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KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP) 

 

Oleh: 

IBNU SISWANTO, M.Pd. 

ibnusiswanto@uny.ac.id 

 

 

A. Ice Breaking 

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah 

ketrampilan berkomunikasi khususnya berbicara di depan khalayak umum. Supaya dapat 

tampil di depan khalayak umum hendaknya seorang pemimpin memiliki kemampuan 

untuk memanajemen forum sehingga dapat berjalan dengan baik. Salah satu ketrampilan 

yang dapat membantu dalam melakukan manajemen forum yaitu dengan melakukan ice 

breaking. Ice breaking bertujuan untuk mencairkan suasana dan mengarahkan focus 

peserta kepada pembicara yang ada di depan. Salah satu bentuk ice breaking yang dapat 

dilakukan yaitu dengan permainan “nomor ajaib”. 

Permainan ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana berikut ini: 

 Peserta diminta untuk menuliskan sebuah nomor sebanyak 7 digit. Setelah itu peserta 

diminta untuk melakukan langkah-langkah yang diinstruksikan oleh fasilitator. Jika 

langkah tersebut dilakukan dengan tepat maka peserta akan mendapatkan angka atau 

nomor telepon yang tadi dituliskan. Biasanya peserta akan kagum dan menaruh fokus 

lebih kepada fasilitator untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan selanjutnya.  

 Durasi permainan ini selama 10 menit. Peralatan yang dibutuhkan adalah kertas dan 

alat tulis sejumlah peserta. Jumlah peserta lebih dari 25 orang  

 Fasilitator meminta peserta untuk mencatat tiga digit pertama dari angka atau nomor 

yang dituliskannya . contoh: no 1234567 berarti 3 digit pertama adalah 123.  

 Kalikan tiga digit tersebut dengan angka 80  

 Ditambahkan 1  

 Kalikan 250  

 Tambahkan dengan 4 digit terakhir dari angka atau nomor yang di tulis pertama kali 

tadi, yaitu 4567 (dari contoh diatas).  

 Tambahkan lagi dengan 4 digit terakhir dari nomor yang ditulis pertama kali.  

 Dikurangi dengan 250.  

 Dibagi 2.  
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 Bingoooooo! Anda akan mendapatkan nomor yang ditulis oleh masing-masing 

peserta  

 Supaya lebih menarik  permainan ini dapat dimodifikasi sehingga fasilitator dapat 

membuat perhatian peserta menjadi terpusat.  

 Selanjutnya sambil fasilitator berdiskusi dengan peserta mengambil pelajaran dari 

permainan tersebut  

B. Materi Inti 

1. Definisi kepemimpinan 

Kepemimpinan menurut Husaini Usman (2013) adalah kemampuan 

mempengaruhi orang dan/atau suatu kelompok agar melakukan sesuatu sesuai dengan 

yang diinginkan melalui keteladanan sang pemimpin. Definisi ini juga menekankan 

perlunya keteladanan dari seorang pemimpin supaya dapat mempengaruhi atau 

mengarahkan orang lain. Hal ini sedikit berbeda dengan beberapa definisi 

kepemimpinan pada umumnya yang hanya menekankan kemampuan seseorang untuk 

mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi 

orang lain, sedangkan orang yang mampu mempengaruhi orang lain dan atau 

sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan disebut dengan 

pemimpin.  

Seseorang dapat dikatakan menjadi seorang pemimpin asalkan memiliki 

bawahan atau anggota. Seseorang dapat menjadi pemimpin bagi  1 orang anggota, 2 

orang anggota, atau bahkan ribuan hingga jutaan anggota. Selain itu, pemimpin juga 

dapat memimpin pada lingkup rumah tangga, RT, RW, Desa, Kecamatan, atau bahkan 

tingkat dunia.  Oleh karena itu, pada hakekatnya kita semua pasti menjadi seorang 

pemimpin dan pada saat yang bersamaan kita juga menjadi orang yang dipimpin. 

2. Unsur-Unsur Kepemimpinan 

Unsur-unsur kepemimpinan terdiri dari: 

a. Pemimpin/Atasan  

Pemimpin mempunyai wewenang untuk memimpin dan mendelegasikan 

tugas kepada anggota.  

b. Anggota/Subordinate / Bawahan  

Anggota memiliki kewajiban untuk membantu pemimpin sesuai tugasnya  

c. Misi/Tujuan/Target 

Misi/tujuan/target adalah suatu hal yang ingin direalisasikan sesuai dengan 

kesepakatan yang telah diambil sesuai dengan kesepakatan. 
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Ketiga unsur di atas saling berkaitan satu dengan yang lain. Tanpa adanya 

salah satu unsur maka tidak akan ada kepemimpinan.  

3. Gaya Kepemimpinan 

Terdapat beberapa macam gaya kepemimpinan yang sering dapat diamati atau 

dilihat dalam suatu kelompok/organisasi. Secara umum gaya kepemimpinan dapat 

dikelompokkan menjadi 3 yaitu gaya kepemimpinan yang memaksa, terpimpin, dan 

bebas.  

a. Memaksa (autocratic, otoriter)  

Gaya kepemimpinan memaksa yaitu gaya kepemimpinan dimana keputusan 

diambil sepenuhnya oleh pemimpin dan harus dilaksanakan oleh 

anggota/bawahan. Gaya kepemimpinan memaksa ada kalanya tepat dilaksanakan 

tapi adakalanya juga dapat menimbulkan masalah yang lebih besar. Secara umum 

gaya kepemimpinan dengan pemaksaan tidak tepat dilakukan pada kondisi yang 

normal. Gaya kepemimpinan model ini cenderung mematikan kreatifitas dan 

inisiatif dari anggota. 

Gaya kepemimpinan memaksa cenderung tepat dilaksanakan pada situasi 

yang tidak normal. Misalkan saja pada saat memiliki usaha yang sedang 

mengalami kritis ataupun pada suatu peperangan. Pada situasi yang tidak normal 

tersebut dibutuhkan ketegasan, kecepatan, dan ketepatan untuk bereaksi terhadap 

kondisi yang ada.  Selain itu, gaya kepemimpinan ini juga cenderung tepat 

dilakukan pada kondisi dimana kemampuan yang dimiliki oleh anggota tidak 

cukup untuk memahami permasalahan yang dihadapi. 

b. Terpimpin (democratic, consultative) 

Gaya kepemimpinan berikutnya yaitu tipe terpimpin. Gaya kepemimpinan ini 

memberikan kesempatan kepada para anggota untuk berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan serta metode pelaksanaan hasil keputusan. Pemimpin 

cenderung memposisikan diri untuk mengarahkan anggota. Gaya kepemimpinan 

ini cocok diterapkan pada situasi dan kondisi normal. Selain itu, kemampuan 

yang dimiliki oleh anggota juga harus cukup untuk memahami situasi dan kondisi 

permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan.  

c. Bebas (free-rein, participative) 

Gaya kepemimpinan selanjutnya ialah gaya kepemimpinan bebas. Anggota 

diberi kebebasan mengembangkan kreasinya seluas mungkin. Gaya 

kepemimpinan ini sangat cocok untuk anggota yang memiliki berketrampilan 
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tinggi, cerdas, bermotivasi tinggi. Pemimpin berperan sebagai fasilitator supaya 

anggota dapat berkreasi seluas mungkin selama berada dalam koridor dan batas-

batas yang telah disepakati.  

Ketiga gaya kepemimpinan di atas dapat dibandingkan antara tingkat 

partisipasi anggota dan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin dalam gambar 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr 1. Perbandingan antar gaya kepemimpinan 

 

Berbagai macam gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan juga 

kekurangan. Seorang pemimpin yang baik harus dapat memilih kapan harus 

melakukan pemaksaan, kapan harus dengan gaya terpimpin, dan kapan harus 

memberikan kebebasan kepada anggota-anggotanya. Hal ini dapat disebut sebagai 

model kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan yang diterapkan disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi yang melingkupi. 

Gaya kepemimpinan selain dapat dibedakan dengan membandingkan tingkat 

kekuasaan/kewenangan dan partisipasi dari pemimpin dan anggota juga dapat 

dibandingkan dari pendekatan yang dilakukan supaya pemimpin dapat mengarahkan 

para anggotanya. Pendekatan yang dilakukan yaitu model transaksional dan 

transformasional. Gaya kepemimpinan dengan pendekatan transaksional artinya 

pemimpin menggunakan reward and punishment untuk mengarahkan anggota 

melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan gaya 

kepemimpinan dengan pendekatan transformasional artinya pemimpin 

mengembangkan pengaruh melalui  komunikasi dan interaksi dengan anggota 

sehingga kedua pihak dapat berinisiatif melakukan suatu kegiatan dalam rangka 

meraih tujuan kelompok/organisasi.  

Kekuasaan 

Partisipasi 

Memaksa Terpimpin Bebas 

Pemimpin 

Anggota 
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4. Wewenang/kekuasaan (power) 

Membahas tentang kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari 

wewenang/kekuasaan. Wewenang/kekuasaan merupakan sesuatu yang melekat pada 

diri seorang pemimpin. Wewenang/kekuasaan dapat berasal/bersumber dari beberapa 

hal yaitu: 

a. Wewenang Struktural  

Wewenang struktural merupakan wewenang/kekuasaan yang dimiliki oleh 

karena yang bersangkutan menduduki jabatan dalam sebuah kelompok/organisasi. 

Wewenang struktural pada umumnya diikuti dengan wewenang untuk 

memberikan sanksi bagi anggota/staff yang tidak mengikuti perintah yang 

diberikan. Wewenang struktural akan berakhir ketika jabatan yang dimiliki 

digantikan oleh orang lain. 

b. Wewenang Kearifan (Kharisma) 

Berikutnya ialah wewenang kearifan (kharisma). Wewenang ini dimiliki 

karena memiliki sikap dan perilaku positif, pengetahuan, kemampuan dan 

pengalaman yang sudah teruji dengan baik. Seseorang yang memiliki 

kewenangan ini cenderung bertahan lebih lama pengaruhnya dibandingkan 

dengan kewenangan struktural. Keunggulan yang dimiliki oleh seseorang akan 

menjadikannya seorang pemimpin.   

c. Wewenang Moral 

Kewenangan selanjutnya ialah kewenangan moral. Kewenangan moral 

didapatkan karena yang bersangkutan memiliki integritas, bermoral baik, dan 

bertanggungjawab terhadap para anggota saat ada masalah.   

d. Wewenang Reputasi  

Sedangkan kewenangan berikutnya ialah kewenangan reputasi. Kewenangan 

ini dapat diperoleh karena prestasi yang pernah diraih pada masalalu.   

e. Wewenang Jasmaniah  

Kelebihan fisik seseorang juga dapat menumbuhkan kewenangan. 

Kewenangan yang diperoleh yaitu kewenangan jasmaniah atau kewenangan 

karena bentuk atau penampilan fisik seseorang baik yang nyata maupun kesan 

yang dipancarkan dapat mempengaruhi orang lain.  

Berbagai macam kewenangan yang disebutkan diatas merupakan suatu bukti 

bahwa seoarang pemimpin haruslah seseorang yang memiliki kelebihan dibandingkan 
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dengan para anggotanya. Seseorang yang tidak memiliki kelebihan dibandingkan 

dengan orang lain memiliki kemungkinan yang kecil untuk menjadi seorang 

pemimpin. Selain itu, seorang pemimpin juga akan semakin diakui kewenangannya 

jika kelebihan yang dimiliki sesuai dengan para anggotanya dan tipe kelompok yang 

dipimpin. Seseorang yang baik, sholeh, dan sangat demokratis belum tentu dapat 

menjadi seorang pemimpin yang baik dikalangan orang-orang yang pandai bersiasat 

seperti dalam lembaga politik. Demikian pula orang yang pintar dari sisi akademik 

belum tentu berhasil untuk memimpin sebuah kelompok/organisasi yang bergerak 

dibidang keagamaan. Rambu-rambu yang dapat diperhatikan dengan berbagai macam 

wewenang yang ada itu ialah: 1) Semakin banyak jenis wewenang yang dimiliki 

seorang pemimpin maka semakin BAIK, 2) Pemimpin yang baik menggunakan 

kewenangan secara CERDAS dan PEKA sehingga menjadi sangat berwenang tanpa 

sewenang-wenang, 3) Menjadi pemimpin bukan berarti mendapatkan hak untuk 

MEMERINTAH, tetapi justru kewajiban memberi TELADAN KUALITAS sehingga 

orang lain bisa menerima perintahnya tanpa merasa direndahkan, dan 4) 

Kepemimpinan adalah TINDAKAN, bukan KEDUDUKAN. 

 

5. Cara memotivasi anggota/staff 

Proses kepemimpinan dalam sebuah kelompok atau organisasi tidak selalu 

berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Adakalanya seorang 

pemimpin mendapati para anggota atau staffnya tidak memiliki motivasi. Oleh karena 

itu, seorang pemimpin hendaknya juga memiliki kemampuan untuk memotivasi 

sehingga kemampuan yang dimiliki oleh anggotanya dapat dioptimalkan. Beberapa 

hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi anggota/staff yaitu dengan: 

a. Menegur dengan baik jika anggota melakukan kesalahan  

b. Pekalah terhadap manusia  

c. Tidak meremehkan  

d. Tidak memberikan kritik terhadap seseorang didepan orang lain 

e. Memberikan perhatian penuh bawahan  

f. Tidak mementingkan diri sendiri   

g. Jangan memunculkan anak emas  

h. Selalu berusahalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anggotanya  

i. Mengertilah hal-hal kecil namun sangat menyentuh seperti menyapa, memberikan 

hadiah, atau memperhatikan kondisi kesehatan atau keluarga anggota 
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j. Tidak membanggakan diri di hadapan anggota 

k. Tidak terombang-ambing dalam mengambil keputusan  

 

6. Syarat menjadi pemimpin yang baik 

Beberapa kemampuan yang hendaknya dimiliki sehingga dapat menjadi 

seorang pemimpin yang baik yaitu: 

a. Problem solver 

Seorang pemimpin yang baik hendaknya memiliki kemampuan untuk 

menyelesaikan berbagai macam masalah yang dihadapi. Hal ini tidak berarti 

bahwa seorang pemimpin haruslah mampu menyelesaikan sendiri semua masalah 

yang ada. Seorang pemimpin dapat memberikan masukan/arahan sehingga 

permasalahan yang dihadapi dapat dicarikan solusinya. 

b. Bersikap positif 

Seorang pemimpin juga harus bersikap positif. Salah satu contoh sikap positif 

yaitu tidak suka mengeluh dengan berbagai macam masalah yang dihadapi. Sikap 

positif menghadirkan kenyamanan bagi para anggota dalam menghadapi suatu 

masalah.  

c. Menjadi inspirasi/Keteladanan 

Sebagaimana definisi tentang kepemimpinan yang disampaikan di atas, 

kepemimpinan yang baik diperlukan keteladanan. Oleh karena itu, seorang 

pemimpin yang baik haruslah menghadirkan keteladanan yang dapat 

menginspirasi para anggotanya. Hal ini juga sangat sesuai dengan sifat dasar 

manusia yang lebih mudah mengikuti suatu contoh nyata (keteladanan) daripada 

sekedar sebuah perintah tertulis ataupun perintah secara langsung. 

d. Menumbuhkan motivasi 

Pemimpin yang baik juga haruslah mampu memotivasi anggota untuk berjuang 

seoptimal mungkin untuk meraih tujuan yang ada. 

e. Komunikatif 

Pemimpin yang baik haruslah memiliki kemampuan komunikasi yang baik. 

Kemampuan komunikasi tidak hanya kemampuan untuk berbicara yang bagus di 

hadapan banyak orang. Kemampuan komunikasi yang baik dapat dilihat dari 

pesang yang disampaikan dengan pesan yang diterima serta daya gerak yang 

dimiliki sesuai dengan pesan yang disampaikan. 

Sekian  


