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Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa

diharapkan akan memiliki pengetahuan

tentang : 

The Ultimate Goal Of Learning 

Outcomes :

1. Dasar Filosofi kepemimpinan

2. Berbagai tipologi kepemimpinan

3. Teori kepemimpinan situasional

4. Berbagai tingkatan level kepemipminan 

5. Bagaimana merumuskan visi dan misi suatu 

organisasi bisnis

6. Bagaimana cara membangun team work 

7. Bagaimana cara membagi tugas kepada team

8. Bagaimana cara mengembangkan SDM

9. Bagaimana cara menggerakkan motivasi kerja 

karyawan 
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LANDSCAPE :

1. DEFINISI DAN FILOSOFI PEMIMPIN

2. TIPOLOGI PEMIMPIN

3. KEPEMIMPINAN SITUASIONAL

4. LEVELS OF LEADERSHIP MANAGEMENT

5. PEMIMPIN SEBAGAI PENCIPTA VISI

6. PEMIMPIN SEBAGAI PEMBANGUN TEAM

7. PEMIMPIN SEBAGAI PEMBAGI TUGAS

8. PEMIMPIN SEBAGAI PEMBANGUN MANUSIA

9. PEMIMPIN SEBAGAI PENGGERAK MOTIVASI
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Recommended Further Readings:

1. Cuk Jaka Purwanggono, Buku Ajar: Kepemimpinan, Unwahas, 

Semarang

2. Bryn Hughes, The Leader's Tool Kit: Hundreds of Tips and 

Techniques for Developing the Skills You Need, Amacom

Press

3. Kennet W. Thomas, Intrinsic Motivation at Work: Building 

Energy and Commitment, Barett-Koehler Publishers

4. Stephen Robbins, Organizational Behavior, Prentice Hall

5. Stephen Robbin and David Decenzo, Fundamentals of 

Management, Prentice Hall
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BAB I

DEFINISI DAN FILOSOFI PEMIMPIN

1. Tujuan Pembelajaran

2. Pendahuluan (pengantar)

3. Definisi kepemimpinan

4. Peran Pemimpin Dalam Organisasi

5. Tugas dan Latihan Soal
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TUJUAN PEMBELAJARAN :

Setelah mengikuti materi ini, siswa diharapkan dapat :

1) Memahami konsep dasar dan filosofi kepemimpinan serta mampu 

mengidentifikasi peranan seorang pemimpin. 

2) Memahami pentingnya fungsi kepemimpinan dalam kehidupan 

berorganisasi, dalam upaya untuk pencapaian tujuan organisasi 

secara efektif dan efisien. 

3) Memahami dan menyadari bahwa kepemimpinan dapat 

dibentukmelalui suatu proses dan dapat dipersiapkan. 

4) Menyadari dan memahami berbagai peran seorang pemimpin 

dalam kehidupan berorganisasi. 

5) Menyadari dan memahami pengaruh dan efektifitas peran seorang 

pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi.  
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PENDAHULUAN (PENGANTAR)

 Fitrah Manusia sebagai Pemimpin

 Pemimpin dibutuhkan di semua sendi kehidupan

 Pemimpin dibutuhkan di semua level Organisasi

 Keberhasilan suatu Organisasi, ditentukan oleh 

kualitas para pemimpinnya

 Kepemimpinan yang berhasil akan membawa 

dompak positif dan kesejahteraan bagi seluruh 

anggota organisasinya
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L e a d e r V e r s u s M anager

DEFINISI KEPEMIMPINAN
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L I M I T E D      R E S O U R C E S

CAPITALOTHERS SDM MATERIAL TIMEASSET

Delegating

Pengarahan

Organizing

Stafing

Control

Evaluating

Efektif

Efisien

FEED BACK (UMPAN BALIK) 

KETERAMPILAN MANAGERIAL DAN KETERAMPILAN MEMIMPIN

GOAL !!!
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1. Planning

2. Organizing & Staffing

3. Actuating & Delegating

4. Control & Evaluating

Manajer

Manajer yang efektif juga 

harus memiliki  kemampuan 

memimpin yang baik

Kualitas kepemimpinan sudah 

menjadi hal  yang penting dan 

dibutuhkan di setiap  tingkatan 

level manajemen, mengapa ???

Pemimpin

Suatu seni untuk mempengaruhi 

orang lain agar mau menjalankan 

(mengikuti) apa yang 

diinginkannya
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Cara Mempengaruhi :

Status Sosialnya

Keahliannya

Kekuatan

Karakternya

Kekuasaannya

Popularitasnya

Kharismanya
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Prinsip Manajemen  v Kepemimpinan

Manajer memiliki bawahan;

 Gaya otoriter dan transaksional

 Fokus terhadap pekerjaan dan aturan

 Safety player

KEPEMIMPINAN yang efektif adalah menggunakan HATI &  PIKIRAN sebagai hal yang utama 

untuk mengambil keputusan.

Pemimpin memiliki pengikut;

 Gaya karismatik dan transformasional

 Fokus terhadap hasil dan pencapaian tujuan

 Risk taker

MANAJEMEN yang efektif adalah menggunakan LOGIKA &  DISIPLIN dan menjalankannya
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Manager melakukan

dengan cara yang 

benar

,  

3 Asumsi ;

 Kepemimpinan sama dengan management

 Kepemimpinan dan management bukan hal yang terpisah

 Kepemimpinan dan manajemen saling melengkapi

Pemimpin, melakukan  

hal yang benar
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Perbedaan: Pemimpin dan Manajer

Pengambilan Keputusan

Kritis

Keputusan Strategis

Opsi

Mengubah dan  
Menetapkan Tujuan

Prospektif

Proaktif

Evaluasi  Visi Misi Value

Strategi

Membentuk Budaya

Organisasi

Pengambilan Keputusan

Rutin

Keputusan Taktis

Pengurangan  
Ketidakpastian

Fokus Permasalahan

Pencapaian Tujuan

Reaktif

Perubahan bersama  
Karyawan

Bekerja dalam Budaya  
Organisasi 15



Singkatnya..

M a n a j e r S u p e r v i s o r

1 . S t a b i l s e s u a i k e t e t a p a n  

2 . B e k e r j a d e n g a n P r i n s ip

M a n a j e m e n

3 . J a n g k a P e n d ek  

4 . O b j e k t if

5 . O t o r i ta s F o r m al  

6 . M e n g o n t r o l

7 . A k s i

8. H a s i l s e s u a i t a r g e t

9 . A m a n , R e s i k o K e c i l

10 . I n t e g r i t a s & E t i k a

11 . M e l a k u k a n d e n g a n

B e n a r

P e m i m p i n

1 . B e r u b a h s e s u a i k e a d a an
2 . M e m o t i v a s i k e l o m p o k

3 . J a n g k a P a n j a ng

4 . V i s i o n e r

5. B e r k a r i s m a  

6 . B e r g a i r a h

7 . Be r j u a n g

8. B e r p r e s t a s i 

9 . M e n g a m b i l R e s i ko

1 0 . M e n c a r i K e b e n a r a n  

1 1 . H a l A p a y a n g B e n a r
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KESIMPULAN
Kepemimpinan dan menajemen  

harus berjalan beriringan
Setiap upaya yang memisahkan

keduanya akan cenderung  

menimbulkan banyak masalah

yang sulit dipecahkan

Mereka bukanlah hal yang sama,

tetapi kedua hal tersebut harus

saling melengkapi

Tugas manajer adalah

merencanakan, mengatur dan

mengkoordinasikan
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PERANAN PEMIMPIN DALAM ORGANISASI

1. Peranan yang bersifat Interpersonal

 Selaku simbul keberadaan organisasi

 Fungsi motivasi

 Membangun jaringan koordinasi

2. Peranan yang bersifat Informasional

 Bertanggung jawab terhadap lalulintas informasi

 Bertanggung jawab terhadap distribusi informasi

 Juru bicara organisasi

3. Peran Pengambilan Keputusan

 Sebagai intrepreneur

 Peredam gangguan (konflik)

 Pembagi sumber dana dan daya

 Perunding bagi organisasi
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TUGAS DAN LATIHAN SOAL

 Buatlah kelompok group diskusi masing-masing kelompok terdiri dari 5 

orang.

 Dikusikan internal kelompok dan jawablah soal-soal latihan di bawah.

 Jawaban di tulis di kertas lalu dikumpulkan dan presentasikan di 

depan kelas

Soal :

1) Menurut Anda, apa definisi dan filosofi kepemimpinan itu ?

2) Mengapa kepemimpinan diperlukan dalam berorganisasi ?

3) Menurut Anda kepemimpinan itu sudah bawaan dari lahir atau melalui proses, 

jelaskan dengan singkat dan jelas disertai dengan contoh-contoh kasusnya ?

4) Terdapat 3 peran seorang pemimpin dalam organisasi, sebutkan dan 

terangkan masing-masing berikut dengan contoh-contoh kasusnya ?

5) Menurut Anda, seberapa jauh efektifitas seorang pemimpin dalam mencapai 

tujuan organisasi, jelaskan dengan singkat dan jelas berikut contoh-contoh  

kasusnya 
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THANK YOU
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BAB II

TIPOLOGI PEMIMPINAN
1. Tujuan Pembelajaran

2. Pendahuluan (pengantar)

3. Pemimpin Tipe Otoriter

4. Pemimpin Tipe Paternalistik

5. Pemimpin Tipe Laissez Faire

6. Pemimpin Tipe Demokratik

7. Pemimpin Tipe Kharismatik

8. Tugas dan Latihan Soal
21



TUJUAN PEMBELAJARAN :

1) Memahami dan mampu menidentifikasi berbagai tipe pemimpin 

2) Memahami dan mampu mengidentifikasi ciri-ciri tipe pemimpin otoriter

3) Memahami dan mampu mengidentifikasi ciri-ciri tipe pemimpin 

paternalistik

4) Memahami dan mampu mengidentifikasi ciri-ciri tipe pemimpin laissez 

faire

5) Memahami dan mampu mengidentifikasi ciri-ciri tipe pemimpin 

demokratis

6) Memahami dan mampu mengidentifikasi ciri-ciri tipe pemimpin 

kharismatik

Setelah mengikuti materi ini, siswa diharapkan :
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PENDAHULUAN

 Sikap dan perilaku seseorang akan berbeda dari satu 
dengan yang lainnya, karena latar belakangnya yang 
berbeda-beda (lingkungan keluarga, tingkat pendidikan, 
lingkungan sosial masyarakat, dll)

 Perbedaan sikap dan perilaku tersebut juga akan tercermin 
dalam lingkungan organisasi ketika memimpin

 Gordon (1997:345) menyatakan bahwa terdapat lima tipe
pemimpin yakni tipe pemimpin yang otoriter, tipe
paternalistic, tipe laissez faire, tipe demokratik dan tipe
kharismatik
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PEMIMPIN TIPE  OTORITER

Cirir-ciri :

 Penonjolan diri yang berlebihan

 Merasa dirinya paling hebat

 Gila hormat

 Tujuan organisasi identik dengan tujuan pribadinya

 Loyalitas karyawan dianggap loyalitas terhadap pribadinya

 Menjalankan disiplin dengan memaksa dan kaku

 Melakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat

 Tidak segan-segan disertai dengan ancaman dan hukuman
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(Pemimpin tipe PATERNALISTIK merupakan penggabungan dari 

ciri-ciri positif dan ciri-ciri negative)

PEMIMPIN TIPE PATERNALISTIK

Ciri-ciri :

 Senang menonjolkan diri sebagai figure-head.

 Sering menonjolkan sikap paling mengetahui.

 Memperlakukan bawahan sebagai orang yang belom

dewasa.

 Sifat melindungi bawahan yang berlebihan.

 Sentralisasi dalam pengambilan keputusan.

 Melakukan pengawasan yang ketat.
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PEMIMPIN TIPE LAISSEZ FAIRE

 Gaya santai seolah organisasi tidak ada 

masalah.

 Tidak senang mengambil resiko, tapi senang 

mempertahankan status quo

 Gemar mendelegasikan wewenang kepada 

anak buah, dan bersikap supportif

 Enggan mengenakan sangsi, dan senang mengobral pujian

 Memperlakukan karyawan sebagai rekan dan tidak suka hirarkis

 Keserasian dalam interaksi organisasional dipandang sebagai etos 

yang perlu dipertahankan.

Ciri-ciri :
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Ciri-ciri : 

PEMIMPIN TIPE DEMOKRATIK

 Mengakui harkat dan martabat manusia.

 Menerima perbedaan pendapat dari orang lain 

dan mempertimbangkannya.

 Menyadari bahwa bawahan mempunyai jati diri 

yang khas yang harus dihormati.

 Peka dan sensitif terhadap perkembangan 

situasi, mendidik dan membina.

 Rela dan mau melimpahkan wewenang kepada 

bawahannya.

 Mendorong para bawahan untuk 

mengembangkan kreatifitas dan inovasinya.

 Memberi kesempatan pada bawahan untuk 

mengambil resiko.
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ciri-ciri :

PEMIMPIN TIPE  KHARISMATIK

 Percaya diri yang tinggi.

 Mempunyai Visi 

 Mampu mengartikulasikan visi organisasi.

 Mempunyai keyakinan yang kuat (optimis)

 Berperilaku yang spesifik tidak stereotip

 Berperilaku sebagai agen pengubah.

 Menguasai lingkungan organisasi, termasuk 

segala permasalahan organisasi.
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TUGAS :

 Buatlah kelompok group diskusi masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang.
 Dikusikan internal kelompok dan jawablah soal-soal latihan di bawah.
 Jawaban di tulis di kertas lalu dikumpulkan dan presentasikan di depan kelas

Soal :

1) Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan pemimpin tipe otoriter, bagaimana ciri-cirinya, bilamana 
tipe ini cocok digunakan dan sebutkan contoh-contoh kasusnya ?

2) Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan pemimpin tipe paternalistik, bagaimana ciri-cirinya, 
bilamana tipe ini cocok digunakan dan sebutkan contoh-contoh kasusnya ?

3) Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan pemimpin tipe laissez faire, bagaimana ciri-cirinya, 
bilamana tipe ini cocok digunakan dan sebutkan contoh-contoh kasusnya ?

4) Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan pemimpin tipe dekoratis, bagaimana ciri-cirinya, 
bilamana tipe ini cocok digunakan dan sebutkan contoh-contoh kasusnya ?

5) Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan pemimpin tipe kharismatik, bagaimana ciri-cirinya, 
bilamana tipe ini cocok digunakan dan sebutkan contoh-contoh kasusnya ?
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Thank You
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BAB III

KEPEMIMPINAN SITUASIONAL

1. Tujuan Pembelajaran

2. Pendahuluan (pengantar)

3. Teori Kepemimpinan Situasional

4. Management Situasional

5. Keunggulan pada Human Capital

6. Tugas dan Latihan Soal
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TUJUAN PEMBELAJARAN

1) Memahami dan mampu menjelaskan tentang perilaku pemimpin dalam 
teori  kepemimpinan situasional, yakni instruksi, konsultasi, partisipasi dan 
delegasi, berikut contoh-contoh kasusnya.

2) Memahami dan mampu menjelaskan tentang hubungan antara pemimpin 
dengan bawahannya dalam teori kepemimpinan situasional, yakni melalui 4 
(empat) tahap menurut perkembangan dan kematangan bawahan, berikut 
dengan contoh-contoh kasusnya. 

3) Memahami dan mampu menjelaskan tentang 4 model perilaku organisasi 
dalam manajemen situasional, berikut dengan contoh-contoh kasusnya.

4) Memahami dan mampu menjelaskan tentang keunggulan human capital, 
berikut dengan contoh-contoh kasusnya. 

Setelah mengikuti materi ini, siswa diharapkan :
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 Keberhasilan organisasi adalah keberhasilan bersama

 Terdapat heteroginitas tipe dan karakter manusia dalam

satu organisasi

 Percepatan perkembangan teknologi menyebabkan 

tuntutan dinamisasi gaya seorang pemimpin

 Dibutuhkan gaya kepemimpinan yang dinamis, 

menyesuaikan (mengikuti) perekembangan karyawan 
(pengikutnya)

PENDAHULUAN (PENGANTAR) :
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Teori Kepemimpinan Situasional

Paul Hersey & Blachard mengemukakan bahwa 
perilaku pemimpin terhadap bawahannya, 
melalui beberapa tahap disesuaikan dengan 
perkembangan dan kematangan bawahan

Kepemimpinan Situasional berfokus 
kepada pengikut, sehingga gaya 
kepemimpinan berbeda-beda 
tergantung kondisi pengikut
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Kesiapan Pengikut (kemampuan dan kemauan)

MAMPU
DAN
MAU

MAMPU
TAPI

TIDAK MAU

TIDAK MAMPU
DAN 

TIDAK MAU

TIDAK MAMPU
TAPI
MAU

R4 R3 R2 R1

MODERATTINGGI RENDAH
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Perilaku, dukungan dan tanggung jawab

B
HIGH REL
LOW TASK

D
HIGH REL

HIGH TASK

A
LOW REL

LOW TASK

C
LOW REL

HIGH TASK

R
EN

D
A

H
TI

N
G

G
I

RENDAH TINGGI

R
EL

AT
IO

N
 B

EH
A

V
IO

R
 

(P
ER

IL
A

K
U

 M
EN

D
U

K
U

N
G

)

TASK BEHAVIOR (TANGGUNG JAWAB)

36



Kesiapan Pengikut (kemampuan dan kemauan)
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Situational Leadership Model

by Paul Hersey and Ken Blanchard 
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Perilaku Pemimpin ?

PARTISIPATIF
Berbagi ide dan memberi fasilitas 

dalam pembuatan keputusan.

SELLING
Menjalankan keputusan dan 

menyediakan kesempatan 
membuat keputusan

TELLING
Menyediakan instruksi rinci dan 
mengawasi kinerja dari dekat.

DELEGATING
Mendelegasi tanggung jawab 

pembuatan keputusan dan 
menerapkannya.

R
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KESIAPAN PENGIKUT
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MANAGEMENT SITUASIONAL

MANAGEMENT MODEL OTOKRATIS : 

CIRI-CIRI :

 Orientasi pekerja lebih patuh kepada bos pemilik perusahaan dibanding kepada 

para manajernya

 Kekuasaan bos pemilik perusahaan sangat dominan, kekuasaan (kewenangan) para 

manajernya sangat terbatas

 Para pekerja tidak leluasa dalam berkreativitas dan berinovasi, karena hambataan 

komunikasi

 Kepuasan kerja karyawan rendah, dan selalu merasa terancam adanya pemecatan 

oleh pemilik perusahaan.

 Perkembangan organisasi tidak kompetitive, karena terbelenggunya kreatifitas dan 

inovasi
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MANAGEMENT MODEL KUSTODIAL : 

CIRI-CIRI :

 Jajaran management memperhatikan kesejahteraan para karyawannya, dan 

menjamin keberlangsungannya.

 Organisasi (perusahaan) menjamin atas keadilan sistem besaran imbalan dan 

kompensasi para karyawannya. 

 Motivasi kerja para karyawannya rendah, karena merasa aman terhadap jaminan 

kesejahteraan.

 Kepuasan kerja karyawan tinggi, merasa aman dan nyaman, tidak termotivasi untuk 

mengejar prestasi. 

 Perkembangan organisasi tidak kompetitive, karena para pekerja pasif tidak 

melakukan kreatifitas dan inovasi.
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MANAGEMENT MODEL SUPPORTIF : 

CIRI-CIRI :

 Bergantung pada aspek efektifitas kepemimpinan daripada aspek kekuasaan dan 

uang. 

 Para manager berusaha menciptakan iklim kerja yang kondusif memberi kesempatan 

kepada para pekerja untuk berbuat semaksimal mungkin demi kemajuan organisasi. 

 Para manajer (pimpinan) berasumsi positive pada para pekerja, jika terjadi hal yang 

negative, lebih dikarenakan iklim kerja yang tidak kondusif dan kurang mendukung.

 Kepuasan kerja karyawan tinggi, karena merasa mendapat dukungan dari para 

managernya. 

 Perkembangan organisasi kompetitive, karena para pekerja aktif untuk menunjukkan 

kreatifitas dan inovasinya.

 Motivasi kerja para karyawan tinggi.
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MANAGEMENT MODEL KOLEGIAL : 

CIRI-CIRI :

 Iklim kerja lebih berfokus pada team-work, pimpinan (manager) lebih peran sebagai 

anggota team dibanding fungsi kekuasaannya. 

 Fungsi manager lebih kearah sebagai pendamping dan pembagi tugas, dan 

mengabaikan fungsi pengawasan  karena berasumsi seluruh karyawan bertanggung 

jawab terhadap keberhasilan team.. 

 Parapekerja mempunyai disiplin yang tinggi dan tanggung jawab yang besar 

terhadap tercapainya kualitas dan keberhasilan team.

 Kepuasan kerja karyawan tinggi, karena merasa mendapat penghargaan dari 

lingkungan organisasi. 

 Perkembangan organisasi kompetitive, karena para pekerja aktif untuk menunjukkan 

kreatifitas dan inovasinya.

 Motivasi kerja para karyawan tinggi.
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KEUNGGULAN PADA HUMAN CAPITAL

 Tidak ada organisasi yang dapat berhasil 

tanpa dukungan dari Sumber Daya Manusia 

yang berkualitas. 

 Semua manager dalam perusahaan, pada 

esensinya adalah manager Sumber Daya 

Manusia. 

 Sumber Daya Manusia yang produktif, adalah 

merupakan aset perusahaan yang sangat 

tinggi nilai capitalnya.

 Kompetisi yang terjadi, esensinya adalah 

kompetisi Sumber Daya Manusia. 

 Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang 

mampu mencetak kader-kader Sumber Daya 

Manusia yang berkualitas. 
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Pribadi yang Unggul
“Temukan suaramu dan inspirasikan yang lain untuk menemukan”

Bekerja adalah kesepakatan untuk

tumbuh dan memaksimalkan potensi

diri

dalam pekerjaan yangAntusiasme  

dimiliki

Bekerja seperti sedang menjalankan  

hobi

Semangat yang dimiliki menjadi  

panutan bagi orang lain
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TUGAS DAN LATIHAN SOAL

 Buatlah kelompok group diskusi masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang.

 Diskusikan internal kelompok dan jawablah soal-soal latihan di bawah.

 Jawaban di tulis di kertas lalu dikumpulkan dan presentasikan di depan kelas

Soal

1) Dalam teori kepemimpinan situasional terdapat 4 perilau pemimpin, yakni instruksi, konsultasi, 

partisipasi dan delegasi. Apa yang dimaksud ke empat perilaku pemimpin tersebut, berikan 

penjelasan yang singkat dan jelas, berikut contoh-contoh kasusnya ?

2) Dalam teori kepemimpinan situasional, hubungan antara pemimpin dengan bawahannya 

berjalan melalui 4 (empat) tahap menurut perkembangan dan kematangan bawahan. 

Sebutkan empat tahap tersebut, terangkan dengan singkat dan jelas, berikut dengan contoh-

contoh kasusnya ?

3) .Dalam teori manajemen situasional, terdapat 4 model perilaku organisasi yang secara umum 

dikenal sebagai  model otokratis, model kustodial, model suportif, dan model kolegial. 

Jelaskanlah ke empat model tersebut, dsertai dengan contoh-contoh kasusnya ?

4) Apa yang dimaksud dengan keunggulan human capital, terangkan dengan singkat dan jelas 

berikut dengan contoh-contoh kasusnya ? 
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Thank You
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BAB IV

LEVELS OF LEADERSHIP MANAGEMENT

1. Tujuan Pembelajaran

2. Pendahuluan (pengantar)

3. Country Club Management

4. Task Management

5. Team Management

6. Improverished Management

7. Middle Of The Road Management

8. Tugas dan Latihan Soal
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TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti materi ini, siswa diharapkan :

1) Memahami dan mampu mendefinisikan beberapa tingkatan 
manajemen kepemimpinan.

2) Mampu menganalisa kelebihan dan kekurangan masing-
masing tingkatan manajemen kepemimpinan.

3) Mampu menentukan alternatif pilihan tingkatan 
kepemimpinan untuk diimplementasikan dalam berkarir
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PENDAHULUAN (PENGANTAR)

keberhasilan suatu organisasi

sangat tergantung dari kualitas

para pemimpinnya

Tingkat produktivitas dan

kepuasan karyawan

sangat dipengaruhi oleh

peran pemimpinnya

Terdapat beberapa level 

tingkatan management 

kepemimpinan berdasar task 

and people
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Managerial Grid of Leaders
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Ciri-ciri : 

COUNTRY CLUB MANAGEMENT

 Terlalu fokus mengedepankan hubungan relasi 

yang harmonis, tetapi mengabaikan 

penyelesaian tugas. 

 Karyawan merasa nyaman, aman dan senang. 

Tetapi kinerja organisasi terabaikan.

 Suasana kerja terasa santai tidak dikejar-kejar 

target.

 Hubungan antara pimpinan dan bawahan 

sangat harmonis, penuh keakraban.

 Target organisasi tidak tercapai.
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ciri-ciri :

TASK MANAGEMENT

 Terlalu focus pada pekerjaan untuk

pencapaian target, tetapi mengabaikan

hubungan relasi dengan bawahan.

 Performansi organisasi bagus dan target 

tercapai, tetapi karyawan merasa tertekan dan 

stres. 

 Karyawan diperlakukan seperti robot, tidak 

ada sentuhan emosionalnya.

 Kepuasan karyawan rendah, dan banyak 

terjadi resign.

 Hubungan antara pimpinan tegang dan tidak 

harmonis.
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IMPROVERISHED MANAGEMENT 

(management abal-abal)

 Tidak menguasai tugas pekerjaan dan juga 

tidak mampu membangun hubungan harmonis 

dengan karyawan.

 Performansi dan target organisasi tidak tercapai, 

dan kepuasan karyawan rendah. 

 Karyawan banyak yang resign

 Pemimpin yang seperti ini biasanya hanya mengandalkan senioritas, 

pandai menjilat, atau karena adanya kedekatan emosional dengan 

pemilik perusahaan.

 Mengandalkan nasib, semuanya diperolehnya hanya karena 

kebetulan saja.

Ciri-ciri :
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(Management leadership seperti ini umumnya savety player, 

dan daya saing organisasi lemah)

MIDDLE OF THE ROADMAP MANAGEMENT

Ciri-ciri :

 Sedang-sedang saja. 

 Meskipun menguasai pekerjaan tetapi tidak maksimal.

 Hubungan dengan karyawan baik, tetapi kurang harmonis.

 Karyawan merasakan kurang ada tantangan, dan kepuasan

karyawan juga tidak optimal.

 Target dan performansi organisasi tidak maksimal.

 Umumnya mengandalkan senioritas.
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TEAM MANAGEMENT

Cirir-ciri :

 Ini yang paling ideal, disamping menguasai tugas, hubungan 

dengan karyawan juga harmonis

 Kemampuan teknis tinggi, kemampuan human relationalship juga 

tinggi.

 Performansi dan target dapat maksimal

 Kepuasan karyawan tinggi, loyalitas, integritas dan tanggungjawab 

karyawan tinggi.

 Motivasi karyawan untuk menunjukkan kinerja nya tinggi, 

karyawan menjadi produktif.

 Tetapi hal ini dalam kenyataan dilapangan sulit dicapai.
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“fakta bahwa tak ada orang yang  

sempurna tidak berarti melanggar,  

bahwa apa-apa yang Anda percayai  

adalah selalu Benar. Sangat baik  

belajar dari kesalahan-kesalahan  

sendiri tetapi kita tidak selalu butuh  
banyak kesalahan dalam belajar”

Ingatlah bahwa “berjuang untuk jadi  

sempurna” dengan “menjadi sempurna”  

adalah 2 hal yang berbeda; yang harus  

kita dahulukan adalah “integritas”  

daripada “kesia-siaan”
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TUGAS
 Buatlah kelompok group diskusi masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang.
 Diskusikan internal kelompok dan jawablah soal-soal latihan di bawah.
 Jawaban di tulis di kertas lalu dikumpulkan dan presentasikan di depan kelas

Soal
1) Dalam teori kepemimpinan terdapat 5 jenis tingkatan manajemen kepemimpinan, 

sebutkan kelima tingkatan tersebut, terangkat dengan singkat dan jelas berikut 
contoh-contoh kasusnya ? 

2) Sesuai jawaban pada nomor satu di atas, sebutkan masing-masing kelebihan dan 
kekurangannya, berikut dengan contoh-contoh kasusnya ?

3) Jika Anda terpilih dan dipercaya menjadi seorang pemimpin dalam organisasi 
tempat Anda bekerja, maka Anda akan memilih alternatif tingkatan yang mana, 
terangkan dengan singkat dan jelas berikut dengan contoh-contoh kasusnya ? 

TUGAS DAN LATIHAN SOAL
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Thank You
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BAB V

PEMIMPIN SEBAGAI PENCIPTA VISI

1. Tujuan Pembelajaran

2. Pendahuluan (pengantar)

3. Menyusun Perencanaan Strategis

4. Penggunaan Analisis SWOT

5. Strategi Perumusan Visi dan Misi

6. Menentukan Tolok Ukur Kinerja

7. Tugas dan Latihan Soal
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TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti materi ini, siswa diharapkan :

1) Memahami dan mampu mendefinisikan tugas-tugas

dan fungsi seorang pemimpin dalam suatu

organisasi.

2) Memahami dan mampu menyusun perencanaan 

strategis dari suatu organisasi bisnis, dengan 

menggunakan analisis SWOT dan TOWS MATRIK.

3) Memahami dan mampu menyusun pilihan strategi

dalam menghadapi kompetisi dalam suatu organisasi

bisnis.

4) Memahami dan mampu menyusun visi dan misi dari

suatu organisasi bisnis

5) Memahami dan mampu menyusun implementasi

strategi, goal setting dan key performance indicator

dari suatu organisasi bisnis.
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Leader sebagai

Vision Creator

Leader sebagai

Tasks Allocator

Leader sebagai

Team Builder

Leader sebagai

Motivation 

Stimulator

Leader sebagai

People 

Developer

High 

Performance 

Leadership

Elemen-elemen High Performance Leadership

PENDAHULUAN (PENGANTAR) 1) Pemimpin sebagai Pencipta Visi (Leader as 
Vision Creator)

2) Pemimpin sebagai Pembangun Team (Leader 
as Team Builder)

3) Pemimpin sebagai Pembagi Tugas (Leader as 
Task Alocator)

4) Pemimpin sebagai Pembangun Manusia 
(Leader as People Developer) 

5) Pemimpin sebagai Motivator (Leader as 
Motivation Stimulator) 

TAHAPAN PERUMUSAN VISI :

 Perumusan RENSTRA
 Analisis SWOT and TAWS MATRIK
 STRATEGIC FORMULATION
 OBJECTIVE GOAL and KPI
 VISION and MISSION FORMULATION
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Environmental

Scanning

External

Internal

Societal

Environment
General Forces

Task

Environment
Industry Analysis

Structure
Chain of Command

Culture

Resources

Beliefs, Expectations,

Values

Assets, Competencies

Evaluation

and Control

Performance

Process to monitor

performance and take

corrective action

Strategy

Implementation

Sequence of

steps

needed to do

the job

Procedures

Budgets

Programs

Activities

needed to

accomplish a

plan
Cost of the

programs

Feedback/Learning

Source: Thomas L. Wheelen & J. David Hunger, Strategic Management & Business Policy, Prentice Hall International, Inc.

Proses Perencanaan Strategis

Strategy Formulation

Mission

Strategies

Policies

Objectives

Reason for

existence

What results

to

accomplish

by when
Plan to

achieve the

mission &

objectives
Broad

guidelines

for decision

making

making

Vision

What we 

want to 

be in the 

future

Value 

Proposition

• Auditing

• Management 

Review 

Process

• Preventive 

Action

• Corrective 

Action

Tools for 

Improvement

Goal

Objectives

RISK

ISO 10014:2006 Financial & Economic Benefits

ISO 

31000:2009

Understanding the 

Organization & Its 

Context

What do 

we do
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PENGGUNAAN ANALISIS SWOT

KEKUATAN (STRENGTH)

PELUANG (OPPORTUNITY) ANCAMAN / HAMBATAN (THREAT)

KELEMAHAN (WEAKNESSES)
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WO StrategySO Strategy

”

Kelemahan [W]Kekuatan [S]

Peluang 

[O]

Ancaman

[T]

Internal

Eksternal

STRATEGIC FORMULATION

MODEL TOWS MATRIK

ST Strategy WT strategy
Meminimalkan 

kelemahan untuk 
menghindari ancaman

Meminimalkan kelemahan 
untuk memanfaatkan 

peluang yg ada

Menggunakan semua 
kekuatan untuk mengatasi 

ancaman

Menggunakan semua 
kekuatan untuk merebut 

peluang
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”

SO STRATEGY

Kekuatan 
(Strengths)

Peluang 
(Opportunities)

SO Strategy 

(Menggunakan semua kekuatan 
untuk merebut peluang)
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”

ST STRATEGY

Kekuatan 
(Strengths)

Ancaman 
(Threats)

ST Strategy 

(Menggunakan semua kekuatan 
untuk mengatasi ancaman)
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”

WO STRATEGY

Kelemahan  
(Weaknesses)

Peluang
(Opportunities)

WO Strategy 

(Meminimalkan kelemahan untuk 
memanfaatkan peluang yg ada)
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”

TW STRATEGY

TW Strategy 
Ancaman 
(Threats)

Kelemahan  
(weaknesses) (Meminimalkan kelemahan 

untuk menghindari ancaman)
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STRATEGIC FORMULATION : 
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TEMA STRATEGIS :

01

02

03
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Productivity Strategy Growth Strategy
Long-Term

Shareholder Value

Improve Cost

Structure

Increase Asset

Utilization

Expand Revenue

Opportunities

Enhance

Customer Value

Financial

Perspective

Price Quality Availability Selection Functionality Service Partnership Brand

Customer Value Proposition

Customer

Perspective

Product/Service Attributes Relationship Image

Operation Management

Processes

Customer Management

Processes

Innovation

Processes

Regulatory and Social

Processes

1. Supply

2. Production

3. Distribution

4. Risk Management

1. Selection

2. Acquisition

3. Retention

4. Growth

1. Opportunity ID

2. R & D Portfolio

3. Design/Develop

4. Launch

1. Environment

2. Safety and Health

3. Employment

4. Community

Internal

Perspective

Culture Leadership Alignment Teamwork

Human Capital

Information Capital

Organization Capital

Learning and

Growth

Perspective

People & 

Technology

MAPPING STRATEGY (MODEL BALANCED SCORECARD)
ISO 10014:2006 Financial & Economic Benefits
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SASARAN STRATEGIS, FORMULASI STRATEGI 

DAN OBJECTIVE GOAL
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No Sasaran Strategis Formulasi Strategis Goal (Objektive)

1 Improve Cost 
Structure: 

2 Increase asset 
utilization:

3 Enhance Customer 
Value: 

4 Expand Revenue 
Opportunities :

SASARAN STRATEGIS, FORMULASI STRATEGI DAN OBJECTIVE GOAL

A. FINANCIAL PERSPECTIVE : 
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No Sasaran Strategis Formulasi Strategis Goal (Objektive)

1 Quality

2 Service

SASARAN STRATEGIS, FORMULASI STRATEGI DAN OBJECTIVE GOAL

B. CUSTOMER PERSPECTIVE : 
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No Sasaran Strategis Formulasi Strategis Goal (Objektive)

1 Regulatory and Soccial
Proseseses

SASARAN STRATEGIS, FORMULASI STRATEGI DAN OBJECTIVE GOAL

C. INTERNAL PERSPECTIVE :

D. PEOPLE & TECHNOLOGY

No Sasaran Strategis Formulasi Strategis Goal (Objektive)

1 Human capital
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FORMULASI STRATEGIS, 

GOAL OBJECTIVE, 

KPI
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FORMULASI STRATEGIS, OBJECTIVE GOAL AND KPI

No Formulasi Strategis Goal (Objektive) KPI

1

2

3

4

5
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KONTRAK MANAGEMENT
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No
GOAL 

(OBJECTIVE)
KPI 

(KEY PERFORMANCE INDIKATOR)
BOBOT 

(PROSENTASE)

A. FINANCIAL PERSPECTIVE : 55 %

1 15 %

2 15 %

3 10 %

4 15 %

KONTRAK MANAGEMENT

No
GOAL 

(OBJECTIVE)
KPI 

(KEY PERFORMANCE INDIKATOR)
BOBOT 

(PROSENTASE)

B. CUSTOMER PERSPECTIVE : 25 %

1 15 %

2 10 %
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No
GOAL

(OBJECTIVE)
KPI 

(KEY PERFORMANCE INDIKATOR)
BOBOT 

(PROSENTASE)

C. INTERNAL PERSPECTIVE : 15 %

1 5 %

2 10 %

KONTRAK MANAGEMENT

No
GOAL 

(OBJECTIVE)
KPI 

(KEY PERFORMANCE INDIKATOR)
BOBOT

(PROSENTASE)

D. PEOPLE & TECHNOLOGY 5 %

1 3 %

2 2 %
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NO
GOAL 

(OBJECTIVE)
KPI 

(KEY PERFORMANCE INDIKATOR)
BOBOT 

(PROSENTASE)

1 15 %

2 15 %

3 10 %

4 15 %

5 15 %

6 10 %

7 5 %

8 10 %

9 3 %

10 2 %

T O T A L 100 %

KONTRAK MANAGEMENT 

82



STRATEGI PERUMUSAN VISI & MISI

Creating 

Vision

Setting 

Goals

Developing 

Action Plan

Monitoring 

Action 

Plan 

Execution

Leader as Vision Creator

Leader sebagai Vision Creator
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Menciptakan

Visi

Analisis peluang dan

ancaman eksternal

Analisis kapabilitas internal 

dan area pengembangan 

Leader sebagai Vision Creator

“Apa visi untuk

team/organisasi –

dimanakah team 

harus diarahkan, 

kinerja seperti

apakah yang 

diharapkan dari

team/organisasi

kita?" 
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Leader sebagai Vision Creator

• Tujuan dari setting goal adalah untuk 

mengkonversi visi team menjadi 

target kinerja yang spesifik 

• Menentukan target kinerja dan 

kemudian mengukur pencapaiannya 

akan sangat membantu 

leader/manajer mengelola 

perkembangan kinerja team.  

Setting 

Goals
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Empat Karakter Penentuan Sasaran

Goal 

Difficulty

Feedback

Goal Specifity

Participation in 

Goal Setting

Effective 

Goal 

Setting
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Empat Karakter Penentuan Sasaran

• Meningkatkan tingkat kesulitan 

pencapaian sasaran akan turut 

mengembangkan level usaha yang mesti 

dikeluarkan untuk mencapainya

• Sasaran yang lebih sulit membawa 

karyawan untuk meningkatkan kinerja jika 

mereka merasa mampu mencapainya 

Goal 

Difficulty
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Empat Karakter Penentuan Sasaran

• Semakin spesifik sasaran yang diberikan, 

semakin baik; sebab hal ini akan 

mendorong anggota tim untuk  

meraihnya dengan lebih baik

• Sekedar mengatakan “do you best” tanpa 

sasaran yang jelas dan spesifik tidak 

akan banyak manfaatnya. 

Goal Specifity
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Empat Karakter Penentuan Sasaran

Feedback
• Memberikan feedback yang tepat akan 

dapat memberikan pengaruh positif bagi 

kinerja anggota tim 

• Feedback secara reguler membuat 

anggota tim dapat tetap berada pada jalur 

pencapaian target 

• Feedback secara reguler juga mendorong 

mereka untuk bekerja lebih keras dalam 

mencapai sasaran.   
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Empat Karakter Penentuan Sasaran

• Karyawan yang berpartisipasi dalam 

proses biasanya akan menentukan 

sasaran yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan jika sasarannya telah ditentukan 

dan mereka tinggal menerimanya  

• Hal ini juga mendorong kepercayaan 

mereka bahwa sasaran tersebut dapat 

dicapai serta memotivasi mereka untuk 

mencapainya.

Participation in 

Goal Setting
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Leader sebagai Vision Creator

• Action plan merupakan serangkaian 

tindakan untuk meraih target kinerja

• Action plan harus kongkrit, dan 

merangkum rangkaian program yang 

terukur dan jelas waktunya

• Action plan juga menentukan 

prioritas tindakan yang harus 

dilakukan 

Developing 

Action Plan
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Leader as Vision Creator

• Dalam fase ini serangkain action plan 

akan di-ekeskusi dan dimonitor

progres-nya – apakah sesuai rencana

atau tidak, dan bagaimana corrective 

action harus dilakukan. 

Monitoring 

Action Plan 

Execution
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TUGAS DAN LATIHAN SOAL

Di salah satu kota besar di Indonesia (sebut saja KOTA IMPIAN), terdapat kebun binatang sebagai 
tempat rekreasi untuk seluruh masyarakat baik dalam maupun luar negeri, dimana tempat wisata ini 
dikelola oleh salah satu perusahaan daerah (sebut saja PT. BON-BIN INDONESIA).

Lokasi dari tempat wisata tersebut juga cukup strategis karena terletak di pinggir jalan raya utama dan 
tidak jauh dari pusat kota. Pemandangan sangat indah dan sejuk karena terdapat pohon-pohon besar 
yang hijau dan rindang. Tata letak kandang satwapun tertata dengan rapi dan baik. Luas lahan yang 
tersedia adalah 30 hektar, dan baru termanfaatkan seluas 20 hektar. Area tempat parkir untuk para 
pengunjung tersedia sangat luas, namun belum tertata dengan baik, dan para petugas parkir umumnya 
dari kalangan preman yang berasal dari kampung sekitar tempat wisata, namun mereka sering 
mengeluhkan akan minimnya pendapatan mereka dari hasil parkir tersebut. 

Jumlah spesies adalah 50 spesies yang terdiri dari 150 jenis satwa, dan diantaranya terdapat jenis satwa 
yang sangat menarik yakni terdapat harimau dan orang hutan (kedua jenis satwa ini sangat diminati 
oleh pengunjung), namun terdapat sebagian satwa terlihat kurus dan kurang terawat dengan baik

STUDI KASUS
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Pada sisi lain terdapat banyak kandang satwa yang kurang terawat dengan baik sehingga rusak dan kotor, 
dan lingkungan taman di area satwa juga tidak terawat dengan baik sehingga kotor dan bau. 
Penataan kios sebagai tempat jualan para pedagang juga tertata dengan baik, sehingga terkesan 
semrawut, kotor dan jorok. Sementara para pedagang kios juga mengeluhkan akan pendapatan yang 
minim (jualannya kurang laku). Para pedagang kios pada umumnya berasal dari masyarakat sekitarnya, 
dan tingkat resistensinya sangat tinggi jika dilakukan penataan (susah diatur ketertibannya).

Para pegawai dari PT BON-BIN INDONESIA tersebut pada umumnya berasal dari masyarakat sekitarnya 
yang tingkat intelektualitasnya masih sangat rendah dan sulit menerima kebijakan baru untuk 
meningkatkan profesionalismenya mereka (mereka cenderung pasif dan menjaga confort zone nya).
Di area tempat wisata tersebut juga terkesan kotor karena banyak sampah dimana-mana dan tidak 
adanya tempat pembuangan sampah yang memadahi, sementara kesadaran masyarakat pengunjung juga 
sangat rendah untuk menjaga kebersihan.

Selain menyediakan wisata satwa, di area tersebut juga menyediakan layanan yang lain seperti water 
boom, perahu karet, kolam angsa (mainan anak-anak), kereta mini dan lain-lain. 
Harga tiket masuk tergolong lebih murah bila dibandingkan dengan tempat-tempat wisata lain yang 
serupa di kota lain, dan dari data yang ada bahwa jumlah pengunjung setiap tahun mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun
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Pada hari-hari libur seperti hari sabtu, minggu dan hari libur jumlah pengunjung sangat ramai, tetapi 
pada hari-hari biasa (yang bukan hari libur) jumlah pengunjung masih sepi. Sistem pemasaran yang 
digunakan masih tergolong konvensional yakni masih menggunakan metode lama yang hanya 
menunggu, sementara promosi belom dilakukan dengan secara agresif utamanya dalam memanfaatkan 
sarana MEDSOS yang saat ini berkembang sangat pesat.

Jumlah pendapatan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga pemerintah daerah 
sangat mendukung akan keberadaan tempat wisata satwa tersebut dan menargetkan pendapatan pada 
tahun berikutnya harus naik sebesar 20 % dari tahun sebelumnya. Pada sisi lain pemerintah daerah juga 
menghendaki adanya peningkatan kesejahteraan khusunya bagi para pedagang dan lingkungan 
sekitarnya. 
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TUGAS :
 Buatlah kelompok group diskusi masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang.
 Diskusikan internal kelompok dan jawablah soal-soal latihan di bawah.
 Jawaban di tulis di kertas lalu dikumpulkan dan presentasikan di depan kelas

Soal
Anda adalah direktur baru dalam perusahaan tersebut di atas, maka :
1) Buatlah analisis SWOT kondisi perusahaan tersebut di atas ?  
2) Berdasarkan analisis SWOT yang telah Anda buat, susunlah kebijakan strategis dengan 

menggunakan analisis strategi generik, berikan analisis-analisis alasannya, apa kelebihan dan 
kelemahannya ?

3) Berdasarkan analisis SWOT yang telah Anda buat, susunlah pilihan kebijakan strategis dengan 
menggunakan TOWS MATRIK ? 

4) Dengan menggunakan data pilihan strategis seperti yang telah Anda susun pada soal nomor 3, 
tentukan goal objective nya (sasaran strategisnya) ?  

5) Berdasarkan jawaban Anda mulai nomor 1 sampai dengan nomor 4, rumuskan visi dan misi dari 
perusahaan tersebut, berikan alasannya ?
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Thank You
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BAB VI

PEMIMPIN SEBAGAI PEMBANGUN TEAM

5

6

1
1

3

4

Pendahuluan (pengantar)

Tugas dan Latihan Soal

Mempererat Spirit dan Kebersamaan Team

Strategi untuk Mendorong Penyelesaian tugas Secara 
Berkelompok

Tujuan Pembelajaran
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TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti materi ini, siswa diharapkan :

1) Memahami dan menyadari tugas dan peran 

seorang pemimpin adalah harus mampu 

membangun team-work.

2) Memahami dan mampu melaksanakan upaya-

upaya (langkah-langkah) dalam membangun 

kebersamaan team.
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Leader sebagai

Vision Creator

Leader sebagai

Tasks Allocator

Leader sebagai

Team Builder

Leader sebagai

Motivation 

Stimulator

Leader sebagai

People 

Developer

High 

Performance 

Leadership

Elemen-elemen High Performance Leadership

PENDAHULUAN 1) Pemimpin sebagai Pencipta Visi (Leader as 
Vision Creator)

2) Pemimpin sebagai Pembangun Team (Leader 
as Team Builder)

3) Pemimpin sebagai Pembagi Tugas (Leader as 
Task Alocator)

4) Pemimpin sebagai Pembangun Manusia 
(Leader as People Developer) 

5) Pemimpin sebagai Motivator (Leader as 
Motivation Stimulator) 

TEAM-WORK BUILDING :

 Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh.
 Keberhasilan organisasi, karena 

didukung oleh team-work yang kuat.

 Keterampilan membangun team yang tangguh dalam berorganisasi, sudah merupakan 
keharusan bagi seorang leader.
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Great Team

LEADER AS TEAM BUILDER

• Sasaran yang Jelas

• Pengukuran indikator kinerja yang jelas

• Aturan kerja yang jelas

• Identitas dan semangat team

• Sense of fun dan enjoyment

• Komunikasi yang terbuka dan jujur

Task People

Effective Leaders 
mengembangkan dan 

menjaga……
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MENDORONG 
PENYELESAIAN TUGAS 

SECARA KELOMPOK

SETIA KEPADA ANGGOTA 
TEAM ANDA

MEMBANTU ANGGOTA 
ANDA UNTUK BELAJAR  
DARI PERSOALAN YANG 

MEREKA HADAPI 

PEDULI KEPADA ANGGOTA 
ANDA 

MEMPERERAT SPIRIT 
KEBERSAMAAN 

TEAM

LEADER AS TEAM BUILDER
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MEMPERERAT SPIRIT KEBERSAMAAN

Resiko

Salah satu yang layak dilakukan adalah dengan

melakukan "team fun activity" secara regular

dimana dsetiap orang bisa menjalin kebersamaan

secara informal dan "fun" 103



MENDORONG PENYELESAIAN TUGAS 

SECARA KELOMPOK

 Terbuka untuk konsultasi dengan karyawan jika terjadi permasalahan, tetapi jangan

terlalu pengatur.

 Jadikan pedoman bahwa kapanpun karyawan membawa permasalahan kepada

Anda, maka setidaknya mereka membawa setidaknya satu alternative solusi. 104



SETIA
KEPADA ANGGOTA TEAM ANDA

 Berilah penghargaan bagi team Anda untuk setiap 

pencapaian dan pastikan bahwa sukses team ini 

diketahui oleh pihak management.

 Jadilah suara (penyambung lidah) untuk team Anda

dihadapan management, pujilah keberhasilan team 

Anda dihadapan management.
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MEMBANTU ANGGOTA ANDA UNTUK 

BELAJAR DARI PERSOALAN YANG MEREKA 

HADAPI

 Temukan apa yang diperoleh dari cara mereka mengerjakan hal 

yang terbaik 

 Jadikan proses delegasi sebagai media pembelajaran
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 Sapalah karyawan dengan memanggil namanya ketika Anda 

bertemu pertama kali setiap pagi.  

 Bangunlah pembicaraan informal dengan setiap anggota team jika 

ada kesempatan. 

PEDULI KEPADA ANGGOTA ANDA

 Berfikirlah positif, berikan harapan yang kuat.
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TUGAS DAN LATIHAN SOAL

TUGAS :
 Buatlah kelompok group diskusi masing-masing kelompok 

terdiri dari 5 orang.
 Diskusikan internal kelompok dan jawablah soal-soal latihan di 

bawah.
 Jawaban di tulis di kertas lalu dikumpulkan dan presentasikan di 

depan kelasSoal

1) Sebutkan langkah-langkah seorang pemimpin dalam membangun team (kebersamaan) dan 
hal-hal apa saja yang harus dihindari oleh seorang pemimpin dalam membangun 
kebersamaan tersebut, uraikan dengan singkat dan jelas berikut contoh-contoh konkritnya ?  

2) Jika Anda terpilih dan dipercaya menjadi pemimpin kelompok dalam organisasi Anda, 
bagaimana langkah-langkah konkrit Anda dalamupaya membangun kebersamaan team Anda ? 
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Thank You…
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BAB VII

PEMIMPIN SEBAGAI PEMBAGI TUGAS

-40

Tujuan Pembelajaran01

02

03

04

Pendahuluan (pengantar)

Pentingnya Delegasi

Tugas dan Latihan Soal

Strategi Delegasi

05
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01

02

03

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti materi ini, siswa
diharapkan :

Memahami dan menyadari bahwa tugas dan peranan seorang 
pemimpin adalah harus mampu membagi tugas kepada anak 
buahnya

Memahami dan menyadari pentingnya keterampilan meberikan 
delegasi secara efektif

Memahami dan mampu melakukan strategi delegasi dengan efektif berikut cara 
memonitornya
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Leader sebagai

Vision Creator

Leader sebagai

Tasks Allocator

Leader sebagai

Team Builder

Leader sebagai

Motivation 

Stimulator

Leader sebagai

People 

Developer

High 

Performance 

Leadership

Elemen-elemen High Performance Leadership

PENDAHULUAN 1) Pemimpin sebagai Pencipta Visi (Leader as 
Vision Creator)

2) Pemimpin sebagai Pembangun Team (Leader 
as Team Builder)

3) Pemimpin sebagai Pembagi Tugas (Leader as 
Task Alocator)

4) Pemimpin sebagai Pembangun Manusia 
(Leader as People Developer) 

5) Pemimpin sebagai Motivator (Leader as 
Motivation Stimulator) 

LEADER AS TASKS ALOCATOR :

 Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh.
 Keberhasilan organisasi, karena 

didukung oleh team-work yang kuat.

 Keterampilan membangun team yang tangguh dalam berorganisasi, sudah merupakan 
keharusan bagi seorang leader.
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Leaders dapat menyelesaikan berbagai hal melalui orang-

orang ……..

Leaders

Tasks

People

Hasil

Effective leaders, oleh karena itu, perlu memahami cara

pengalokasian tugas-tugas atau pendelegasian dan mengetahui

bagaimana melakukannya. 113



PENTINGNYA DELEGASI

Pelimpahan wewenang kepada orang lain 

untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas

khusus.

 Tugas-tugas yang berulang

dan rutin

Orang yang telah mampu dan

bersedia

Orang yang punya keinginan

untuk berkembang.

Orang yang punya tanggung

jawabn

 Tugas-tugas yang dapat

mengembangkan kemampuan

atau pengetahuan karyawan.

 Tugas yang sesuai dengan

bidang yang dikuasai atau

diminati
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STRATEGI  DELEGASI

Perjelas 

Penugasan

Tentukan 

rentang 

penugasan 

karyawan

Perbolehkan 

karyawan untuk 

berpartisipasi

Beritahukan 

kepada yang 

lain mengenai 

pendelegasian 

tersebut

Monitor

hasilnya
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Langkah Pendelegasian secara Efektif

Perjelas

penugasan

• Merupakan tanggung jawab anda untuk

memberikan informasi yang jelas mengenai

apa yang didelegasikan, hasil yang anda

harapkan, dan jangka waktu atau kinerja yang 

anda harapkan.
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Langkah Pendeledasian secara Efektif

Tentukan

rentang

penugasan

karyawan

• Setiap tindakan pendelegasian akan terlaksana

dengan batasan-batasan tertentu. 

• Anda perlu menentukan apa batasan

wewenangnya sehingga karyawan mengetahui

rentang penugasan mereka.
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Langkah Pendelegasian secara Efektif

Perbolehkan

karyawan untuk

berpartisipasi

• Libatkan karyawan dalam proses pengambilan

keputusan mengenai cara-cara terbaik dalam

menuntaskan tugas yang akan di-delegasikan.
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Langkah Pendelegasian secara Efektif

Beritahu yang 

lain mengenai 

pendelegasian 

tersebut

• Anda perlu memberitahu kolega dari karyawan

atau supervisor/manajer lain, bahwa anda

telah mendelegasikan tugas kepada

seseorang.

• Tunjukkan peda mereka bahwa anda telah

benar-benar percaya terhadap kemampuan

staf anda dalam menyelesaikan tugas

tersebut.
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Langkah Pendelegasian secara Efektif

Monitor 

hasilnya

• Monitoring memungkinkan anda membuat

penyesuaian yang diperlukan agar tugas yang 

didelegasikan dapat dituntaskan dengan baik. 
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TUGAS :
 Buatlah kelompok group diskusi masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang.
 Diskusikan internal kelompok dan jawablah soal-soal latihan di bawah.
 Jawaban di tulis di kertas lalu dikumpulkan dan presentasikan di depan kelas

Soal

1) Sebutkan langkah-langkah seorang pemimpin dalam melakukan delegasi 
kepada bawahannya, terangkan dengan singkat dan jelas berikut contoh-
contoh kasusnya ?   

2) Jika Anda terpilih dan dipercaya menjadi pemimpin kelompok dalam 
organisasi Anda, bagaimana langkah-langkah konkrit Anda dalam upaya 
melakukan delegasi kepada anggota team Anda ? 

TUGAS DAN LATIHAN SOAL
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Thank You
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BAB VIII

PEMIMPIN SEBAGAI PEMBANGUN MANUSIA

1. Tujuan Pembelajaran

2. Pendahuluan (pengantar)

3. Pengembangan dan Rencana 

Pembelajaran

4. Tugas dan Latihan Soal
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TUJUAN PEMBELAJARAN

1) Memahami dan menyadari bahwa tugas dan peranan seorang pemimpin 
dalam organisasi adalah sebagai pembangun sumber daya manusia.

2) Memahami dan mampu melakukan langkah-langkah dalam upaya 
mengembangkan atau membangun sumber daya manusia dalam suatu 
organisasi.

Setelah mengikuti materi ini, siswa diharapkan :
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Leader sebagai

Vision Creator

Leader sebagai

Tasks Allocator

Leader sebagai

Team Builder

Leader sebagai

Motivation 

Stimulator

Leader sebagai

People 

Developer

High 

Performance 

Leadership

Elemen-elemen High Performance Leadership

PENDAHULUAN 1) Pemimpin sebagai Pencipta Visi (Leader as 
Vision Creator)

2) Pemimpin sebagai Pembangun Team (Leader 
as Team Builder)

3) Pemimpin sebagai Pembagi Tugas (Leader as 
Task Alocator)

4) Pemimpin sebagai Pembangun Manusia 
(Leader as People Developer) 

5) Pemimpin sebagai Motivator (Leader as 
Motivation Stimulator) 

PEOPLE DEVELOPER :

 Keberhasilan suatu organisasi, sangat 
ditentukan oleh kualitas SDM nya.

 Tidak ada prajurit yang bodoh, yang 
bodoh adalah komandannya.

 Kepemimpinan yang efektif adalah yang mampu mengembangkan kualitas SDM nya.
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Leader sebagai People Developer

Leadership adalah mengenai pengembangan 

pemimpin, bukan pengikut

Leadership is about creating a legacy, satu hal 

yang akan mampu mendorong organisasi ke 

tingkat kesuksesan yang lebih tinggi meskipun 

sang leader telah pergi
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Leader sebagai People Developer

Leader

Karyawan

Pengembangan dan 

Rencana Pembelajaran 

Karyawan
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PENGEMBANGAN DAN RENCANA PEMBELAJARAN

• Pengembangan dan Rencana

Pembelajaran merupakan kontrak

formal antara leader dan staff 

• Berisikan aktivitas pengembangan

tertentu yang menghubungkan minat

dan kemampuan karyawan dengan

kebutuhan masa depan organisasi.

Pengembangan

dan Rencana

Pembelajaran
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Pengembangan 

Karyawan dan 

Rencana 

Pembelajaran

• Perencanaan merupakan hasil dari satu

atau lebih sesi diskusi yang terdiri dari:

• perspektif karyawan dan manajer

mengenai efektivitas karyawan

dalam tugas mereka saat ini

• Umpan balik guna peningkatan

kinerja pada posisinya saat ini
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Pengembangan 

Karyawan dan 

Rencana 

Pembelajaran

• Hal-hal yang dipertimbangkan dalam

mendesain Rencana Pengembangan : 

• Identifikasi kompetensi utama untuk setiap

level posisi dalam organisasi. 

• Pahami pula bahwa setiap orang belajar

dengan cara yang berbeda, dan karena itu

setiap individu memperoleh rencana

pembelajaran yang pas/sesuai dengan gaya

belajar mereka. 
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Pengembangan 

Karyawan dan 

Rencana 

Pembelajaran

• Rencana Pengembangan yang Efektif

akan memberikan keuntungan kepada

karyawan dalam hal :

• menghubungkan sasaran pengembangan

personal ke dalam strategi bisnis

organisasi jangka panjang. 

• memberikan ruang bagi mereka untuk

melakukan proses pengembangan diri

secara optimal
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5 Langkah untuk Meningkatkan Diri dengan  

Membangun Karakter

2. Buatlah sekumpulanAturan, Moral  

dan Prinsip-prinsip yang mampu 

mengarahkan HidupAnda kepada  

Kebahagiaan, Kepuasan dan Kehidupan 

yang penuh dengan kebajikan

1. Pahami Apa itu Karakter

& Integritas

5. Sadarlah dengan Keputusan yangAnda 

buat setiap hari, dan lihatlah seberapa 

dekat ia akan membawa Anda menjadi  

orang yang Anda Inginkan...

3.Lihatlah kepada pilihan yang telah Anda buat  

dimasa lalu, kemudian perhatikan seberapa 

besar Anda dapat/ tidak dapat hidup dengan  

prinsip terebut..

4.Putuskanlah Perilaku Apa yang harus  

Anda rubah untuk merapihkan hidupAnda  

secara lebih dekat dengan apa-apa yang  

Anda percayai..
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TUGAS :
 Buatlah kelompok group diskusi masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang.
 Diskusikan internal kelompok dan jawablah soal-soal latihan di bawah.
 Jawaban di tulis di kertas lalu dikumpulkan dan presentasikan di depan kelas

Soal
1) Sebutkan langkah-langkah seorang pemimpin dalam melakukan pengembangan 

dan rencana pembelajaran kepada karyawannya, terangkan dengan singkat dan 
jelas berikut contoh-contoh kasusnya ?   

2) Jika Anda terpilih dan dipercaya menjadi pemimpin kelompok dalam organisasi 
Anda, bagaimana langkah-langkah konkrit Anda dalam upaya melakukan 
pengembangan dan rencana pembelajaran pada anggota team Anda ? 

TUGAS DAN LATIHAN SOAL
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Budi Setiawan (30 Tahun), seorang manajer yang baru di promosikan sebagai

kepala cabang PT. ABC. Sebelumnya Budi adalah seorang Senior Engineer yang 

handal di Departemen Engineering, kantor pusat. Budi menggantikan Agung

Susanto yang baru saja di pecat oleh perusahaan karena kasus kolusi dengan

suplier (vendor) yang mengakibatkan perusahaan menderita kerugian 1.7 milyar

selama 2 tahun terakhir. Sebagai seorang Senior Engineer,  Budi sangat

berpengalaman dalam menangani proses dan improvement,  ia juga mememiliki

latar belakang pendidikan yang  cukup baik, lulusan master dari fakultas teknik

Delft .

Perlu diketahui, kinerja cabang XYZ amat bermasalah semenjak di tangani oleh

Agung Susanto. Tingkat produktivitas mengalami penurunan cukup drastis

semenjak 5  tahun terakhir dengan rata-rata penurunan tingkat produktivitas 2-7% 

per tahun, sementara jam lembur justru mengalami peningkatan rata-rata 20% per 

tahun. 

STUDI KASUS
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Motivasi pekerja juga bermasalah, tingkat absensi karena sakit, ijin dan mangkir

juga sangat tinggi, sehingga tingkat absensi yang terjadi sebesar 7 % dari

maksimal yang ditarget-kan 2%  per tahun. Budi memiliki 4 orang Supervisor, Agus

(25 th, STM), Fatoni (50, D3), Blegog (40, SMA), dan Jemi (30, S1) ; yang memiliki

latar belakang yang berbeda-beda. Diantara ke-4 Group Kerja tersebut yang 

masih memiliki motivasi berprestasi yang baik adalah Groupnya Agus, seorang

supervisor berbakat yang memiliki team leadership yang kuat. Di ikuti dengan

Grupnya Blegog, kemudian Grupnya Jemi dan yang paling bermasalah Grupnya

Fatoni. Dengan terpilihnya Budi Setiawan menggantikan Agung, semakin

membuat kecewa Fatoni - yang sudah 15 tahun memendam ambisi untuk

menjadi Manajer. Fatoni sebelumnya adalah seorang Engineer, sebelum ybs di 

mutasikan di cabang XYZ 5 tahun yang lalu. Harapan manajemen saat itu, Fatoni

dapat membantu kinerja operasional dan di proyeksikan oleh manajemen dalam

5 tahun kedepan dapat di promosikan pada level manajer, jika prestasi-nya

diangap berhasil. Sayang sekali skenario tersebut gagal dilaksanakan oleh

manajemen- apalagi ada indikasi Fatoni juga turut ‘bermain’ dengan suplier,  

meski bukti-2 yang kuat tidak ditemukan oleh Internal Auditor.
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Fatoni dalam 3 bulan terakhir mangkir selama 10 hari (selang seling), terutama

jika ybs mendapatkan tugas ke luar daerah/lapangan dengan alasan

masalah kesehatan. Selain itu kurang disiplin dalam mengontrol kerja anak

buahnya termasuk tidak pernah melakukan evaluasi secara berkala dan

sering terlambat melaporkan masalah di shopfloor.

Saat ini perusahaan juga akan mengimplementasikan perubahan sistem

pegupahan dan bonus berdasarkan kinerja karyawan. Termasuk implemenasi

Total Productive Management untuk memperbaiki kondisi infrastruktur, standar

proses  & overall performance indicator. 

Pada saat yang sama ada 4 orang STAFF di  Cabang XYZ- yang menjadi

pengurus serikat pekerja dan sedang melakukan perundingan PKB, mereka

berencana menolak program  sistem pengupahan yang baru. Mereka bahkan

sebelumnya sempat mengusulkan ke manajemen agar Kepala Cabang yang 

menggantikan Agung Susanto dipilih dari internal cabang. Mereka kecewa

karena usulan tersebut tidak dterima oleh manajemen ,dan diketahui ternyata

ke-4 staff tersebut merupakan staf di grup kerja yang dipimpin Sdr. Fatoni dan

cukup dekat dengannya.
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Dengan situasi tersebut diatas ---Budi Setiawan, sebagai Kepala Cabang yang 

baru, diminta oleh manajemen untuk memperbaiki kondisi kerja, produktivitas

dan komunikasi di cabang tersebut dalam 100 hari kerja. Ada kontrak kinerja

yang dia tanda tangani dengan Bambang Sembada kepala wilayahnya, untuk

melakukan perubahan positip di cabang tsb. Kontrak kinerja yang sebelumnya

tidak pernah ada, tetapi dibuat oleh kepala wilayah untuk memberikan target 

yang jelas dan dukungan penuh dari –nya untuk mencapai target yang 

disepakati. Secara spesifik Bambang Sembada meminta Budi Setiawan untuk

fokus pada moral pekerja dan memperbaiki sistem manajemen kinerja di 

Cabang XYZ.
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Tugas: Diskusi & Presentasi

1) Seandainya Anda sebagai Budi Setiawan,  Apa yang akan dilakukan
dalam tahun pertama sebagai pimpinan ? Apa visi misi dan strategi
yang akan di jalankan ?

2) Apa kira-kira 5 KPI (utama) yang akan Budi Setiawan lakukan untuk
meningkatkan produktivitas dan bagaimana hal tersebut dilakukan ?

3) Dukungan apa saja yang dibutuhkan oleh Budi Setiawan untuk
diajukan kepada Kepala Wilayah?

4) Menurut anda, bagaimana peta kinerja dan kompetensi Budi 
Setiawan dan anak buahnya ?
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BAB IX

PEMIMPIN SEBAGAI PENGGERAK MOTIVASI

Tujuan Pembelajaran

Teori Tentang Faktor-faktor Motivasi

Pendahuluan 3C Motivation

Tugas dan Latihan Soal
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3. Memahami dan mampu menganalisa berbagai ilmu tentang faktor-faktor 
maotivasi

1. Memahami dan manyadari bahwa tugas dan peranan seorang pemimpin 
adalah harus mampu mengerakkan dan memotivasi karyawan agar 
bekerja lebih produktif

2. Memahami dan mampu mengidentifikasi tipe karyawan berdasarkan 
kemampuan dan kemauannya

4. Mamampu mengidentifikasi faktor-faktor motivasi yang relevan untuk 
diimplementasikan dalam kehidupan berorganisasi

5. Mampu menggerakkan dan memotivasi karyawan dengan metodologi 
yang sesuai dengan situasi dan kondisi karyawan, dengan model 3 C

TUJUAN PEMBELAJARAN
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Leader sebagai

Vision Creator

Leader sebagai

Tasks Allocator

Leader sebagai

Team Builder

Leader sebagai

Motivation 

Stimulator

Leader sebagai

People 

Developer

High 

Performance 

Leadership

Elemen-elemen High Performance Leadership

PENDAHULUAN 1) Pemimpin sebagai Pencipta Visi (Leader as 
Vision Creator)

2) Pemimpin sebagai Pembangun Team (Leader 
as Team Builder)

3) Pemimpin sebagai Pembagi Tugas (Leader as 
Task Alocator)

4) Pemimpin sebagai Pembangun Manusia 
(Leader as People Developer) 

5) Pemimpin sebagai Motivator (Leader as 
Motivation Stimulator) 

MOTIVATION STIMULATOR :

 Karyawan yg produktif, merupakan 
aset perusahaan.

 Faktor utama karyawan produktif 
adalah tingkat motivasi kerjanya. 

 Seorang pemimpin harus mampu membangun komitmen dan menggerakkan motivasi 
kerja para karyawannya. 142



Leader sebagai Motivation Stimulator

Leaders menetapkan visi masa depan dan 

mengatur strategi untuk mencapainya; mereka 

memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk 

tetap berada di jalur yang benar

Motivation = keinginan untuk mendayagunakan 

usaha dengan tingkat yang lebih tinggi guna 

mencapai sasaran organisasi
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Tipe Manusia antara Kemampuan Vs Kemauan
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TEORI TENTANG FAKTOR-FAKTOR MOTIVASI

1. Hukum Perilaku Manusia dari Dessler

2. Teori Motivasi menurut Abraham H 

Maslow

3. Teori Motivasi Menurut Douglas 

Mc. Gregor

4. Teori Dua Faktor dari Frederick 

Herzberg

5. Teori ERG dari Alderfer (Existence, 

Relatedness and Growth)

6. Teori Motivasi Prestasi dari Mc. Clelland

7. Teori Evaluasi Kognitif menurut

P.C Jordon

8. Teori Motivasi Penentuan

Tujuan dari Edwin Locke

9. Teori Motivasi Penguatan menurut

R.M Streers and L.W Porter

10. Teori Keadilan

11. Teori Harapan dari Victor Vroom
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KEBUTUHAN
(NEED)

KEINGINAN
(WANT)

SIKAP
(PANDANGAN)

PERILAKU
(BEHAVIOR)

MOTIVASI

NIAT

HUKUM PERILAKU MANUSIA

 HUKUM PERILAKU I 

 HUKUM PERILAKU II

 HUKUM PERILAKU III

 MOTIVASI BUATAN (EXTRINSIK)

 MOTIVASI HAKIKI (INTRINSIK)

TEORI INI SANGAT POPULER PADA TAHUN 1940-AN

DIKEMBANGKAN OLEH 
DESSLER & ARMSTRONG
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TEORI MOTIVASI MENURUT ABRAHAM H MASLOW

AKTUALISASI 
DIRI

PENGHARGAAN

SOSIALISASI

RASA AMAN

FISIOLOGIS (BASIC NEED)

DIKENAL SEBAGAI TEORI HIERARKI KEBUTUHAN

POPULER PADA TAHUN 1940-AN, 
SEBAGAI PELENGKAP DARI TEORI 

HUKUM PERILAKU MANUSIA
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TEORI MOTIVASI MENURUT DOUGLAS MC GREGOR

Rajin Bekerja, 

kreativ, inovatif, dll

Tanggung jawab, 

rendah hati, dll

Proaktif

MANUSIA "Y"

Malas, pasif, 

pesimis, apatis, dll

Tidak tanggung

jawab, sombong, 

dll

Reaktif

MANUSIA "X"

The Human Side of Enterprise
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Teori Dua Faktor dari Frederick Herzberg
Psychological Service of Pattsburgh (1950)

 Faktor-faktor pemelihara (Maintenance Factors). 
Faktor ini sering disebut sebagai faktor ekstrinsik, adalah merupakan faktor-faktor pemeliharaan 
yang berhubungan dengan hakekat pekerja yang ingin memperoleh ketenteraman badaniah. 
Kebutuhan ini akan berlangsung terus menerus, seperti kebijakan perusahaan, supervisi yang 
diberikan (peranan para manajer), hubungan antar pribadi terutama dengan atasan dengan rekan 
sekerja (lingkungan kerja), kondisi kerja (kelengkapan kerja), gaji dan jaminan sosial.  Jadi faktor-
faktor ini bukanlah sebagai motivator, tetapi merupakan keharusan bagi perusahaan. Namun 
demikian faktor ekstrinsik ini tetap memegang peran penting sebagai faktor yang  menyehatkan 
karyawan. 

 Faktor-faktor pemotivasi (Motivation Factors). 
Faktor ini sering disebut sebagai faktor intrinsik,  adalah merupakan faktor-faktor motivasi yang 
menyangkut kebutuhan psikologis berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi yang 
secara langsung berkaitan dengan pekerjaan (harapan untuk berkarir), misalnya perasaan 
berprestasi, pengakuan, tanggung jawab, pekerjaan itu sendiri (jenis pekerjaan) dan kemungkinan 
untuk maju atau kesempatan berkarir. Keberadaan faktor ini akan menggerakkan tingkat  motivasi 
yang  kuat bagi seorang pekerja, 149



Teori ERG  dari Alderfer

Teori ERG mengemukakan bahwa ada tiga kelompok kebutuhan yang 
utama, yaitu :

 Kebutuhan akan keberadaan (Existence), yakni kebutuhan makan, 
perlindungan dan uang. 

 Kebutuhan akan Afiliasi/persaudaraan (Relatedness), yakni kebutuhan 
membagi pikiran dan perasaan dengan orang lain. 

 Kebutuhan akan kemajuan (Growth), yakni kebutuhan untuk 
mengembangkan kemampuan dan kapasitas yang dirasakan adalah 
paling penting bagi individu yang bersangkutan.

Mengritisi teorinya Maslow
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Teori Motivasi Prestasi  Mc Clelland

Teori motivasi prestasi dari Mc Clelland menggolongkan kebutuhan 
manusia menjadi tiga jenis yaitu :

 Kebutuhan untuk berprestasi, yakni suatu kebutuhan berhasil untuk 
bersaing. 

 Kebutuhan untuk berafiliansi, yakni kebutuhan untuk bersahabat yang 
hangat dengan orang lain. 

 Kebutuhan untuk berkuasa, yang disebut sebagai kebutuhan untuk 
mengendalikan atau mempengaruhi orang lain
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Teori Motivasi Penentuan Tujuan  Edwin Locke

KEMAMPUAN UNTUK 
MELAKSANAKAN 

PEKERJAAN

KEPUASAN KERJA

KEINGINAN UNTUK 
TETAP BEKERJA

PRESTASI KERJA

(Goal Setting) 
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Teori Motivasi Penguatan Menurut R.M Streers dan L.W  Porter

Terdapat empat metode yang dapat digunakan oleh para manajer untuk membentuk 
perilaku para bawahannya, yaitu : 
1. Penguatan bersifat positif ialah teknik yang berakibat pada suatu yang nikmat 

sebagai respons atas stimulus tertentu, sehingga timbul perilaku dalam bentuk 
ingin mengulangi perilaku serupa. Misalnya: Pujian dari Atasan. 

2. Penguatan bersifat negatif ialah teknik yang berakibat pada sesuatu yang tidak 
enak sebagai respons atas stimulus tertentu, sehingga timbul keinginan tidak 
mengulangi perbuatan serupa. Misalnya: Teguran dari Atasan. 

3. Hukuman ialah, bentuk yang lebih berat dari penguat negatif. Misalnya, seorang 
karayawan dikenakan hukuman penundaan kenaikan gaji berkala karena ada 
pelanggaran cukup berat. 

4. Pemadaman ialah, tindakan atasan untuk menghilangkan keinginan bawahannya 
berbuat sesuatu yang dipandang sebagai perwujudan perilaku tertentu yang tidak 
diinginkan oleh atasan. 
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Teori Keadilan

Ada beberapa cara untuk mengatasi perasaan sedang diperlakukan tidak adil dari 
seorang pegawai, yaitu : 
1. Supervisor (manajer) harus mengakui bahwa bagi seseorang untuk mencapai 

suatu kesimpulan telah diperlakukan tidak adil merupakan produk dari proses-
proses logis internal yang didorong oleh perasaan perih karena ketidakadilan. 

2. Supervisor (manajer) harus mengakui bahwa klaim-klaim ketidakadilan 
mencakup persepsi-persepsi tentang apa yang dirasakan oleh seseorang 
sebagai kelayakan dari imbalan, persepsi-persepsi mengenai apa yang telah 
diterima seseorang sebagai imbalan atas kontribusinya, dan seleksi dari 
seorang pembanding. 

3. Supervisor bisa berusaha mencegah klaim-klaim ketidakadilan dengan 
menjelaskan siapa yang merasakan imbalan organisasi yang pantas/layak, dan 
juga yang menerima hukuman dan merinci alasan-alasan dibalik tindakan 
seseorang.
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Teori Harapan oleh Victor Vroom

Timpe menyatakan bahwa pendekatan dari teori harapan adalah mencoba 
memperhatikan perbedaan antara individu dan situasi, yang mempunyai tiga 
komponen utama : 
1. Harapan hasil prestasi. Individu mengharapkan konsekuensi tertentu dari perilaku 

mereka. Harapan ini pada gilirannya mempengaruhi kepuasan mereka tentang 
bagaimana bertingkah laku. 

2. Valensi. Hasil dari suatu perilaku tertentu mempunyai suatu valensi khusus, atau 
kekuatan untuk memotivasi yang bervariasi pada setiap individu. Sebagai contoh 
bagi seorang manajer yang menghargai uang dan prestasi, peralihan ke jabatan 
yang gajinya lebih tinggi di tempat lain mungkin mempunyai valensi yang tinggi, 
bagi manajer yang menghargai afiliasi dengan rekan-rekan kerja dan kawan-
kawannya, pemindahan yang sama akan mendapat valensi yang rendah. 

3. Harapan kinerja usaha. Harapan orang mengenai seberapa sulitnya bekerja secara 
berhasil juga akan mempengaruhi keputusan orang tentang perilaku. 
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3C MOTIVATION

Tiga C 

Motivation

Choice

Content

Collaboration
Leader sebagai

Motivation Stimulator
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Leader sebagai Motivation Stimulator

Collaboration

Content

Orang-orang merasa lebih termotivasi

untuk bekerja keras ketika mereka

terinspirasi untuk bekerjasama, apabila

mereka memiliki kesempatan untuk

membantu orang lain mencapai

kesuksesan. 

Orang-orang merasa lebih termotivasi

untuk bekerja keras ketika mereka

memahami bagaimana pekerjaan mereka

dapat menambah nilai bagi organisasi

157



Leader sebagai Motivation Stimulator

Choice

Orang-orang merasa lebih termotivasi

untuk bekerja keras ketika mereka

memiliki pilihan atau otonomi guna

membuat keputusan mengenai pekerjaan

mereka
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Leader as Motivation Stimulator

Leader sebagai

Motivation 

Stimulator

Menginspirasi dengan

contoh nyata

Menciptakan dan

mengkomunikasikan

sasaran dengan jelas

159



Leader sebagai Motivation Stimulator

• Bersikaplah penuh semangat atas tujuan dan

sasaran hidup anda sendiri. 

• Leader yang paling inspiratif adalah mereka

yang juga sangat terinspirasi dan bersemangat

dengan cita-cita hidup mereka. 

• Membagi kegembiraan anda seringkali menjadi

katalisator bagi yang lain untuk juga mencapai

misi dan cita-cita mereka.

Menginspirasi

dengan contoh

nyata
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Leader sebagai Motivation Stimulator

• Berbagilah dengan cerita dari pengalaman

anda sendiri. 

• Leaders acap menginspirasi anggotanya

dengan cara membagi cerita mengenai

kesalahan, kegagalan dan juga pelajaran

hidup yang pernah mereka alami. 

Menginspirasi

dengan contoh

nyata
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Leader sebagai Motivation Stimulator

Menciptakan dan

mengkomunikasikan

sasaran yang jelas

• Pastikan bahwa anda telah menjelaskan

mengenai sasaran team anda – sasaran

yang telah diolah berdasar arah strategis

perusahaan. 

• Komunikasikan sasaran ini kepada anggota

anda dan dengarkan feedback mereka

dengan seksama.
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Leader sebagai Motivation Stimulator

• Identifikasi bakat dan kemampuan yang 

unik dari karyawan anda dan pastikan

bahwa mereka memahami bagaimana

mereka dapat berkontribusi terhadap

pencapaian sasaran tim.

• Dorong dan bantulah setiap anggota tim

untuk mampu mendayagunakan

kemampuan terbaiknya

Menciptakan dan

mengkomunikasikan

sasaran yang jelas
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Leader sebagai Motivation Stimulator

• Jagalah agar visi dan sasaran tim tetap

menjadi yang terdepan dan terutama. 

• Ketika terlihat ada sesuatu yang keluar dari

jalur dan orang-orang kehilangan fokus, 

ingatkan team tentang apa yang sedang

mereka kejar dan ingin diraih. 

Menciptakan dan

mengkomunikasikan

sasaran yang jelas
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TUGAS :

 Buatlah kelompok group diskusi masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang.
 Dikusikan internal kelompok dan jawablah soal-soal latihan di bawah.
 Jawaban di tulis di kertas lalu dikumpulkan dan presentasikan di depan kelas

Soal :

1) Mengapa seorang pemimpin dalam organisasi harus mampu (punya keterampilan) menggerakkan 
dan memotivasi karyawan, terangkan dengan singkat dan jelas berikut dengan contoh-contoh 
kasusnya ? 

2) Anda telah mempelajari beberapa teori tentang faktor-faktor motivasi, menurut Anda sebutkan 3 
teori motivasi yang relevan untuk diimplementasikan pada organisasi, apa alasannya dan berikan 
penjelasan secara ringkas dan jelas berikut contoh-contoh kasusnya ?

3) Jika Anda terpilih dan dipercaya menjadi pemimpin kelompok dalam organisasi Anda, bagaimana 
langkah-langkah konkrit Anda dalam upaya melakukan menggerakkan dan memotivasi anggota 
team Anda ?  
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Thank You
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