gambaran
tentang betapa pentingnya kepemimpinan yang efektif dalam kehidupan
organisasi di segala jenis dan bidang organisasi. Adapun focus dari
kebanyakan penelitian itu adarah har-har yang menjadi penentu efektivitas
kepemimpinan, antara lain ciri-ciri, kemampuan, perilaku, sumber_sumber



kekuasaan dan situasi yang menentukan baik tidaknya seorang pemimpin

mempengaruhi para pengikutnva dalam mencapai tujuan kelompok.

Pemahaman tentang esensi kepemimpinan semakin diperkaya oleh

pengalaman banyak orang yang dalam perjalanan kariernya menekuni dan

memperoleh kesempatan menduduki jabatan sebagai pemimpin, baik

tingkat rendah, menengah maupun pada posisi puncak. Penggabungan

pemahaman secara teoritik dan empiris akan memberikan keyakinan yang

semakin mendalam betapa pentingnya peranan kepeminrpinan dalam

suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan berbagai sasarannya.

Pengertian kepemimpinan yang dikemukakan oleh para peneliti

biasanya bersifat induvidual yang paling menarik perhatian mereka,

sehingga definisinyapun sangat relatif dan bervariasi. Stogdill (1974:259)

bahkan menyimpulkan bahwa "terdapat hampir sama banyaknya definisi

dengan jumlah orang yang mendefinisikan kepe-mintpinan".

Untuk memperoleh kemantapan dalam merumuskan pengertian

kepemimpinan, berikut ini disajikan beberapa definisi kepemimpinan

menurut beberapa ahli sebagai berikut:

1. Ordway Tead (1935: 20)

"Leadership is the activity of influencing people to cooperate toward

some goal which come to find desirable" (Kepemimpinan adalah

aktivitas mem-pengaruhi orang-orang agar mau bekerjasama untuk

mencapai beberapa tujuan yang mereka inginkan).

2. G.L. Freeman & E.K. Taylor (1950:40)

"Leadership is ability to create group action toward an organizational

ob.y'ecfiveness and cooperation from e ach induvidu al." (Kepemimpinan

adalah kemampuan untuk menciptakan kegiatan kelompok dalam

kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi.

3. John D. Piffner & Robert Presthus (1967:88)

"Leadership is the aft of coordinating and motivating induviduals and

groups to achieve desired ends." (Kepemimpinan adalah seni

mengkoordinasi dan memotivasi induvidu-irrduvidu serta kelompok-

kelompok untuk mencapai tujuan yang diiginkan.



4. R. Tannenbaum, dkk. (1961:288)

"Leadership as interpersonal influence, exercised in situation and
directed through the communication process, toward the attainment of a
specific goal or goals" (Kepemimpinan suatu aktivitas saling

mempengaruhi antar pribadi, dalam situasi yang terarah, melalui proses

komunikasi untuk mencapai tujuan atau tujuantujuan khusus.

5. Harold Koontz & Cyrill O'Donnell (1976:557)

'Leaderships is the art of inducing subordinates to accomplish their
assignment with zeal and confidence,, (Kepemimpinan adalah seni

membujuk bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan mereka

dengan penuh semangat ).

Dari bermacam-macam pendapat yang mengemukakan pengertian

kepemimpinan, agar tidak membingungkan pengertiannya, maka diambil
kesepakatan berdasarkan banyaknya rumusan yang dikemukakan. Blancard
merumuskan bahwa inli pengertian kepemimpinan sebagian besar
menjelaskan sebagai: group in efforts to ward goal achievement in a given

situation- (Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan_kegiatan

seseorang atau kelompok). Dalam pengertian tersebut hal penting yang
perlu mendapat tekanan adalah bahwa di dalam kepemimpinan terdapat
aktivitas mempengaruhi dan saling mempengaruhi. perbedaan

mempengaruhi dan saling mempengaruhi terdapat pada arah pengaruh
yakni bersifat searah, sedangkan saring mempengaruhi bersifat timbal barik.
Di dalam realita sebenarnya pengertian mempengaruhi terkandung pula
pengertian timbal balik.

Kepemimpinan (leadership) telah didefinisikan dengan berbagai cara
yang berbeda oleh berbagai orang yang berbeda pula. Stoner merumuskan
kepemimpinan manajerial sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian
pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling
berhubungan tugasnya. Kepemimpinan dalam manajemen adalah sub fungsi
ke dua dari actuating. Dengan demikian kepemimpinan pada umumnya
adalah apa yang harus dipunyai, drjalankan, dan atau dipergunakan oleh
setiap orang yang berkedudukan sebagai pemimpin.

Kepemimpinan sebagai sesuatu yang harus dipunyai adalah pengertian
kepemimpinan sebagai kemampuan, bakat, sifat_sifat, atau kecakapan



(sk//s). Kepemimpinan sebagai ssuatu yang harus dijalankan adalah

kepemimpinan sebagai kewajiban, fungsi, kegiatan-kegiatan, dan tanggung

jawab. Kepernimpinan sebagai suatu yang harus dlpergunakan adalah

kepemimpinan sebagai teknik atau sarana.

Perlcedaan konsep dalam menjelaskan pengertian kepemimpinan

menimbr.ilkan perbedaan penginterpretasian hasil-hasil penelitiannya. Yang

dibahas dalam buku ini adalah: kepemimpinan administratif yang berkaitan

dengan efeKivitasnya dalam mempengaruhi perilaku orang lain di dalam

organisasi, sehingga tercipta kondisi yang kondusif dalam usaha bersama

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Hubungan Kepemimpinan dan Manajemen

Pengertian kepemimpinan dan manajemen sering dipandang sebagai

hal yang sama, identik ataupun dipakai silih berganti meski sebenamya

terdapat perbedaan di antara keduanya. Sebagai misal manajer suatu

perusahaan juga sering disebut sebagai pimpinan perusahaan, sebaliknya

pimpinan suatu Dinas atau Lembaga Pemerintahan juga sering disebut

sebagai manajer.

Kedua istilah tersebut bila dilacak dari asal kata dalam bahasa

inggris berasal dari kata leader dan manager. Manajemen berasal dari

bahasa lnggris Management, diterjemahkan menjadi pengelolaan dalam

bahasa lndonesia. Sedangkan pengertian manajemen menurut Mary Parker

Follet adalah " the aft of gefting things done througt people" (seni melakukan

sesuatu dengan bantuan orang lain). Penekanan dari definisi tersebut bahwa

manajer mencapai tujuan tidak bekerja sendiri. Dalam rangka mencapai

tujuan organisasi, seorang manajer rnelakukan pengaturan orang-orang lain

untuk melaksanakarr berbagai tugas{ugas tertentu.

KepemJmpinan dan manajemen seringkali dirumuskan dalam posisi

sama, lebih luas satu terhadap yang lainnya maupun lebih sempit terhadap

satu dengan yang lainnya. Sebagaimana pandangan terhadap pengertian

administrasi dan manajemen. Miftah Toha menyatakan bahwa manajemen

dan kepemimpinan tersebut berbeda (Toha, 1999).

Pada hakikatnya kepemimpinan mempunyai pengertian agak luas dibanding

dengan manajemen. Manajemen merupakan jenis pemikiran khusus dari

kepemimpinan di dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Kunci



perbedaan diantara kedua konsep pemikiran ini terjadi setiap saat dan

dimanapun asalkan ada seseorang yang berusaha untuk mempengaruhi

perilaku orang lain atau kelompok, tanpa mengindahkan bentuk alasanya.

Dengan demikian kepemimpinan bisa saja karena berusaha mencapai

tujuan seseorang atau tujuan kelompok. Kepemimpinan dapat terjadi

asalkan seseorang menunjukkan kemampuan mempengaruhi perilaku

orang-orang lain ke arah tercapai suatu tujuan tertentu. Sebagai contoh

seorang ulama dapat memiliki pengaruh yang besar bahkan mampu

mempengaruhi tingkah laku seorang Bupati Kepala Daerah di dalam

memimpin daerahnya, tetapi tidak harus terlebih dahulu ulama tersebut

menjadi pegawai di Kabupaten. Ciri yang lain bahwa kegiatan kepemimpinan

tidak dibatasi oleh jalur komunikasi struKural, melainkan bisa menjalin jalur

netvvork yang merembes secara luas melampaui jalur struktural. Apabila

kepemimpinan itu dibatasi oleh tatakrama birokrasi atau dikaitkan terjadinya

dalam suatu organisasi tertentu, maka dinamakan manajemen. Bahwa

fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, pengkoordinasian, motivasi dan pengendalian yang merupakan

fungsi pokok manajer yang tak terpisahkan selalu terjadi dalam setiap jenis

organisasi dan setiap tingkatan hirarkhi rnanajemen yang ada dalam suatu

organisasi.

penjelasan di atas, maka seorang manajer dapat saja berperilaku

sebagai seorang pemimpin asal dia mampu mempengaruhi perilaku orang-

orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Tetapi seorang pemimpin belum

tentu harus menyandang jabatan manajer untuk mempengaruhi perilaku

orang lain. Dengan kata lain seorang leader atau pemimpin belum tentu
seorang manajer, tetapi seorang manajer dapat berperilaku sebagai seorang
leader atau pemimpin.

Pandangan lain menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan
pengembangan lebih lanjut dari fungsi-fungsi manajemen sebagai
sekelompok pengetahuan sendiri. Seperti pendapat The Liang Gie yang

menyatakan bahwa rangkaian kegiatan penataan yang berhubungan dengan
penggerakan orang dan pengerahan fasilitas terdiri enam fungsi khusus

seperti perencanaan, pembuatan keputusan, kepemimpinan,
pengkoordinasian, pengontrolan, serta penyempurnaan organisasi dan tata

l0



kerja. Pengertian lain dari manajemen dikemukakan oleh Stonner

menyatakan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan'

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan berbagai usaha anggota

organisasi dan penggunaan sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan.

Manajemen merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

pejabat pimpinan (manajer) untuk,: mengerahkan' menggerakkan dan

mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif

dan efisien. Rangkaian kegiatan tersebut menimbulkan fungsi-fungsi

manajemen sbb planning, organizitg, actuating & controlling (Terry)' Fungsi

actuating itulah yang di dalamnya mengandung leadership' yang kemudian

merasuk ke dalam fungsi-fungsi lainnya, sehingga tujuan-tujuan organisasi

dapat dicapai. Adapun substarlsi perlcedaan aktivitas dalam kepemimpinan

dan manajemen apabila digambarkan sebagai berikut:

No Kepemimpinan Manaiemen
1 orientasi pada kemampuan

individu
mengarah pada system dan
mekanisme keria

2 menekankan pada pengaruh
terhadao penqikut (wibawa)

menekankan pada wewenang
vanq ada

3 Mengandalkan pada ke-
mampuan diri untuk
mencapai tuiuan

Mengandalkan pada sumber-
daya organisasi untuk
mencapai tuiuan

4 Diarahkan uniuk mewu-
judkan keinginan pemimpin
dan orqanisasi

mengarah tercapainya tujuan
organisasi secara langsung

5 sifat hubungan personal sifat hubungan impersonal

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa pendapat yang berkaitan

dengan hubungan antara manajemen dan kepemimpinan.

1. manajemen lebih tuas dari kepemimpinan

2. manajemen lebih sempit dari kepemimpinan

3. manajemen sama dengan kepemimpinan.

Dengan demikian penggunaan konsep tersebut sangat tergantung pada

kondisi dan alasan yang dipakai oleh pihak-pihak yang menggunakan

konsep manajemen dan kepemimpinan secara tepat.
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3. Rangkuman l\llateri

Pengertian pemimpin berasal dari kata dasar pimpin atau fo /ead artinya orang

yang tugas atau fungsinya memimpin, menata, mengatur, mengkomando,

memandu, memerintah dan sebagainya. Dalam suatu organisasi pemimpin

acjalah seseorang yang ditunjuk oleh organisasi formal atau komunitas

masyarakat tertentu yang dipandang mempunyai kemampuan untuk memimpin,

rnengarahkan, menata, mengatur, menggerakkan, mempengaruhi orang lain

untuk mau bekerjasama mencapai suatu tujuan yang ditentukan.

Kepemimpinan dapat didefinisikan dalam berbagai aspek : 1) sebagai suatu

penggunaan kualitas pribadi/pesona tertentu pemimpin terhadap orang lain

sehingga mampu menarik perhatian dan kesetiaan orang lain untuk mengikuti

ap3 yang diharapkan oleh pemimpin tersebut. 2) sebagai kemampuan untuk

mempengaruhi, mengajak, membujuk orang lain untuk mau bekerjasama untuk

mencapai tujuan yang diharapkan. 3) sebagai suatu seni baik dalam

mempengaruhi, mengajak, membujuk, membuat kesepahaman terhadap orang

lain. 4) sebagai pelaksanaan fungsi manajemen khususnya dalam fungsi

hading, motivating, communicating dalam kegiatan kerjasama untuk mencapai

trjuan organisasi. Manajemen adalah seni melakukan suatu tindakan dengan
oantuan orang lain. Fungsi-fungsi dalam aktivitas manajemen adalah
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, penggerakan

dan pengawasan dalam suatu aktivitas kerjasama dalam suatu organisasi untuk
mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien.

4. Tugas / Latihan

Untuk memperdalam pemahaman mengenai materi di atas, silahkan
mengerjakan latihan berikut ini !

1 . Jelaskan pengertian pemimpin

2. Ape istilah-istilah lain dari pemirnpin?

3. Jelaskan jenis-jenis pemimpin?

4. Jelaskan perkembangan pengertian kepenrimpinan dari persepsi awal dan
konsep setelah mengalami perkembangan pengetahuan melalui penelitian

ilmieh?

t2



B. Kegiatan Belajar 2

Pola Kegiatan Pemimpin

1. Tujuan Kegiatan Pembelaiaran

Memberikan wawasan tentang pengertian kepemimpinan sebagai sesuatu yang

harus dUalankan oleh seorang pemimpin. Sesuatu yang harus dijalankan

tersebut dapat dijabarkan dalam fungsi, tugas atau tanggung jawab, dan peran

pemimpin dalam aKivitas kerjasama dalam suatu organisasi.

lndikator Keberhasilan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mampu menielaskan :

1. Fungsi-fungsi pemimpin

2. Jenis-jenis kegiatan pemimpin

3. Peran-peran seorang pemimpin

2. Uraian Materi

a. Tugas Pemimpin

Kepemimpinan dalam modul ini nrengacu pendapat umum yang

mengartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang yang

menduduki jabatan sebagai pemimpin dalam suatu organisasi untuk

mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahan untuk mau berpikir dan

bertindak atau berperilakLl secara sukarela dan bersemangat untuk

mencapai tujuan organisasi.

Menelaah tentang hakikat kepemimpinan sebagai sesuatu yang harus

dijalankan oleh seorang pemimpinin dapat dilakukan melalui studi perilaku

(behavior research) pimpinan dalam menjalankan aktivitasnya. Hasil temuan

penelitian deskriptif dapat mengungkap sifat pekerjaan, pola-pola kegiatan

pemimpin, alasan mereka rnelakukan pekerjaan tersebut dan

menggambarkan pentingnya berbagai jenis pekerjaan serta persyaratan

peran yang khusus dalam proses kepemimpinan.

Pola Kegiatan Pemimpin dapat dipelajari dari tiga pendekatan yaitu

pendekatan fungsional, pendekatan jenis kegiatan, dan pendekatan peran

pemimpin.

1. Pendekatan fungsional (Fuctional Approach)

Fungsi yang berasal dari kata function, merupakan suatu kegiatan yang

berhubungan dengan tugas-tugas yang secara jelas bisa dipisahkan dari

kegiatan yang lain. Dengan pengertian tersebut, maka fungsi seorang
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pemimpin dapat didekati dari fungsi-fungsi rnanajemen, karena pada

hakekatnya seorang pemimpin dapat juga berfungsi sebagai seorang

manajer. Adapun fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah:

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

Macam atau jumlah fungsi yang harus dilakukan oleh seorang

pemimpin tentu saja tidak terbatas pada pengertian fungsi di atas tetapi

banyak pihak yang menjabarkan kedalam fungsi-fungsi yang lebih

terperinci seperti fungsi koordinasi, pengambilan keputusan,

menggerakkan, motivasi, komunikasi dan sebasrainya-

Fungsi pemimpin lain yang berhubungan dengan upaya

membangun kelompok antara lain: memandu, menuntun, membimbing,

membangun, memberi motivasi kerja, menjalin jaringan-jaringan

komunikasi yang baik, mendamaikan sehingga mencapai sasaran yang

diharapkan.

2. Pendekatan Jenis Kegiatan (Activities Approach)

Pendekatan ini mencoba menjelaskan pola pekerjaan pemimpin

dengan mengamati jenis kegiatan apa yang sesungguhnya dikerjakan

oleh manajer dan bagaimana mereka menggunakan waktunya. Suatu

penelitian yang dilakukan oleh Mintzberg menyatakan kegiatan seorang

pemimpin atau manajer antara lain dapat dikelompokkan dalam empat

.ienis yakni:

(a) kegiatan pribadi ( pengaturan waktu, pengembangan karier pribadi

keterlibatan dengan kehidupannya sendiri)

(b) kegiatan teknis ( pekerjaan dengan peralatan, pemecahan masalah

teknis, pelaksanaan fungsi-f ungsi teknis)

(c) kegiatan administrative ( pemrosesan kertas kerja, penyiapan dan

administrasi anggaran, monitoring kebijakan dan prosedur)

(d) kegiatan interaksional (menyampaikan, membagi, menyebarluaskan

informasi, mendqkung, memhimbinq, mengarahkan karyawan,

menyampaikan ide, meminta sarqn dan lain-lain)

palem Praktik mqnajemen, Sering dijumpai kesulilsn qnfuk memahami

hubungan antare apa yang Cisebut fungsi-fungsi pemimpin atau fungsi

manajerial dengan pekeriaan yang senyatanya mereka kerjakan.

Pendekatan fungsional memberikan cara yang paling logik untuk
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membahas manajemen, tetapi tidak cukup membantu dalam
pembahasan apa yang sebenarnya dilakukan oleh manajer atau

pemimpin. Oleh karena itu pendekatan kegiatan akan sangat membantu

mengembangkan pengajaran dan praktik manajemen.

Joseph L. Massie/John Douglas dalam bukunya Managing, A

Contemporary lntroduction tahun 1975 mengemukakan tujuh kegiatan

memimpin yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan membentuk

fungsi pemimpin atau manajer. Ke tujuh kegiatan tersebut meliputi

kegiatan pembuatan keputusan, penetapan sasaran-sasaran,

merencanakan dan membuat kebijakan, pengorganisasian dan

penempatan, komunikasi, memimpin dan mensupervisi, serta

mengawasi. Selanjutnya hubungan ke tujuh kegiatan sebagai suatu

proses memimpin tersebut dapat dilihat pada gambar 1. di bawah ini.

Gambar 1. Proses Memimpin

\
fM.^erap6-

-l I sasaran-sasa'a" I

''.

l-r;;";@-1.__I mensupervlsl I

dar

kebijaksanaall

Kegiatan-kegiatan yang senyatanya dilakukan oleh pemimpin atau
manajer, dalam realitanya saling berhubungan dengan pelaksanaan

fungsFfungsi memimpin atau manajerial. Oleh karena itu pemaduan

terhadap kegiatan-kegiatan tersebut dengan fungsi_fungsinya, akan
dapat memberikan pandangan yang menyeluruh tentang pola kegiatan
pemimpin.

3. Pendekatan Peran

Pembicaraan tentang peran manajer atau peran pemimpin yang khas,
akan menekankan pada jenis-jenis kegiatan yang biasanya diharapkan
dari para pemimpin/manajer, tanpa menghiraukan jenis posisinya.
Setiap induvidu mempunyai semacam gambar (irnage) mengenai cara ia

,/J

-----t

\
dan
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harus bertindak dalam posisi tertentu. Gambar atau bayangan tersebut
seringkali dinamakan orang .Konsep peranan,, (Role Concept).
Sedangkan orang lain yang berhubungan dengan posisi tersebut juga
mempunyai suatu bayangan mengenai bagaimana seseorang harus
bertindak dalam posisi tersebut yang dinamakan .harapan 

tentang
Peranan" (Role Expectation).

Pengertian peran pemimpin, menurut Handbook of Social
Psychology adalah pelbagai perilaku yang teratur yang ditimbulkan
karena suatu jabatan sebagai pemimpin yang diharapkan dan diakui
oleh segenap anggota organisasi. pemahaman peran perilaku yang
diharapkan sangat penting dalam suatu organisasi bagi pemegang
posisi peran tertentu. peranan dalam organisasi formal mempunyai
kaitan dengan tanggung jawab khusus. Misarnya ; peran supervisi -
menunjukkan pada bagaimana seorang superylsor memenuhi tanggung
jawabnya tersebut. Cara memenuhi tanggung jawab tersebut dalam
suatu peranan tertentu dapat dengan cara mengandalkan wewenang
dan kedudukannya dan dapat dilakukan dengan pendekatan partisipatif.

Terdapat beberapa pandangan tentang sumber harapan tentang
peranan yang direkomendasikan untuk para pemegang jabatan
pemimpin. Menurut Winardi (1990:52) acla tiga macam peran yang
diharapkan oleh seorang pemimpin:

(1) Harapan pribadi (persona I Expectations)
Harapan yang dimiliki oleh Orang/sekelompok orang terhadap
seorang pemimpin di dalam berperilaku. Kelompok mengharapkan
pemimpin melakukan hal_hal tertentu dan tidak melakukan hal_hal
tertentu. peranan yang dimainkan oleh pemimpin formal tergantung
dari "harapan tentang perana n, para pengikut. Sebagai contoh
apabila kelompok ingin berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan, maka kelompok tersebut mempunyai harapan terhadap
pimpinan untuk berperanan sebagai fasiritator, dan tidak
menginginkan pimpinan sebagai inisiator.

(2) Harapan-harapan organisatoris (organizationat Expec_tations)
Harapan-harapan tertentu yang dimiliki oleh perusahaan yang
bersifat spesifik tentang kelakuan para manajer dan pemimpin
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mereka. Hqrapan-harapan tersehut KBrap Kali Citulis dalam

pedoman-pedoman posisi formal atau uraian tentang pekerjaan (1bb

description).

(3) Harapan-harapan kultural ( cultural Expectation)

Harapan kultural dapat bermacam-macam bentuknya. Salah satu

diantaranya apa yang dinamakan "kultur industri" (industry cultural \.
Seorang bankir dan seorang akuntan negara diharapkan merupakan

orang-orang yang serius, konservatif dan hati-hati. Seorang ahli iklan

diharapkan merupakan seorang yang bersifat kreatif. Secrrang

tentara diharapkan sebagai orang yang tidak menunjr"rkkan perasaan

takut, pasti akan diri sendiri dan sadar akan statusnya.

Menurut Henry Mintzberg Dalam bukunya yang berjudul The Nature of
Manageial Work (1973:55) Mintzberg mengelompokkan perilaku-

perilaku manajer menjadi tiga bidang peranan yakni:

1) Peran antar pribadi,

2) Peran informasional, dan

3) Peran pembuatan keputusan

Menurut pendapatnya seorang manajer mempunyai wewenang formal

atas satuan organisasinya yang menentukan statusnya. Dengan

wewenang dan statusnya tersebut manajer terlibat dalam pelaksanaan

ke tiga peranan tersebut. pemimpin kemudian akan menggunakan

keterampilan pribadi dan manajerialnya untuk mampu melaksanakan
peranan-peranannya secara efektif.

3. Rangkuman Materi

Pola kegiatan pemimpin dalam studi perilaku (behayjor research) dapat
didekati dari tiga pendekatan yakni pendekatan fungsionar dan pendekatan
jenis kegiatan/aktivitas dan pendekatan peran. Fungsi seorang pemimpjn
sama dengan fungsi manajemen : perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, dan pengawasan juga dilakukan oleh seorang pemimpin.
Fungsi pemimpin yang lain berhubungan dengan upaya membangun
kelompok yang dipimpinnya: memandu, menuntun, membimbing,
membangun, memberi motivasi kerja, menjalin jaringan_jaringan

komunikasi yang baik. Sedangkan pendekatan aKivitas perilaku pemimpin
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dapat dibedakan: 1) kegiatan pribadi 2) kegiatan teknis

administrative 4) kegiatan interaksional.

3) kegiatan

Peran manajer atau peran pemimpin berkaitan dengan perilaku seorang

pemimpin dalam menjalankan jabatannya. Macam peran yang dilakukan

oleh pemlmpin dapat dibedakan : 1) peran antar pribadi, 2) Peran

informasional, dan 3) Peran pembuatan keputusan.

4, Tugas dan Latihin
Untuk memperdalam pemahaman mengenai materi di atas, silahkan

mengerjakan latihan berikut ini I

1 . Jelaskan fungsi seorang pemimpin ?

2. Jelaskan jenis-jenis kegiatan pemimpin?

3. Jelaskan peran seorang pemimpin?

4. Amatilah aktivitas seorang pemimpin dari 3 tingkatan dalam manajemen

dalam kurun waKu satu bulan. Catatlah jenis kegiatan yang memiliki

intensitas tinggi.
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